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WSTĘP 
 

Celem niniejszej monografii jest ukazanie różnorodności Laplandzkiego Pasa 
Granulitowego (LPG Kola), odsłaniającego się w okolicy Kandalakszy nad Morzem Białym, 
w północnej Rosji. W opracowaniu zestawiono wyniki badań mineralogiczno–petrogra-
ficznych skał metamorficznych, takich jak amfibolity i granulity, a także szeregu skał 
nietypowych jak np. granatyty, czy eklogity. Omówione zostały również skały o charakterze 
żyłowym. Określono także ich położenie oraz wiek. Dodatkowo, przedstawiono wyniki badań 
procesów wtórnych, zachodzących w omawianych skałach.  

Płw. Kola stanowi północno–wschodnią część Skandynawii, leżącą pomiędzy   
28º25’–41º26’ długości geograficznej wschodniej i 66º03’–69º57’ szerokości geograficznej 
północnej, w całości znajduje się za Kołem Podbiegunowym Północnym. Administracyjnie 
płw. Kola, wraz z terenami przyległymi po stronie zachodniej, aż do granicy Rosji, należy do 
okręgu Murmańskiego. Budują go głównie skały prekambryjskie a nawet archaiczne. Są to 
głównie różnego rodzaju granitognejsy i granulity, spośród których skały Laplandzkiego Pasa 
Granulitowego należą do starszej części profilu. 

Od XIX w. do czasów obecnych Rosjanie wykonali szereg prac w różnych 
jednostkach Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola. Podobne prace były wykonane również 
w Finlandii i Norwegii, gdzie w licznych miejscach odsłaniają się skały tych jednostek. 
Pomimo wielu prac przeprowadzonych w w/w terenie nadal wśród geologów występują 
liczne wątpliwości związane z problematyką petrologiczną tego obszaru. Jedną z nich jest 
pozycja odsłaniających się metawulkanitów. Osobnym problemem jest geneza i stopień 
udziału paraprotolitu granulitów, występujących m. in. w rejonie Kolwicy, w górach Siennaya 
Kurtiazhnaya i Sriednyj Myss. Interesujące są także skały żyłowe, powstałe po skonso-
lidowaniu się bloku Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola. Ponadto, ważnym zagad-
nieniem jest powiązanie żyłowych skał ultrazasadowych z plamą gorąca, która w górnym 
dewonie bardzo silnie oddziaływała na poszczególne jednostki płw. Kola.  

Poszczególne zagadnienia zostały omówione w osobnych rozdziałach niniejszej 
monografii. 
 
        

         
 

Dr inż. Miłosz Huber  
  

 
 
Lublin, 16.09.2014. 
 
 



5 
 

1 
 
GEOLOGIA I TEKTONIKA  
LAPLANDZKIEGO PASA GRANULITOW EGO 

  
Geologia Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola, ze względu na złożony charakter 

wzajemnego stosunku skał i budowy wgłębnej, stanowi temat otwarty. W latach 30. ubiegłego 
wieku Polkanov (1966) uważał, że występujące tam skały to metaintruzywy. Eskola (vide 
Kozlov 1990) był zdania, że jest to kompleks skał metawulkaniczno–osadowych. Większość 
badaczy jest przekonana, że Laplandzki Pas Granulitowy Kola jest strukturą zbudowaną ze 
zmetamorfizowanych skał osadowo–wulkanicznych oraz metaintruzywnych (Kozlov 1990; 
Marker 1985; Balagancky i in. 2001, ryc. 1). 

 
 

 
 

 
Ryc. 1. Schemat stratygraficznych wydzieleń w Laplandzkim Pasie Granulitowym Kola  
(wg. Autora, za Kozlov 1990). 

 
 

Zwietrzelina 

 
 metaintruzywy          metaintruzywy 
 (f. amfibolitowa)              (f. granulitowa) 
 
 
 
 metawulkanity 
(Warstwy Kandalakszskie) 
 

  
granulity 
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 Warstwy Luwiengskie 
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Na warstwach luwiengskich zalegają warstwy kandalakszskie. Najlepiej odsłaniają 
się one w rejonie Kandalakszskich Tundr. Są one reprezentowane głównie przez różne 
odmiany amfibolitów (granatowych i bezgranatowych), z nielicznymi wkładkami gnejsów 
kwarcowo–amfibolowych. W najniższej części profilu warstw kandalakszskich spotyka się 
amfibolity z łyszczykami (biotyt). Stratygraficznie Laplandzki Pas Granulitowy Kola w 
okolicy Kandalakszy można podzielić na następujące serie: luwiengską, kandalakszską, 
poriegubską, intruzywną. Poszczególne jednostki Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola są 
zróżnicowane geologicznie i składają się z różnych typów skał. 

Warstwy luwiengskie leżą najniżej w profilu stratygraficznym odsłaniają się one 
najlepiej w okolicy Morza Białego, we wsi Luwienga. Są one zbudowane ze skał 
metamorficznych, bezpośrednio kontaktujących się z serią bloku białomorskiego. Skały te, to 
głównie gnejsy plagioklazowo–kwarcowo–granatowe, które przewarstwiają się z amfibo-
litami. W niższej części profilu skały te noszą ślady migmatyzacji, rozwiniętej głównie w 
warunkach facji amfibolitowej.  

Warstwy poriegubskie odsłaniają się najlepiej na płw. Kolwica, w rejonie połud-
niowo–wschodnim, w okolicy rezerwatu przyrodniczego Głębi Porja oraz na wschód od niego 
na pobrzeżu, idąc w kierunku miasta Umba. Są to głównie skały tektonicznie zmienione 
(blastomylonity), zmetamorfizowane w facji amfibolitwej i granulitowej, z sillimanitem i 
kordierytem oraz hercynitem.  

W Laplandzkim Pasie Granulitowym Kola występują różnego rodzaju i wieku skały 
intruzywne. Można wśród nich także wyróżnić serie skał związanych z procesami 
najsilniejszego metamorfizmu. Wreszcie są też intruzje, które powstały po uformowaniu się 
tej jednostki. Zawierają one ksenolity skał Pasa (Mints i in. 1999, Huber 2001a,b, 2002, 
2004). Skały te zmetamorfizowane są w facji amfibolitowej i granulitowej (granulity o barwie 
ciemnej). Prócz skał zmetmorfizoawanych występują także harnockity, enderbity oraz liczne 
młodsze utwory żyłowe. 

Zgodnie z poglądami badaczy (Kozlov, Ivanov 1991; Bogdanova i in. 1993; Mints 
1999a, b, Mints i in. 1996; Kozlova, Riezhienova 1998) zmienny stopień metamorfizmu tych 
skał jest związany z różnymi warunkami panującymi wśrd tych serii. W rejonie Salnych 
Tundr znane są bowiem skały metawulkaniczno–osadowe zmetamorfizowane w facji 
granulitowej. Podobnie jak w innych rejonach, powszechne są również metagabroidy 
zmetamorfizowane w facji amfibolitowej (np. w rejonie Kandalakszy). W podziale 
stratygraficznym szczególny nacisk położony jest na wyszczególnienie kompleksów skał 
metaosadowo–wulkanicznych, metaintruzywnych oraz ztektonizowanych i żyłowych.  

Skały Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola są skałami mocno ztektonizowanymi, 
niekiedy zmylonityzowanymi i złuskowanymi (ryc. 2). Częstym zjawiskiem jest wysoki 
stopień metamorfizmu stref tektonicznych w facji granulitowej (niekiedy i eklogitowej, wg 
Tuisku, Huhma 1998) oraz amfibolitowej (wg Kozlovej, Riehzienovej 1998; Bogdanovej i in. 
1993, 1996). 

Niektóre granitognejsy z bloku białomorskiego, związane z Pasem Tannajew–Jawro- 
ziero, podczas kolizji bloku kolskiego z białomorskim uległy częściowemu odkłuciu od 
ciężkiego cokołu terranu karelskiego, pogrążającego się w strefie subdukcji (Kaulina i in. 
2000, Kilistyn 2001). Lżejsza część białomoridów, prawdopodobnie z nadkładem Laplandz-
kiego Pasa Granulitowego Kola, uległa nasunięciu na serię kolską, a cięższa cześć terranu 
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dostała się pod skały bloku kolskiego wzdłuż strefy subdukcji. Podczas pogrążania się skały 
Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola uległy metamorfizmowi a następnie wydostały się 
na powierzchnię skorupy ziemskiej. Świadczy o tym szereg spotykanych w terenie, jak i 
potwierdzonych podczas badań geofizycznych typów uskoków i nasunięć. Na podstawie 
badań terenowych stwierdzono, że widoczny w rejonie Kandalakszy system uskoków posiada 
strukturę tulipanową.  

 

  
Ryc. 2. Schemat budowy strefy kolizyjnej Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola (wg Bogdanova     
i Efimow, 1993).  
Objaśnienia: 1. skorupa kontynentalna, 2. litosfera podskorupowa, 3. astenosfera, 4. protoofiolit,         
5. strefa wytopiskowa magm granitowych, 6. strefa generacji magm anortozytowych, 7. uskoki,         
8. strefa graniczna tholeitowego solidusu. 

 
 

  
Wąwóz w północnych stokach góry Sriednyj Myss 
(przykład tektoniki dysjunktywnej) 

Zanik wąwozu przy uskokach zawiasowych 
(zagórska część terenu badań, północne stoki 
góry Sriednyj Myss) 

Ryc. 3. Uskoki zarejestrowane w terenie. 
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W terenie widoczne są zręby o wergencji północnej, spotykane w całym obszarze. W 
makroskali ten system uskoków widoczny jest również w obrębie skał LPG Kola, w postaci 
bloków skalnych o różnym stopniu wyniesienia. Ponadto, szczególnie na północnych stokach 
góry Siennaya Kurtiazhnaya i Srednyj Myss, widoczne są w mezoskali formy, takie jak: 
wąwozy, zręby, uskoki nożycowe i zawiasowe (ryc. 3). Jest to już system ekstensyjny, 
związany z transpresyjną tektoniką płw. Kola. Zauważyli to już Korja (1996) i Gaal (1989), 
Mitrofanov i in. (1999, 2000), a także autor, wskazując na tulipanowy (Dadlez, Jaroszewski 
1994) charakter uskoków. Sorohtin i in. (1996) wyznaczają w sąsiedztwie utworów LPG Kola 
w Morzu Białym początek aulako-genu, ciągnącego się do okolic Archangielska, a badania 
Bayanovej (2002) określiły znalezione w tym terenie (na płw. Kola i w Archangielsku) 
kimberlity na wiek około 750 mln lat.  

Pod względem tektonicznym w Laplandzkim Pasie Granulitowym Kola można 
wyróżnić tzw. zmetamorfizowną pryzmę akreacyjną typu zachodniopacyficznego, która wraz 
z piętrem intruzywnym i wulkanicznym stanowi strefę melanżu tektonicznego w makroskali. 
Rozwinięte strefy mylonityzacji, towarzyszące skałom wszystkich rodzajów w strefach 
nasunięć i rozłamów, stanowią melanż tektoniczny w mezoskali (Bogdanova, Efimov, 1993, 
ryc. 2). 
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2 
 
CHARAKTERYSTYKA MINERALOGICZNO –  
PETROGRAFICZNA METAWULKANITÓW  

 
WSTĘP 
 

Nad Morzem Białym w okolicy Kandalakszy w Kandalakszskich Tundrach odsłaniają 
się skały zaliczane do Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola. Najlepiej odsłaniają się one 
w północno–zachodniej części terenu badań, w okolicy Kandalakszy, szczególnie w rejonie 
góry Zhielieznaya (Balagancky, Daly 2000, Bridguoter i in. 1999, Huber 2001, 2013, 2014 
Kozlov i in. 1990, 1991, 1995, Mitrofnov 1999, i in. 2000, ryc. 1).  

 
 

 
Ryc. 1a. Mapa geologiczna z zaznaczeniem pobranych prób. 
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Ryc. 1b, c. Fotografie z terenu badań (a). Widok na Kandalakszskie Tundry od wschodu (b).  
Góra Zhielieznaya (c, widok z południa). 
 
 

Są to skały zmetamorfizowane głównie w facji amfibolitowej takie jak: masywne    
amfibolity z granatami oraz łupki i gnejsy amfibolitowe. Wymienione skały wzajemnie się 
przeławicają. W wielu odsłonięciach widoczne jest ciągłe przejście skał jednego typu w drugi. 
W amfibolitach z granatami udział granatów przekracza niekiedy 30% obj. Utwory te w    
różnych odsłonięciach posiadają nieco inny skład chemiczny, wypełniając w trójkątach klasy-
fikacyjnych pola andezytów, ryodacytów, bazaltów (Huber 2014). Budują one wzniesienia, 
tworząc bloki, formy morfologicznie dodatnie. W miejscach ich dyslokacji występuje meta-
morfizm retrogresywny i objawy zwietrzenia. Skały te, w strefach tektonicznych, objęte są 
metamorfizmem dynamicznym (wykazując powierzchnie „S”). Obserwuje się w nich objawy 
chlorytyzacji, epidotyzacji, saussurytyzacji, silifikacji i feldspatyzacji. 
 
 

b 

c 
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METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analiz w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
monokryształów metodą rentgenowską i moesbauerowską (Huber i in. 2013) a także analiz 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań z udziałem analiz tekstu-
ralnych metodą Schultza (Huber, Bonarski 2003). 
 
WYNIKI 
 

Zestawienie próbek amfibolitów z granatami i metod badań, jakimi zostały przebada-
ne, przedstawiono w tabeli 1. 

 
 

Tabela 1. Zestawienie próbek amfibolitów z granatami (z Kandalakszy) i metodyki ich badań.  

Nr próbki Wykonane badania Nr próbki Wykonane badania 

   4aKK99 
Obserwacje mikroskopowe 

06KK02 
Obserwacje mikroskopowe 

XRD, EDS, IR XRD, IR, EDS 

   03KK00 Obserwacje mikroskopowe 
08KK02 

Obserwacje mikroskopowe 

   05KK00 Obserwacje mikroskopowe XRD, SCA, IR 

   11KK00 
Obserwacje mikroskopowe 

13KK02 
Obserwacje mikroskopowe 

XRD, analiza CIPW XRD 

   03KK02 
Obserwacje mikroskopowe 

15KK02 
Obserwacje mikroskopowe 

XRD, IR, EDS XRD, IR 

   05KK02 
Obserwacje mikroskopowe 

19KK02 
Obserwacje mikroskopowe 

XRD, IR, ICP XRD 

   06KK02 
Obserwacje mikroskopowe 22dKK02 Obserwacje mikroskopowe 

XRD, IR, EDS 
34KK03 

Obserwacje mikroskopowe 

32KK03 
Obserwacje mikroskopowe XRD 

XRD, IR  

 
 

Amfibolity z granatami posiadają barwę czarno–czerwoną (ryc. 2a), strukturę grano–  
lepido–nematoblastyczną, teksturę zbitą, bezładną, rzadziej kierunkową–łupkową, gnejsową 
lub oczkową. Tekstura oczkowa jest na ogół związana z występującymi formami granatów, 
otoczonych kwarcowo–plagioklazową obwódką, często z wrostkami tremolitu. Są one zbudo-
wane głównie z amfiboli (50–80%), plagioklazów (3–20%), granatów (20–45%) i minerałów 
akcesorycznych oraz rudnych. Rzadziej pojawiają się w różnych ilościach: kwarc (0–10%), 
łyszczyki (0–3%), pirokseny (0–2%), węglany (0–3%), chloryty (<1%) i minerały z grupy 



13 
 

epidotu (<1%). Zmienność udziału w/w minerałów w tych skałach wskazuje na różne za-
awansowanie w nich procesów o charakterze wtórnym (Huber 2004).  

 
 

 
Ryc. 2a. Makrofotografia amfibolitu z granatami. 
 
 

 
Ryc. 2b. Mikrofotografia typowego amfibolitu z granatami (światło przechodzące, nikole  
skrzyżowane –Nx). 
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Ryc. 2c. Mikrofotografia kryształu granatu z towarzyszącą hornblendą zwyczajną. 
 
 

 
Ryc. 2d. Mikrofotografia biotytu w sąsiedztwie granatu i hornblendy (Nx). 
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Ryc. 2e. Mikrofotografia zamfibolityzowanych piroskenów oraz symplektytowych zrostów  
augitu w towarzystwie granatu i rutylu (Nx). 
 
 

 
Ryc. 2f. Mikrofotografia dwu typów generacji plagioklazów (Nx). 
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Ryc. 2g. Mikrofotografia w świetle odbitym (RL) shematytyzowanego pirytu na tle kwarcu,  
ilmenitu, tytanitu i granatów (Nx) 
 
 

 
Ryc. 2h. Mikrofotografia (RL) ilmenitu i rutylu obrośniętych tytanitem (Nx). 
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Ryc. 2i. Mikrofotografia (RL) tytanitu i shematytyzowanego pirytu na tle kwarcu oraz  
granatów (1N). 
 
 

 
Ryc. 2j. Mikrofotografia (RL) pirytu, tytanitu oraz ilmenitu w sąsiedztwie kalcytowej  
mikrożyłki  (Nx). 
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Tło skały tworzą duże, dochodzące niekiedy do kilku mm długości, blasty wysoko-     
tytanowej hornblendy niekiedy z podwyższoną zawartością żelaza i zmienną zawartością  
magnezu w pozycji oktaedrycznej (ryc. 2b, Huber i in. 2004, 2012), o charakterystycznym 
pleochroiźmie w barwach zielonkawo (β)–brązowych (γ). Zdarzają się też typowe dla meta-
morficznych skał diablastyczne przerosty hornblendy z drugą generacją hornblendy, a także 
sitowe kryształy tego minerału z licznymi wrostkami kwarcu lub plagioklazów. Niekiedy na 
granicach blastów hornblendy [równolegle do płaszczyzn (110), (010), prostopadle do (101)] 
rozwija się druga generacja tego minerału, wykształcona w postaci pojedynczych igiełek,    
lub wiązek, wyróżniająca się znacznie słabszym pleochroizmem w barwach zielonkawo (α)–

niebieskich (β), widoczna szczególnie w skałach objętych procesami przeobrażeń wtórnych. 
W niektórych próbkach tych skał dostrzec można drobne kryształy cyrkonu, wywołujące w 
kryształach hornblendy (lub biotytu) charakterystyczne pleochroiczne halo. W interstycjach 
blastów hornblendy spotyka się pojedyncze kryształy tytanitu i ilmenitu.  

Hornblendzie towarzyszą czasem drobne blaszki łyszczyków, dochodzące do 1 mm. 
Jest to na ogół wysokotytanowy biotyt, który podobnie jak tytanit, tkwi w interstycjach amfi-
boli lub na granicy glomeroblastów zbudowanych z innych minerałów femicznych (ryc. 2d).  

W niektórych próbkach obok hornblendy lub biotytu pojawiają się kryształy diopsydu 
(potwierdzony rentgenograficznie), odznaczające się on słabym pleochroizmem o barwie lek-

ko żółtawej (γ) do bezbarwnej (α). Charakteryzuje się on obłym, ksenomorficznym wykształ-
ceniem, odróżniając się od amfiboli wyraźnym reliefem dodatnim. Przy nikolach skrzyżowa-
nych niektóre osobniki piroksenów wykazują subtelne, polisyntetyczne zbliźniaczenia (ryc. 
2e). Pirokseny w omawianych skałach występują w utworach strefy przejściowej od facji am-
fibolitowej do granulitowej. Najczęściej ulegają zastępowaniu przez amfibole lub biotyt i gra-
naty. Piroksenom towarzyszy rutyl, który często ulega przeobrażeniu w tytanit.  

Wśród kryształów hornblendy dostrzeżono licznie występujące granaty o średnicy od 
1–10 mm, tworzące zbite agregaty lub pojedyncze kryształy. Są wykształcone najczęściej, 
jako blasty o obłym, ksenomorficznym kształcie, z licznymi wrostkami kwarcu, plagioklazów 
i tremolitu. W płytce cienkiej są bezbarwne. W odosobnionych przypadkach wykazują ano-
malnie sektorowe ściemnianie światła. Bogate są w inkluzje o charakterze ciekłym, gazowym 
i stałym (ryc. 2c). Obecne są także wrostki minerałów tytanowych (ilmenit, rutyl, tytanit). 
Badane granaty tworzą roztwór stały almandynu z cząsteczką grossularową i andradytową, 
rzadziej piropową (w niektórych próbkach) wyższego stopnia metamorfizmu (Huber i in. 
2004, 2012). Granaty zasobne są także w pierwiastki cięższe REE takie jak: Yb, Sc, Y w    
ilości powyżej 100 ppm, świadczące o zasadowym protolicie (Huber 2014). W niektórych 
granatach znajdują się drobne inkluzje 1,56% wag. złota (SEM–EDS). Generalnie granaty 
występujące w amfibolitach z granatami są shomogenizowane, o czym świadczą zarówno ich 
analizy chemiczne jak i teksturalne, rzadko będąc zonalne, zbliźniaczone oraz zrekrystalizo-
wane (Huber 2013, i in. 2003).  

Pomiędzy minerałami maficznymi występują również glomeroblastyczne skupienia 
bądź odosobnione blasty zasadowych plagioklazów, często przeobrażonych pod wpływem 
procesów wtórnych, wielkością nieprzekraczające 2–3 mm ułożone w sposób bezładny,      
występując w zmiennej ilości (3–20% obj.). W obserwacjach mikroskopowych wykazują one 
wielokrotne polisyntetyczne zbliźniaczenia albitowe. Są to plagioklazy zasadowe i neoblasty 



19 
 

kwaśnego plagioklazu (20–30% An, ryc. 2f). Plagioklazy zasadowe są wykształcone, jako 
ksenoblasty towarzyszące hornblendzie, oraz jako wrostki w granatach. Oligoklaz występuje 
pomiędzy blastami chlorytu, epidotu oraz kalcytu. W niektórych próbkach dostrzeżono także 
albit (próbki 03KK02, 06KK02, 19KK02). 

Obok plagioklazów pojawia się kwarc widoczny jest w formie agregatów lub poje-
dynczych ziaren, czasami tworzy laminy lub nadaje skale charakter gnejsowy. Agregaty 
kwarcu towarzyszące granatom posiadają suturowe granice, najczęściej ściemniają światło 
faliście. Niektóre kryształy posiadają drobne inkluzje gazowe. W niektórych amfibolitach 
(próbki 22dKK02 i 34KK03), szczególnie znajdujących się w bliskim sąsiedztwie żył hydro-
termalnych, zawartość tego minerału wyraźnie wzrasta. W pozostałych próbkach skał stanowi 
niewielki udział. 

W interstycjach tych minerałów obserwuje się ponadto blasty minerałów z grupy chlo-
rytu, epidotu, kwaśnych plagioklazów i węglanów, zwłaszcza w strefach, gdzie omawiane 
skały objęte są procesami chlorytyzacji i saussurytyzacji. Minerały te towarzyszą najczęściej 
granatom i hornblendzie, występując w ich interstycjach. W strefach przy-żyłowych i w mi-
kroszczelinach o charakterze ścinającym najczęściej pojawia się epidot, w towarzystwie kli-
nozoisytu. Minerały te współwystępują z krystalizującymi w strefach spękań chlorytami, 
głównie z grupy penninu. Analiza SEM–EDS epidotu wykazała, że cechuje się on stosunkiem 
zawartości żelaza do magnezu równym 1:3,2 (zawartość magnezu 7,98% wag., żelaza 24,72% 
wag., wapnia 0,52% wag., w drugiej próbce odpowiednio 0,25; 2,01 i 20,27% wag.). Węglany 
najczęściej występują w strefach rozwoju saussurytyzacji amfibolitów. Zdarza się, że współ-
występują z prehnitem i albitem w drobnych żyłkach o miąższości niekiedy poniżej 1 mm, 
przecinających skałę, związanych z przyuskokową działalnością hydrotermalną. 

Wspomniane powyżej minerały rudne to zazwyczaj tlenki i siarczki żelaza (magnetyt, 
piryt, chalkopiryt, ryc.2j) oraz tlenki i krzemiany tytanu (rutyl, ilmenit, tytanit, ryc. 2i).     
Stanowią one niewielki udział w skale (do 1%), które zwykle spotyka się w interstycjach   
pomiędzy amfibolami (siarczki, tlenki żelaza, tytanit), lub jako inkluzje i wrostki w granatach 
i amfibolach. W próbce 03KK02 występują niewielkie ilości tlenków wanadu oraz manganu. 
W strukturze ilmenitu często występuje niewielka domieszka cząsteczki geikaitowej. W   
próbce 06KK02 w wyniku tej analizy stwierdzono występowanie chalkopirytu oraz tlenków 
żelaza i miedzi.  

Metodą SEM–EDS w próbce 06KK02 stwierdzono również występowanie cyrkonu z 
niewielką domieszką żelaza (1,30% wag.), hafnu (1,00% wag.) oraz platyny (0,01% wag.). 
Platyna stanowi prawdopodobnie inkluzje w tym minerale.  
 
WNIOSKI 
 

Amfibolity z granatami z Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola stanowią kompleks 
skał powstałych w wyniku przeobrażenia wulkanitów. Pierwotnie stanowiły one skały wy-
lewne, bazalty i/lub andezyty. Pomiędzy poszczególnymi próbkami tych skał występuje pew-
na zmienność składu chemicznego i mineralnego. Wynika to z różnych ognisk magmowych, 
które zasilały wulkany doprowadzając do ekstruzji nieco różniących się chemicznie law. 
Zwarty kompleks skał amfibolitowych oraz ich ekspozycja w terenie pozwalają odróżnić po-
toki lawowe od skał metatufogenicznych i metasedymentacyjnych. W terenie dobrze widocz-
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ne są amfibolity z granatami (zmetamorfizowane lawy) przeławicające się z amfibolitami  
masywnymi i łupkami krystalicznymi (zmetamorfizowane skały osadowe i piroklastyczne). 
Skały te są wielokrotnie tektonicznie sfałdowane i złuskowane.  

Metamorfizm amfibolitów z granatami jest zróżnicowany pod względem termo-
barometrycznym. Wyrazem tego są obserwowane w tych skałach wyraźne zróżnicowania pod 
względem składu mineralnego (np. udział piroksenów, charakter łyszczyków) i chemicznego 
(np. stosunek Fe, Mg i Ca w granatach). Były one także powtórnie metamorfizowane w     
niższych facjach. Świadczą o tym granaty o budowie zonalnej i wzbogaceniu w cząsteczkę 
grossularową w zewnętrznych częściach tego minerału, co sugeruje późniejszy jego wzrost    
w wyniku oddziaływań żył hydrotermalnych (prehnitowo–chlorytowych), występujących w 
sąsiedztwie badanych amfibolitów. Ponadto występowanie w otoczeniu niektórych granatów 
tzw. cieni krystalizacyjnych, fleksuralnie powyginanych, kwarcowo–skaleniowych, stanowi 
efekt rotacji tych minerałów w wyniku naprężeń ścinających, wyzwalanych podczas meta-
morfizmu. Później powstałe od nich kwaśne plagioklazy współwystępują z węglanami,    
chlorytami i epidotem w strefach saussurytyzacji i w sąsiedztwie żył prehnitowo–albitowo–
kalcytowych.  

Pod względem mineralogicznym skały te wykazują zróżnicowany udział granatów i 
minerałów leukokratycznych, takich jak: kwarc, plagioklazy i apatyt (stwierdzony metodą 
SEM–EDS). W strefach metamorfizmu retrogresywnego i wtórnych przemian pojawiają       
się minerały charakterystyczne dla facji epidotowo–amfibolowej oraz zeolitowej (subfacji 
prehnitowo–chlorytowej).  

W amfibolitach w strefach przejściowych od facji amfibolitowej do granulitowej    
występują pirokseny, głównie diopsyd. Czynniki te powodują w niektórych minerałach zmia-
nę dystrybucji żelaza, tytanu i wapnia. W wyniku tego powstają granaty wzbogacone w     
cząsteczkę piropową, a żelazo częściej pojawia się w nich w pozycji dodekaedrycznej.      
Plagioklazy stają się bardziej bogate w wapń, natomiast w hornblendzie pojawia się tytan. 
Zwiększa się udział rutylu i ilmenitu kosztem tytanitu. 

Pod względem chemicznym amfibolity te różnią się zawartością krzemionki, alkaliów 
oraz tytanu i żelaza. Różnice te związane są z chemizmem protolitu, czynnikami metamorfi-
zmu oraz późniejszymi przeobrażeniami. Chemizm protolitu objawia się zmienną zawartością 
alkaliów i krzemionki zajmując w projekcji QAP pola bazaltów i andezytów (Huber 2014).  

Tworzenie się licznych żył mineralnych przecinających omawiane amfibolity z grana-
tami przyczynia się do oddziaływania różnych procesów przeobrażeniowych i wzbogacenia 
skał w potas, sód oraz węglany. Amfibolity ulegają saussurytyzacji, silifikacji i feldspatyzacji. 
W skałach objętych tymi przeobrażeniami krystalizuje m.in.: prehnit, kalcyt i albit w intersty-
cjach amfiboli. Hornblenda wzbogaca się w magnez i wapń, kosztem tytanu, współwystępu-
jąc z epidotem. W granatach pojawia się tremolit, jako produkt ich rozkładu. Biotyt ulega 
chlorytyzacji a skalenie serycytyzacji. 

Z badań omawianych skał wynika, że stopień metamorfizmu tych utworów wzrasta od 
południowych stoków góry Volosianaya w kierunku północnym ku stokowi góry Zhielie-
znaya. Stwierdza się w tym obszarze przejście skał od facji amfibolitowej do facji granulito-
wej. 
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CHARAKTERYSTYKA MINERALOGICZNO –
PETROGRAFICZNA METASEDYMENTÓW 
ZMETAMORFIZOWANYCH W FACJI  
AMFIBOLITOWEJ I GRANULITOWEJ  

 
SŁOWA KLUCZOWE: kwaśne paragranulity, łupki amfibolowe, łupki krystaliczne 
amfibolowo–granatowe, metasedymenty, Laplandzki Pas Granulitowy, Kandalaksza, Kola. 
 
WSTĘP 
 

W Kandalakszskiej części Laplandzkiego Pasa Granulitowego w Kandalakszskich 
Tundrach, oraz w rejonie gór Siennaya Kurtiazhnaya i Srednyj Myss odsłaniają się zmeta-
morfizowane w facji amfibolitowej i granulitowej metasedymenty, przedzielone skałami 
metaintruzywnym, głównie w rejonie gór Siennaya Kurtiazhnaya i Srednyj Myss 
(Balagancky, Daly 2000, Bridguoter i in. 1999, Huber 2013, Kozlov i in. 1990, 1991, 1995, 
Mitrofnov 1999, i in. 2000, Ryc. 1) i metawulkanicznymi (głównie w rejonie Kanda-
lakszskim).  

 
 

  
Ryc. 1. Plan sytuacyjny odsłonięć metasedymentów w Kandalakszskiej części LPG. 
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Utwory zmetamorfizowane w facji amfibolitowej różnią się między sobą stosunkiem 
ilościowym amfiboli do granatów oraz zawartością minerałów leukokratycznych. W amfi-
bolitach masywnych udział granatów i kwarcu oraz plagioklazów oscyluje w granicach 10%, 
natomiast w łupkach krystalicznych i gnejsach ilość minerałów leukokratycznych dochodzi 
niekiedy do 50 i więcej procent obj. Przeławicają się one wzajemnie z amfibolitami z grana-
tami, będącymi zmetamorfizowanymi utworami lawowymi (Huber 2013). We wschodniej 
części terenu badań (ryc. 1) dominują skały trzeciej grupy (łupki krystaliczne) z niewielkim 
udziałem zmetamorfizowanych skał intruzywnych oraz utworów strefy metamorfizmu w wa-
runkach facji granulitowej. Łupki krystaliczne są tam mocno zuskokowane i posiadają liczne 
objawy mylonityzacji. 

Utwory zmetamorfizowane w facji granulitowej to kwaśne paragranulity, które odsła-
niają się dobrze w szczytach gór Siennaya Kurtiazhnaya i Srednyj Myss. Skały te zazębiają 
się z metaintruzywami, zmetamorfizowanymi także w facji granulitowej.  

Skały te zbadano przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego w świetle przechodzącym i 
odbitym, mikroskopu elektronowego, spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni.  
 
METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań izotopowo–geochrono-
logicznych (dane niepublikowane) – przy współudziale Instytutu Geologicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Apatytach. 
 
WYNIKI 

 
Amfibolity masywne 
 

Zestawienie próbek tych skał przedstawia tabela 1. Wszystkie próbki zostały poddane 
analizie planimetrycznej.  

Amfibolity masywne współwystępują z amfibolitami z granatami oraz z łupkami   
krystalicznymi. Są to skały o barwie czarnej, w których udział granatów nie przekracza 10% 
objętościowych skały (ryc. 2a). Odznaczają się one mniejszą odpornością na wietrzenie, w 
porównaniu z amfibolitami z granatami. W licznych miejscach objęte są intensywnymi proce-
sami chlorytyzacji, epidotyzacji, saussurytyzacji, silifikacji i feldspatyzacji. Wykazują struk-
turę grano–lepido–nematoblastyczną, teksturę kierunkową, łupkową, bądź masywną, bezładną 
(ryc. 2b). Zbudowane są głównie z amfiboli (50–80%), plagioklazów (0–20%), kwarcu       
(1–20%), oraz minerałów akcesorycznych. W niektórych miejscach pojawiają się w nich w 
różnych ilościach: granat (0–12,5%), chloryty (<1%) i minerały z grupy epidotu (<1%). 
Wskaźnik barwy w próbkach 02bKK02 i 14KK02 wskazuje jaśniejsze zabarwienie tych skał, 
ze względu na daleko posunięte w nich procesy wtórne. 
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Tabela 1. Wykaz próbek amfibolitów masywnych z Kandalakszy i metod ich badań. 

Nr próbki Stosowane metody 

06KK99 Obserwacje mikroskopowe, XRD 

07KK99 Obserwacje mikroskopowe, XRD 

08KK99 Obserwacje mikroskopowe 

01KK02 Obserwacje mikroskopowe, XRD 

02bKK02 Obserwacje mikroskopowe, XRD 

04KK02 Obserwacje mikroskopowe, XRD IR 

09KK02 Obserwacje mikroskopowe 

09aKK02 Obserwacje mikroskopowe 

10cKK02 Obserwacje mikroskopowe 

10KK02 Obserwacje mikroskopowe, EDS 

12KK02 Obserwacje mikroskopowe, IR, analiza teksturalna 

14KK02 Obserwacje mikroskopowe 

 
 
Zasadnicze tło tych skał stanowi hornblenda zwyczajna (stwierdzona także za pomocą 

XRD, IR, pasma: 460, 507, 647, 992 cm–1), zasobna w magnez i wapń z dużym udziałem   
żelaza. Badania SEM–EDS wskazują ponadto niewielką domieszkę (do 0.5% wag.) potasu i 
sodu (Huber 2006). Obok niej występuje również odmiana hornblendy wysokotytanowej, o 
charakterystycznym pleochroiźmie: zielonkawy (γ); brunatny (α). Stanowi Hornblenda zwy-
czajna stanowi zasadnicze tło skały (do 80% obj) i nadaje jej charakter łupkowy. Jest to mine-
rał o wykształceniu hipidiomorficznym, średnioblastycznym. Często jest on zbliźniaczony wg 
[110]. W interstycjach tego minerału występują: tremolit (ryc. 2d), aktynolit (pasma IR: 460, 
647, 755, 954, 3480 cm–1) i biotyt, a także epidot (pasma IR: 460, 647, 954 cm–1) i chloryt 
(pasma IR: 460, 755, 992, 1090 cm–1) oraz kwaśny (albit) i zasadowy plagioklaz (labrador–
bytownit, pasma IR: 587, 755, 954, 1090 cm–1).  

 
 

  
Ryc. 2a. Makrofotografia masywnego amfibolitu.  
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Ryc. 2b. Mikrofotografia w świetle przechodzącym (PL) masywnego amfibolitu z widoczną 
hornblendą i kwarcem (nikole skrzyżowane Nx). 
 
 

 
Ryc. 2c. Mikrofotografia biotytu na tle hornblendy i plagioklazu (Nx). 
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Ryc. 2d. Mikrofotografia tremolitu (Nx). 
 
 

 
Ryc. 2e. Mikrofotografia powierzchni “S” na tle granatu (1 N). 
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Ryc. 2f. Mikrofotografia rutylu i tytanitu oraz pirytu z hematytem (światło odbite – RL, Nx). 

 
 

Epidot odznacza się dużą zawartością wapnia, choć pojawia się też odmiana wysoko-
żelazista z zawartością manganu. Minerały z grupy chlorytu występują głównie w tych amfi-
bolitach, które objęte są chlorytyzacją. Jest to szczególnie dobrze widoczne w bliskim są-
siedztwie żył mineralnych. Niekiedy proces wtórny w tych skałach jest tak daleko zaawanso-
wany, że zaciera on ślady struktur, tekstur i obecność minerałów pierwotnych. W płytce cien-
kiej jak i na obrazach SEM–EDS widać, że najczęściej klinochlor pojawia się w sąsiedztwie 
hornblendy (pomiędzy blastami). Przybierają formy wrzecionowate, snopkowate, krystalizu-
jąc na krawędziach amfiboli.  

Zasadowe plagioklazy znajdują się zwykle w interstycjach hornblendy, niekiedy w 
towarzystwie kwarcu, stanowiąc jaśniejsze laminy w skale. Kwaśna odmiana tych minerałów 
występuje w sąsiedztwie kwarcu, prehnitu i kalcytu. Ze szczegółowych badań mikroskopo-
wych wynika, że plagioklaz kwaśny pojawia się obok zasadowego, zwykle w skałach obję-
tych procesami wtórnymi (ryc. 2d). W niektórych próbkach (np. 12KK02) pobranych w są-
siedztwie żył skaleniowo–kwarcowych kwarcową wykazano badaniami elektronomikrosko-
powymi obecność skalenia potasowego (zawartość K 6,78, Na 2,14% wag.). W skaleniu tym 
stwierdzono ponadto niewielkie domieszki Mn (0,52% wag.), Fe (1,30% wag.), oraz Mg 
(0,50% wag.) pochodzące prawdopodobnie od domieszki znajdującego się w pobliżu ziarna 
granatu. 

Kwarc w badanych skałach zwykle występuje w niewielkiej ilości w postaci pojedyn-
czych osobników lub agregatów w interstycjach amfiboli i w sąsiedztwie granatów (ryc. 2d). 
Przy blastach granatów tworzy tzw. cienie krystalizacyjne, wynikające z powstawania strefy 
obniżonego ciśnienia, zgodnie z teorią Beckego. W niektórych próbkach, szczególnie pocho-

                             tyt      rt 
 
                                                    hem 
      hbl 
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dzących z bliskiego sąsiedztwa z żyłami mineralnymi, udział tego minerału jest większy.    
Obserwuje się także liczne ziarna kwarcu w charakterze wrostków w amfibolach i granatach, 
o cechach charakterystycznych dla kwarcu piroklastycznego (formy haczykowate, zatokowe    
i inne). 

Lokalnie uczestniczą również minerały rudne z grupy Ti. Plagioklazy są zserycytyzo-
wane, a obok nich pojawiają się węglany. Amfibolom towarzyszą niekiedy blasty epidotu, 
blaszki biotytu (ryc. 2c) oraz chloryty.  

Udział granatów w omawianych skałach jest sporadyczny i w nieznacznych ilościach 
(ok. 2% wag). Minerały te otoczone są zwykle przez hornblendę, często występują w sąsiedz-
twie kwarcu. Wykształcone są jako ksenomorficzne blasty, bezładnie rozmieszczone w skale. 
Niektóre kryształy granatów są dynamicznie zdeformowane. Wyraźnie zaznaczone są w nich 
powierzchnie „S” (ryc. 2e). Deformacje te zaznaczają się również na blastach amfiboli, wska-
zując na ich rotację. Są to granaty bogate w żelazo (II) oraz wapń z domieszką Fe (III).     
Stanowią one roztwór stały almandynu i spessartynu z dodatkiem andradytu (XRD, EDS, IR, 
Huber i in. 2006). 

Do składników pobocznych, dość często występujących w omawianych amfibolitach 
masywnych, należą minerały rudne, głównie piryt, rzadziej rutyl, ilmenit (ryc. 2f) oraz cyr-
kon. Z badań mikroskopowych w świetle odbitym wynika, że w sąsiedztwie amfiboli najczę-
ściej występuje tytanit i ilmenit. Siarczki reprezentowane są przez piryt i chalkopiryt. Minera-
ły te często są obrośnięte obwódkami reakcyjnymi, zbudowanymi z maghemitu, hematytu i 
goethytu. Obwódki te wiążą się zapewne z procesami wtórnymi, zachodzącymi w temperatu-
rze 395K związanym i z działalnością hydrotermalną. 

 
Łupki krystaliczne (amfibolowo–granatowe)  
 

Odsłaniają się one w Kandalakszskich Tundrach w rejonie południowo–zachodnich 
stoków góry Volosianaya i południowego szczytu Zhielieznaya oraz w południowych stokach 
północnego szczytu góry Zhielieznaya. Zestawienie próbek tych skał wraz z zastosowaną me-
todyką badań znajduje się w tabeli 2. 
  
 
Tabela 2. Zestawienie badanych próbek łupków krystalicznych (amfibolowo–granatowych)  
z Kandalakszskich Tundr wraz z metodyką ich badań. 

Nr próbki Wykonane badania 

01KK00 
Obserwacje mikroskopowe, XRD, analizy chemiczne, EDS,  

analiza teksturalna, mikrosonda jonowa 

02KK00 Obserwacje mikroskopowe 

05KK02 Obserwacje mikroskopowe, XRD, REE, IR, SCA 

08KK02 Obserwacje mikroskopowe, IR 

10aKK02 Obserwacje mikroskopowe 

07KK02 Obserwacje mikroskopowe, XRD 

22bKK02 Obserwacje mikroskopowe 

23KK02 Obserwacje mikroskopowe, XRD, IR, SCA, EDS, analiza teksturalna 
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 Łupki te, to skały o barwie czarnej, z widocznymi „oczkami” granatów. W rejonie 
Kandalakszskich Tundr stanowią większość spośród odsłaniających się tam skał metamor-
ficznych o charakterze łupkowym (ryc. 3a, b). Odznaczają się strukturą grano–lepido–
nematoblastyczną, a w sąsiedztwie żył kwarcowych–wrzecionoblastyczną, teksturą łupkową, 
miejscami gnejsową, oczkową. Często zbudowane są z jasnych lamin, składających się z    
minerałów leukokratycznych. W ich skład wchodzą głównie amfibole (14–62%), kwarc        
(0–36%), plagioklazy (6–82%), granaty (1–36%) oraz minerały akcesoryczne i rudne (ryc. 3c, 
d). Charakterystyka ilościowa wskaźnika barwy tych skał wskazuje na wysoki udział w nich 
minerałów femicznych w stosunku do składników leukokratycznych. 

W skałach tych widoczne są agregatowe skupienia minerałów leukokratycznych, oto-
czone laminami minerałów femicznych. Najczęściej w agregatach tych znajdują się granobla-
sty granatów bogate we wrostki tytanitu i rutylu, otoczone w sposób bezładny kwarcem. 
Średnica niektórych blastów tych minerałów dochodzi do kilku mm. W ich otoczeniu, pomię-
dzy ziarnami kwarcu, występują zasadowe plagioklazy i tytanit.  

Plagioklazy w amfibolowo–granatowych łupkach krystalicznych współwystępują naj-
częściej z kwarcem i apatytem, tworząc laminy leukokratyczne i agregaty, skupiające się w 
sąsiedztwie granatów. Udział tych minerałów w omawianych skałach wynosi średnio 24,85% 
obj. Plagioklazy wykształcone są przeważnie w postaci idioblastycznych kryształów; wykazu-
ją polisyntetyczne zbliźniaczenia albitowe. Rozmieszczone są w skale w sposób bezładny. W 
interstycjach tych minerałów występuje: epidot, chloryt, kwarc i apatyt. Często objęte są pro-
cesem serycytyzacji. Są to najczęściej odmiany zasadowe (labrador, bytownit, 52–81% An) 
oraz plagioklaz kwaśny (albit–oligoklaz 50–70% Ab) W próbce 22bKK02 stwierdzono nie-
wielką domieszkę skalenia potasowego (1,43% wag.).  
 
 

 
Ryc. 3a. Makrofotografia typowego kwarcowo–amfibolowego łupka z oczkami zbudowanymi  
z granatów”. 
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Ryc. 3b. Makrofotografia łupka z większym udziałem granatów i minerałów leukokratycznych. 
 
  

 
Ryc. 3c. Mikrofotografia z koronami reakcyjnymi na tle piroskenów (PL, Nx). 
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Ryc. 3d. Mikrofotografia ukazująca współwystępowanie biotytu i hornblendy zwyczajnej  
oraz granatu (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 3e. Mikrofotografia rutylu z ilmenitem i tytanitem (RL, Nx). 
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Ryc. 3f. Mikrofotografia shematytyzowanego pirytu, granatów i tytanitu (RL, Nx). 

 
 
Kwarc wraz z plagioklazami występuje w omawianych łupkach w postaci pojedyn-

czych ziaren, bądź też tworzy laminy (średnio 18% obj.). Mikrofotografia próbki 22dKK02 
(ryc. 3c) przedstawia laminę zbudowaną z kwarcu i skaleni.  

Minerały femiczne reprezentowane są głównie przez hornblendę zwyczajną (IR pa-
sma: 470, 634, 870, 980, 1071, 1630 cm–1), niekiedy zbliźniaczoną wzdłuż ścian {110} i 
{011}, która nadaje skale charakter łupkowy. Hornblenda ta niekiedy posiada niewielki udział 
cząsteczki tschermakitowej, pargasytowej i tremolitowej (ryc. 3c). Minerał ten w omawianych 
łupkach krystalicznych stanowi 40% obj. Skały te w strefach podwyższonego metamorfizmu 
zawierają amfibole bardziej zasobne w tytan (próbka 22bKK02). Obok hornblendy zwyczaj-
nej pojawiają się tremolit (IR pasma: 470, 512, 675, 820, 968 cm–1) i niewielka zawartość 
epidotu (IR pasma: 470cm–1 i 968 cm–1). W próbce 22bKK02 metodą SEM–EDS stwierdzono 
występowanie zoisytu, w sąsiedztwie stref spękań, obok kwaśnego plagioklazu.  

W interstycjach tego minerału zdarzają się niewielkie ilości (do 3,5% obj., ryc. 3d) 
biotytu (1M–XRD), który wzdłuż {010} styka się z granatami obok hornblendy zwyczajnej, 
w towarzystwie Z własności optycznych wynika, że jest to minerał wysokotytanowy (annit z 
zawartością Ti, Huber 2006).  

W niektórych próbkach tych łupków głównie w strefach przejściowych z facji amfibo-
litowej do facji granulitowej (w ilości 5% obj.) występują pirokseny reprezentowane przez 
hipersten (Mg 9%, Fe 16%, Ca 0–3% wag., EDS, Huber 2006), który jest wykształcony w 
postaci obłych, ksenomorficznych blastów, współwystępujących z granatami, tytanitem oraz 
rutylem. Na tle skupień tego minerału widoczne są przerosty amfiboli ze składnikami leuko-
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kratycznymi. W minerałach tych często spotykane są wrostki kwarcu oraz korony reakcyjne 
(ryc. 3c). 

Chemizm badanych łupków krystalicznych (amfibolowo–granatowych, tabela 31, 32) 
plasuje te skały w klasyfikacji skał magmowych w obszarze tefrytów (Huber 2006).   

Granaty są wykształcone najczęściej jako idioblasty, o średnicy do kilku mm, z licznie 
występującymi wrostkami kwarcu, tytanitu i rutylu. Minerały te ujawniają wielokrotne strefy 
wzrostu (ryc. 3d). Ich zawartość waha się w granicach od 5 do 35%. Najwięcej stwierdzono 
ich w próbkach 23KK02 i 08KK03. Należą one do grupy piralspitów (SEM–EDS, Huber 
2006) z domieszką grossularu. Dominuje w nich cząsteczka almandynowa i andradytowa. W 
niektórych skałach (próbka z góry Zhielieznaya 02KK00), odznaczają się one budową zonal-
ną. Ich wnętrze jest bogatsze w wapń i magnez a strefy zewnętrzne są zasobniejsze w tytan i 
żelazo. Stwierdzone zróżnicowanie chemizmu tych minerałów wynika z długotrwałego roz-
woju w badanych skałach różnych procesów metamorficznych, w tym także o charakterze 
diaftorezy. 

W omawianych skałach licznie występuje też hydroksyapatyt a jedynie w próbce 
23KK02, występuje apatyt fluorowy (SEM–EDS, tabela 3). 
 
 
Tabela 3. Skład chemiczny (% wag.) apatytów w omawianych skałach, uzyskany  
za pomocą SEM–EDS.  

Nr próbek Si Al Ca O P F 

02KK00 1–9 0,74 0,42 40,88 40,32 17,64 0,00 

02KK00 1–10 0,78 0,43 40,18 40,59 10,02 0,00 

02KK00 1–11 0,77 0,60 40,30 40,51 17,83 0,00 

23KK02 3–3 0,48 0,00 43,78 38,36 15,66 1,59 

 
 
W amfibolowo–granatowych łupkach krystalicznych spotyka się także węglany, które 

najczęściej występują w skałach objętych procesem saussurytyzacji. Minerały te współwystę-
pują z prehnitem i albitem. Rozmieszczone są w sąsiedztwie drobnych żyłek o miąższości 
submikroskopowej, opisanych poniżej, związanych z działalnością hydrotermalną (przyusko-
kową).  

W omawianych skałach, oprócz wyżej wymienionych minerałów, spotyka się tlenki i 
krzemiany tytanu. Występuje rutyl, ilmenit i tytanit (ryc. 3e) oraz brookit. Obecność minera-
łów tytanowych zidentyfikowano także metodą SEM–EDS (Huber 2006). W omawianych 
skałach generalnie przeważa rutyl i tytanit, z niewielką ilością ilmenitu i geikaitu. W niektó-
rych próbkach pojawiają się tlenki wanadu (23KK02 punkt 2–5). W obrębie omawianych 
łupków spotyka się także siarczki, reprezentowane przez piryt i chalkopiryt, występujące w 
towarzystwie minerałów tytanowych w interstycjach amfiboli a szczególnie w strefach prze-
obrażenia tych skał. Minerały te są często zhematytyzowane (ryc. 3f). 

W próbce 22bKK02 stwierdzono występowanie kasyterytu, z domieszką tytanu 
(6,13% wag.), chromu (1,63% wag.) i manganu (0,13% wag.).  
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Analizą EDS stwierdzono również, że niektóre minerały badanych próbek wzbogaco-
ne są w pierwiastki ziem rzadkich. Przykładowo monacyt wzbogacony jest w lantan, samar, 
neodym i cer (próbka 23KK02, tabela 4). 

 
 

Tabela 4. Skład chemiczny (% wag.) minerałów monacytu uzyskany za pomocą analizy EDS  
(próbka 23KK02). 

Nr próbek Ce La Sm Nd Ca O P Si Cl 

23KK02  4–2 43,73 17,05 0,00 9,01 12,23 38,36 14,73 2,42 0,31 

23KK02  4–1 37,97 23,97 0,79 9,82 6,32 38,36 19,12 1,24 0,00 

 
 
Formuły chemiczne badanych minerałów są następujące:  

w punkcie 4–1 (Ce0,52La0,2Nd0,11Ca0,51)Si0,14P0,84O4,  
oraz w punkcie 4–2 (Ce0,45La0,29Sm0,01Nd0,11Ca0,23)Si0,07P0,93O4. 

 Minerały te, choć nie stanowią znaczącego udziału, wskazują na zasobność omawia-
nych skał w rudy, ale przede wszystkim w minerały ziem rzadkich. 
 
Kwaśne paragranulity 
 

Są to masywne skały o barwie żółtawo–różowo–zielonkawej, z dużymi dochodzącymi 
do kilku mm blastami piroksenów i granatów, tkwiącymi w tle plagioklazowo–kwarcowym. 

 

 

 
Ryc. 4a. Mikrofotografia leuko–paragranulitu z widocznymi: granatami, hornblendą, epidotem  
oraz biotytem na tle kwarcu (PL, Nx). 
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Ryc. 4b. Mikrofotografia leuko–paragranulitu z granoblastem ortopiroksenu oraz widocznymi  
cieniami krystalizacyjnymi podkreślonymi przez kryształy hornblendy (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 4c. Mikrofotografia leuko–paragranulitu z widoczna zachowaną pierwotnym warstwowanien 
(PL, Nx). 
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Ryc. 4d. Mikrofotografia ukazująca kryształy rutylu i brukitu (RL, Nx). 

 
 
Struktura tych skał jest grano–lepidoblastyczna, tekstura bezładna lub kierunkowa 

(ryc. 4a, c). Niektóre z tych skał posiadają reliktowe tekstury przypominające warstwowanie i 
uziarnienie frakcjonalne, podkreślone przez blasty kwarcu (ryc. 4c). Pochodzenie meta-
osadowe tych granulitów z rejonu Kolwicy i Laplandii opisali już Kozlov i in. (1995).      
Zbudowane są z: piroksenów (ok. 5%), granatów (ok. 20%), plagioklazów (do 40%), kwarcu 
(do 59%), amfiboli (do 5%) oraz minerałów rudnych, głównie zasobnych w tytan (do 8%). W 
skałach tych najczęściej dominują minerały leukokratyczne. 

Mikroskopowo w kwaśnym paragranulicie widoczne jest leukokratyczne tło skalne z 
pojedynczymi glomeroblastami minerałów melanokratycznych (ryc. 4a, b), które reprezento-
wane są przez kryształy kwarc i plagioklazy. Ułożone są one w skale w sposób uporządkowa-
ny, tworząc laminy zbudowane blastów o różnej gradacji średnicy ziarna, rzadziej bezładnie. 
Wykształcony jest w postaci glomeroblastycznej, niekiedy wrzecionoblastycznej, a minerały 
kwarcu ściemniające faliście, często posiadają suturowe granice. Plagioklazy reprezentowane 
są głównie przez oligoklaz (47% An, SEM–EDS). W niektórych próbkach z zaawansowany-
mi procesami wtórnymi, stwierdzono także obecność albitu. 

W interstycjach tych minerałów znajdują się skupienia granatów i piroksenów, wy-
kształconych w sposób ksenomorficzny. Średnice blastów granatów niekiedy przekraczają 
kilka mm. W minerałach tych i w ich interstycjach występuje rutyl i ilmenit.  

Pirokseny: –orto i –klino, reprezentowane są przez diopsyd i hipersten (dominujący). 
Niektóre z nich wykazują anomalne faliste ściemnianie światła oraz tzw. cienie krystalizacyj-
ne (ryc. 4b), wynikające z oddziaływań o charakterze dynamicznym. W niektórych próbkach 
tych skał pobranych w sąsiedztwie żył, pirokseny ulegają amfibolizacji (pojawia się horn-
blenda zwyczajna). W niektórych odmianach tych skał w sąsiedztwie żył widoczne jest tych 

qtz              
 
                                                       rt 
 
               brukit              hbl 
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skał wzbogacenie w epidot, łyszczyki, amfibole (ryc. 4a, b) oraz węglany, chloryty, serycyty-
zację skaleni. 

  Granaty wykształcone są w postaci granoblastów, posiadają wrostki rutylu, ilmenitu i 
kwarcu (ryc. 4a). Zasobne są w cząsteczki almandynową i spessartynową z domieszką czą-
steczki piropowej i grossularowej. Obecność cząsteczki grossularowej związana jest z zasob-
nością granulitów w wapń. Największy udział w tych minerałach ma cząsteczka almandynu i 
później wykrystalizowanego grossularu obecnego w tych osobnikach, które podlegały regene-
racji. 

W niektórych próbkach, w interstycjach piroksenów występuje do 5% obj biotyt (bo-
gaty w czaszeczkę annitową, Huber i in. 2004). Obok biotytu występują minerały z grupy 
epidotu, rozmieszczone na tle kwarcowo–skaleniowego tła, często tak samo uporządkowane 
jak tło (ułożone równolegle najdłuższymi osiami do powierzchni laminacji). Stanowią dwie 
generacje: wapniową (grupa zoisyt–klinozoisyt) oraz zasobną w wapń, żelazo z niewielką ilo-
ścią tytanu i magnezu (epidot, Huber 2013). 

Są to głównie minerały rudne, których zawartość wynosi niekiedy nawet do 2% obj. 
skały. Są to ilmenit, brookit oraz rutyl (ryc. 4d). W strefach występowania wtórnej hornblen-
dy pojawia się ilmenit, rutyl i tytanit. Spotykany jest również piryt, który wskutek oddziały-
wania warunków utleniających przechodzi w hematyt. 

 
WNIOSKI 
 

Są to produkty metamorfizmu skał ekstruzywno–sedymentacyjnych. Amfibolowo–
granatowe łupki krystaliczne i kwaśnych paragranulity należą do zmetamorfizowanych skał 
osadowych. Są to zmienione skały piaszczysto–arkozowe, zawierające w swym składzie ma-
teriał terygeniczny i piroklastyczny. O osadowym ich charakterze świadczą reliktowe struktu-
ry, związane z frakcjonalnym uziarnieniem. Łupki amfibolowe natomiast stanowią zmetamor-
fizowany osad tufogeniczno–ilasty. Świadczą o tym tekstury i prawie wyłącznie amfibolowy 
skład skał, oraz rzadko spotykane granaty o charakterze helicytowym, które mogły powstać 
kosztem piroksenów. Materiał piroklastyczny reprezentowany jest tych skałach przez relikty 
kwarcu, m.in. o charakterze haczykowatym, zatokowym, występujących w granatach, amfibo-
lach. Skały te zostały zmetamorfizowane regionalnie w facji amfibolitowej, a następnie pod-
dane procesom o charakterze wtórnym, które lokalnie przyczyniły się do ich epidotyzacji, 
chlorytyzacji i saussurytyzacji. Największe nasilenie procesów wtórnych występuje w łup-
kach w pobliżu skał żyłowych, co potwierdzają obserwacje makro– i mikroskopowe, oraz 
analiza fraktalna (Huber 2006). 
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4 
 
CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA 
ZASADOWYCH GRANULITÓW  
Z KOLWICKIEJ CZ ĘŚCI LPG  

 
SŁOWA KLUCZOWE: metaintruzywy, zasadowe granulity, Laplandzki Pas Granulitowy 
Kola, Kandalaksza. 
 
WSTĘP 
 

Na płw. Kola w okolicy płw. Kolwica przy drodze Kandalaksza–Umba, w północno–
wschodnim zboczu góry Wieriestundra odsłaniają się zasadowe granulity Laplandzkiego Pasa 
granulitowego Kola (Balagancky, Daly 2000, Bridguoter i in. 1999, Huber 2013, Kozlov i in. 
1990, 1991, 1995, Mitrofnov 1999, i in. 2000, ryc. 1). Skały te poprzecinane są licznie żyłami 
charnockitów i enderbitów.  

 
 

 
Ryc. 1. Plan występowania zasadowych granulitów. 

 
 
METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
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Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań izotopowo–geochrono-
logicznych (dane niepublikowane), przy współudziale Instytutu Geologicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Apatytach oraz badań izotopów stabilnych tlenu i węgla z Instytucie Fizyki 
UMCS oraz analiz katodoluminescencyjnych w PIG (Huber i in. 2007). 
 
WYNIKI 
 

Zasadowe granulity z rejonu kolwickiego, ze względu na występowanie w nich dużej 
ilości minerałów maficznych, odznaczają się zielonkawoczarną barwą. Są to skały masywne  
o strukturze grano–lepido–nematoblastycznej, teksturze na ogół bezładnej, zbudowane z:    
piroksenów (15–20%), granatu (20–30%), plagioklazów (0–5%), kwarcu (0–20%), amfiboli 
(15–20%) oraz minerałów rudnych (do 5%). Obraz makroskopowy typowego zasadowego 
granulitu przedstawia ryc. 2a. 

Wskaźnik barwy tych skał (określony na podstawie analizy planimetrycznej) odpo-
wiada polu utworów bogatych w minerały melanokratyczne.  

 
 

 
Ryc. 2a. Makrofotografia zasadowego granulitu z regionu Kolwitza. 
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Ryc. 2b. Mikrofotografia orto– i klino–piroksenów występujących w sąsiedztwie granatów i kwarcu 
(PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2c. Mikrofotografia amfiboli alkalicznych w interstycjach granatu (PL, Nx). 
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Ryc. 2d. Mikrofotografia horblendy zwyczajnej oraz biotytu (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2e. Mikrofotografia współwystępowania magnetytu i tytanomagnetytu (RL, 1N).  
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Ryc. 2f. Mikrofotografia pirytu z chalkopirytem, hematytu, tytanitu (RL, Nx). 

 
 
Zasadowe granulity zbudowane są z dużych blastów (granoblastów) piroksenów     

(ryc. 2b.) tworzących zasadnicze tło skały, w którym obficie występują granaty. Pirokseny 
reprezentowane są przez diopsyd i hipersten. W niektórych odmianach tych skał minerały te 
podlegają procesom biotytyzacji i chlorytyzacji oraz amfibolizacji. Udział piroksenów w za-
sadowych granulitach stanowi średnio 20% obj. Spośród minerałów maficznych dominują 
klinopirokseny (5–18% obj.). Obydwie odmiany piroksenów odznaczają się zmienną zasob-
nością w magnez, żelazo i wapń. 

Amfibole reprezentowane są głównie przez hornblendę zwyczajną. W zasadowych 
granulitach, objętych procesem amfibolityzacji, ilość amfiboli znacznie wzrasta (ryc. 2c, d), a 
w granatach występują wrostki tremolitu (ryc. 2c). Są wykształcone w dwu generacjach: 
pierwsza z nich to hornblenda, zasobna w magnez i tytan o charakterystycznym pleochroiź-
mie w barwach brunatno–zielonych, druga zasobna w wapń wykazująca pleochroizm w za-
kresie barwy żółtawozielonej (ryc.2d).  

Obok piroksenów występują łyszczyki (ryc. 2d). Epidot i chloryty koncentrują się na 
ogół we wtórnie zmienionych skałach pochodzących ze stref tektonicznych (zmylonityzowa-
nych). Udział tych minerałów nie przekracza 1% obj. skały. Epidot występuje między blasta-
mi piroksenów i hornblendy, w skałach objętych procesem chlorytyzacji i epidotyzacji w ilo-
ści do 9% obj. towarzysząc biotytowi. Obecne w tych minerałach są w nich wrostki rutylu, 
ilmenitu, tlenków żelaza oraz cyrkonu. 

Granaty stanowią średnio 30% obj. skały (ryc. 2c), zasobne są w żelazo lub wapń i 
magnez. Tworzą one roztwór stały, zaliczany do grupy piralspitu, zasobny w cząsteczkę al-
mandynową i piropową, z dodatkiem grossularowej. Grossular pojawia się w granulitach 
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szczególnie w strefach wtórnej amfibolityzacji tych skał występującej w sąsiedztwie żył  
prehnitowo–albitowych Tworzą glomeroblastyczne agregaty. Niektóre z nich wykształcone   
są w formie atolowej, obrastając plagioklazy lub kwarc. Występują w nich wrostki rutylu,   
ilmenitu i hercynitu. W niektórych skałach, objętych procesami wtórnymi, w otoczeniu grana-
tów obecne są chloryty, chociaż proces chlorytyzacji tych minerałów jest słabo rozwinięty. 

W interstycjach tych minerałów dostrzega się obecność zasadowego plagioklazu,    
oligoklazu oraz kwarcu. Plagioklazy są na ogół mocno zserycytyzowane, reprezentują bytow-
nit i labrador. Ich udział w omawianych skałach stanowi ok. 40% obj. Kwaśne plagioklazy i 
K–skalenie pojawiają się jedynie w tych skałach, które uległy silnej amfibolityzacji, występu-
jących w sąsiedztwie żył, towarzysząc produktom chlorytyzacji i epidotyzacji. Kwarc w 
większej ilości w omawianych granulitach występuje w bliskim sąsiedztwie tych utworów z 
żyłami, gdzie stanowi około 20% obj. skały.  

Pomiędzy tymi minerałami występują tlenki tytanu, spinele (magnetyt, hercynit,     
ryc. 2e), minerały zawierające ziemie rzadkie, piryt i chalkopiryt, a także baryt, apatyt, tlenki  
i wodorotlenki żelaza. Minerały te zostały wykazane za pomocą mikroskopu w świetle odbi-
tym oraz za pomocą mikroskopu elektronowego z przystawką EDS (Huber, 2006). Stwier-
dzono, że są to: rutyl i ilmenit, rzadziej tytanit (w strefach przemian wtórnych w bliskim    
sąsiedztwie żył, ryc. 2f). W ilmenicie stanowi niewielki udział cząsteczka geikielitowa zasob-
na w magnez. Koncentracja pierwiastków REE została stwierdzona w barycie i apatycie        
w postaci inkluzji stałych. Baryt stwierdzono w próbce 06KG03 w sąsiedztwie mikrożyły 
prehnitowo–albitowo–kalcytowej. 
 
WNIOSKI 
 

Granulity zasadowe to skały powstałe ze zmetamorfizowania przemieszanego 
osadowo–magmowego materiału z Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola w strefie koli-
zyjnej. Są mocno zamfibolityzowane. W ich sąsiedztwie występują licznie żyły charnockitów 
i enderbitów, które wytopiły się z granulitów podczas intensywnego ich metamorfizmu. 
Intrudujące żyły granitoidów spowodowały silną amfibolizację skał. Asocjacja chlorytowo–
albitowo–węglanowa z barytem jest związana z żyłami prehnitowo–albitowo–kalcytowymi 
(zawierającymi materiał z płaszcza ziemi, Huber i in. 2007, Huber 2014). Z tym procesem 
wiąże się też wzbogacenie omawianych skał w pierwiastki REE. 
 
LITERATURA: 
 

• BALAGANCKY V.V., DALY J.S. 2000a. Struktura i ewolucja proterozoiku laplandzko –
kolskiego orogenu. Svekalapko s.9, Lanmmi Finland. 

• BRIDGUOTER D., SCOTT D., BALAGANCKY V.V., TIMMERMAN M.J., MARKER M., 
BUSHMIN S.A., ALEKSIEYEV H., DALY J.S. 1999. Środowisko wczesnoprekambryjskich 
metaosadów w laplandzko–kolskim pasie wg rezultatów 207Pb/206Pb datowania pojedynczych 
ziaren cyrkonów i Sm–Nd izotopowych danych całych skał. Dokłady Rosyjskiej Akademii   
Nauk Geologia, t.366, vol. 6, ss.664–668 (RUS). 



45 
 

• HUBER M. 2001. Geological and Petrographic Characteristics of the Lapland Granulite Belt 
Near Kandalaksha at the White Sea, Kola Peninsula, Northern Russia. Mineralia Slovaca, vol. 2, 
ss. 17–31. 

• HUBER M, HAŁAS S, SIKORSKA M. Evolution of prehnite albite–calcite veins in metamor-
phic rocks from the Lapland Granulite Belt (Kandalaksha region of Kola Peninsula). Geologija 
2007; 57: 1–7. 

• HUBER M. 2013. Petrological characteristics of the metamorphosed metaintrusives in am-
phibolite and granulite facies of the Kandalaksha part of Lapland Granulite Belt (Kola Peninsu-
la, NW Russia). Journal of Biology and Earth Sciences, 2013, Vol 3, Issue 2, E39–E46. 

• HUBER M. 2014. Geochemical atlas of the Kandalaksha part of Lapland Granulite Belt (Kola 
Peninsula, NW Russia). Journal of Biology and Earth Sciences vol. 4 (1), E1–15. 

• KOZLOV N.E., IVANOV A.A. 1991. Composition of metamorphic rocks and some aspects of 
evolution of the Lapland Granulite Belt on The Kola Peninsula, USSR. Geological Survey of 
Norway Norges Geologiske Undersøklese Bulletin 421, Trondheim, Norway, 19–32. 

• KOZLOV N.E., KOZLOVA N.E. 1998. О генезисе гранатовых плагогранитоидов 
Лапландского Гранулитоего Пояса. Вестник МГТУ, vol.1, no.3, Russia, 43–52.  

• KOZLOV N.E., AVEDISYAN A.A., BALASHOV J.A., IWANOV A.A., KAMIENSKAYA 
A.D., MUKHAMEDOVA I.W., POLKANOVA W.A., PRIPACHKIN W.A., RISPOLO-
ZHENSKY J. A., TARNOVETSKY L. L. 1995. Some new aspects of geology, deep structure, 
geochemistry and geochronology of the Lapland Granulite Belt, Baltic Shield. Geology of the 
eastern Finnmark – western Kola Peninsula region. Geological Survey of Norway, Norges 
Geologiske Undersøklese Bulletin, Special Publ. 7, Trondheim, Norway, 157–166. 

• KOZLOV N.E., IVANOV A.A., NYEROVICH L.I. 1990. Лапландский Гранулитовый Пояс 
–nервичная nрирода и pазвите. RAN, Apatity, Russia, pp 12–62, 92–122, 125–139. 

• MITROFANOV F.P. 1999. Prekambryjska tektonika północno –wschodniej części Tarczy Bał-
tyckiej. Wyd. Nauka, St. Petersburg, ss. 111 (RUS), 

• MITROFANOV F.P., BALAGANCKY V.V., BALASHOV Y.A., GANNIBAL F.G., DOKU-
CHAEVA V.S, NEROVICH L.I., RADCHENKO K., RYUNGEN G.I. 2000. U–Pb age of 
gabro–anortosite massifs the LPG. Norges Geologiske Undersøkese, ss. 179–183.  

 



46 
 

5 
 
CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA 
UTWORÓW METAINTRUZYWNYCH 
ZMETAMORFIZOWANYCH W FACJI AM-
FIBOLITOWEJ I GRANULITOWEJ 

 
WSTĘP 
 

Na płw. Kola w okolicy Kandalaksza odsłaniają się skały Laplandzkiego Pasa granu-
litowego Kola. Są to zmetamorfizowane w facji granulitowej i amfibolitowej skały osadowe i 
intruzyjne (Balagancky, Daly 2000, Bridguoter i in. 1999, Huber 2013, Kozlov i in. 1990, 
1991, 1995, Mitrofnov 1999, i in. 2000).  

 
 

 
Ryc. 1. Schemat rozmieszczenia badanych skał w Kandalakszskiej części LPG. 
 
 

Wśród amfibolitów z granatami odsłaniają się skaleniowo–granatowe gnejsy, oraz 
skały wysokotytanowe (metagabroidy). Te ostatnie utwory są także zmetamorfizowane w 
facji granulitowej. Skaleniowo–granatowe gnejsy odsłaniają się w okolicy północnego 
szczytu Zhielieznaya, oraz we wschodniej cześci terenu u północnych podnóży stoków gór 
Siennaya Kurtiazhnaya i Sriednyj Myss. Skały wysokotytanowe zmetamorfizowane w facji 
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amfibolitowej występują wśród metamylonitów w okolicy północnego szczytu Zhielieznaya, 
natomiast zmetamorfizowane w facji granulitowej, w okolicy szczytowej partii gór Siennaya 
Kurtiazhnaya i Sriednyj Myss (ryc. 1). 
 
METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań izotopowo–geochrono-
logicznych (dane niepublikowane), przy współudziale Instytutu Geologicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Apatytach oraz badań izotopów stabilnych tlenu i węgla z Instytucie Fizyki 
UMCS oraz analiz katodoluminescencyjnych w PIG (Huber i in. 2007) 
 
WYNIKI 
 
Skaleniowo–amfibolowe gnejsy 
 

Zestawienie próbek tych skał wraz z zastosowaną metodyką ich badań znajduje się w 
tabeli 1. Omawiane gnejsy są barwy żółto–jasnoszarej, z widocznymi laminami zbudowanymi 
z granatów oraz z amfiboli (ryc. 2a), które miejscami są schlorytyzowane. Większe skupienia 
chlorytów nadają im barwę zielonkawą. Gnejsy te posiadają strukturę grano–lepido-
blastyczną, teksturę kierunkową, smużystą, gnejsową lub ołówkową. Zbudowane są z amfibo-
li (1–59%), piroksenów (0–7%), plagioklazów (0–51%), granatów (3–28%) i minerałów ak-
cesorycznych. W płytce cienkiej tło skalne budują kryształy plagioklazów ułożone w sposób 
bezładny, pomiędzy którymi znajdują się agregaty minerałów maficznych tworzące laminy.  

 
 
Tabela 1. Zestawienie badanych próbek skaleniowo–amfibolowych gnejsów z metodyką ich badań. 

Nr próbki Wykonane badania 

16KK02 Obserwacje mikroskopowe XRD 

07KK03 Obserwacje mikroskopowe XRD, EDS 

03KK03 Obserwacje mikroskopowe XRD, EDS, IR 

05aKK03 Obserwacje mikroskopowe XRD 

31KK03 Obserwacje mikroskopowe EDS 

 
 
Plagioklazy stanowią idioblasty, często polisyntetycznie zbliźniaczone, o wielkości 

dochodzącej do 1–2 mm, niekiedy objęte silną serycytyzacją, uniemożliwiającą ich identyfi-
kację. W interstycjach tych minerałów występują amfibole, chloryty i minerały z grupy epido-
tu. Plagioklazy występują jako wydłużone kryształy polisyntetycznie zbliźniaczone, często 
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zniekształcone i powyginane (ryc. 2b, c). Wielkością dorównują a nawet przewyższają blasty 
granatów. Otoczone są osobnikami drobniejszymi, rozmieszczonymi w sposób bezładny, two-
rzącymi tło skalne. 

 
 

 
Ryc. 2a. Makrofotografia skaleniowo–granatowego gnejsu. 
 
 

 
Ryc. 2b. Mikrofotografia ortoklazu i mikroklinu na tle kwarcu i amfiboli (światło przechodzące  
PL, nikole skrzyżowane –Nx). 
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Ryc. 2c. Mikrofotografia dwu typów plagioklazu (zasadowego i kwaśnego) oraz chlorytowy  
(PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2d. Mikrofotografia rutylu obrośniętego tytanitem oraz epidotu i granatu (PL, Nx). 
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Ryc. 2e. Mikrofotografia w świetle odbitym (RL) kryształu granatu z licznymi wrostkami kwarcu, 
rutylu i tytanitu. 
 
 

 
Ryc. 2f. Mikrofotografia tego samego kryształu jak na ryc. 2e przy nikolach skrzyżowanych. 

 
 
Zwykle są w różnym stopniu zserycytyzowane. Stanowią średnio ok. 60% obj. skały. 

Stosunek ilościowy tych minerałów do składników leukokratycznych wykazuje dużą zmien-
ność. Analiza charakteru plagioklazów określonych optycznie to: zasadowe (labrador 78–80% 
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An) i kwaśne (oligoklaz). Kwarc w badanych gnejsach (przeciętnie ok. 13,7% obj.) rozmiesz-
czony jest bezładnie pomiędzy blastami skaleni (ryc. 2b).  

Amfibole reprezentowane są przez hornblendę (do 56% obj), zwyczajną z domieszką 
cząsteczki tschermakitowej (Huber 2013) o pleochroiźmie: zielonkawy (β)–bezbarwny (α). 
Wykształcone są przeważnie idiomorficznie, osiągając wielkość do kilku mm. Często zrastają 
się ze sobą wzdłuż (011) lub (110). Obfitują w inkluzje stałe ilmenitu i tlenków żelaza. Horn-
blendzie towarzyszą chloryty oraz epidot. Są to produkty jej przeobrażenia rozmieszczone w 
interstycjach lub stanowią wypełnienia mikroszczelin wzdłuż płaszczyzn jej łupliwości. 

Epidot (zasobny w cząstkę klinozoizytową, Huber 2013) występuje w formie pojedyn-
czych kryształów w obrębie skupień skaleniowo–kwarcowych. Tworzy niekiedy z chlorytami 
(ryc. 1d) duże nagromadzenia, laminy. 

W niektórych próbkach obok amfiboli występują pirokseny, stanowiąc kilka procent 
obj. skały. Są to głównie klinopirokseny, reprezentowane przez diopsyd oraz ortopirokseny–
hipersten. Ulegają one granatyzacji lub amfibolizacji. Hipersten jest otoczony przez granaty. 

Biotyt występuje w sąsiedztwie hornblendy zwyczajnej (w interstycjach). Udział tego 
minerału w skale jest znikomy (nie przekracza 1% obj.).  

Granaty (zasobne w cząsteczkę almandynową z dodatkiem grossularowej) w omawia-
nych skałach wykształcone są w formie idioblastów, o średnicy do kilku mm. Zawierają 
wrostki kwarcu, tytanitu, rutylu. Z mikrofotografii (ryc. 2d, e, f) wynika, że minerały te były 
wielokrotnie regenerowane. Świadczy o tym rozmieszczenie w nich, jak i kształt wrostków. 
Ilość tych minerałów w skale wynosi średnio 20% obj. Udział cząsteczki zasobnej w wapń 
zaznacza się głównie w próbkach, które znajdują się w sąsiedztwie metamylonitów. 

W skałach tych występują także tlenki tytanu (ryc. 2d, e, f) oraz siarczki żelaza i mie-
dzi. Są to: rutyl (bogaty w domieszkę wanadu (Huber 2014), tytanit, ilmenit oraz piryt i chal-
kopiryt. Sporadycznie występuje również apatyt.  
 
Skały bogate w tytan (metagabroidy) 
 

Posiadają barwę jasną, żółtawą, żółtawoszarą, z widocznymi granatami, amfibolami, 
plagioklazami lub piroksenami (w sąsiedztwie skał granulitowych, fot. 3a). Odznaczają się 
strukturą grano–lepido–nematoblastyczną, teksturą bezładną lub gnejsową, podkreśloną przez 
rozmieszczenie granatów i amfiboli układających się w postaci laminek. Obecne są w nich: 
rutyl, tytanit, ilmenit (3–14%), plagioklazy (6–61%), granat (6–37%), pirokseny (0–25%), 
amfibole (0–14%).  

Mikroskopowo skały te zbudowane są z tabliczek plagioklazów polisyntetycznie 
zbliźniaczonych, ułożonych w sposób bezładny, tworzących tło skały (ryc. 3b). Wykształcone 
są w postaci polisyntetycznie zbliźniaczonych tabliczek, ułożonych w sposób bezładny w ska-
le, pomiędzy którymi znajdują się skupienia minerałów femicznych. Skład chemiczny okre-
ślony na podstawie analizy EDS wskazuje na dwa typy plagioklazów. Pierwszy typ to zasa-
dowy plagioklaz, silnie zserycytyzowany, drugi – kwaśny, występuje najczęściej w skałach 
objętych procesem saussurytyzacji (w bliskim sąsiedztwie żył prehnitowo–skaleniowo–
kalcytowych). 
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Ryc. 3a. Makrofotografia próbki metagabra. 
 
 

 
Ryc. 3b. Mikrofotografia tytanitowych agregatów pomiędzy granatami i plagioklazami  
(PL, Nx). 
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Ryc. 3c. Mikrofotografia zbliźniaczonych kryształów rutylu wraz z ilmenitem i tytanitem  
(PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 3d. Mikrofotografia atolowego kryształu granatu na tle plagioklazów i biotytu (PL, Nx).  
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Ryc. 3e. Mikrofotografia rutylu i tytanitu na tle granatów (RL, Nx).  
 
 

  
Ryc. 3e. Współwystępowanie rutylu, tytanitu, pirytu oraz hematytu (RL, Nx). 

 
 
Towarzyszą im minerały tytanu: rutyl, tytanit i ilmenit (ryc. 3d, e, f) oraz magnetyt. W 

skałach zasobnych w pirokseny minerały tytanu reprezentowane są przez: ilmenit, brookit i 
rutyl. Ilmenit tworzy obwódki wokół ziaren granatów. W bliskim sąsiedztwie żył widoczne są 
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w tych skałach: hematyt, maghemit, piryt oraz chalkopiryt. Tworzą też agregaty w intersty-
cjach plagioklazów, Stanowią niekiedy około 10% obj. skały.  
 Dokładniejsza obserwacja w świetle odbitym pokazuje, że ilmenit z metagabroidów 
ma budowę zonalną i zasobny jest we wrostki ülvitu. Jest to struktura rozpadowa ilmenitu. W 
niektórych kryształach tytanitu w pozycji oktaedrycznej obserwuje się podwyższoną ilość gli-
nu, co może być związane ze zwiększonym ciśnieniem podczas krystalizacji tej paragenezy 
mineralnej (rozpad ilmenitu i amfibolizacja piroksenów).  

Pirokseny reprezentowane są głównie przez diopsyd (IR pasma: 536, 562, 870, 988, 
2425, 1067 cm–1) i hipersten, niekiedy tworzą laminy, stanowiące ok. 25% obj. skały (opx 
18,52 i cpx 6,35 % obj.). Występują one w tych utworach, które znajdują się w sąsiedztwie 
granulitów. 

Obok piroksenów znajdują się amfibole, których udział waha się od 0–15% obj. Sta-
nowią hornblendę zwyczajną (IR pasma: 456, 501, 658, 693, 982 cm–1) lub hornblendę wyso-
kotytanową (IR pasma: 956, 982 cm–1), wykształconą w postaci ksenomorficznej, owalnej, 
otoczonej przez tytanit. Tytan w tym minerale pochodzi z przeobrażenia piroksenu.  

Obok amfiboli znajduje się epidot (IR pasma: 456cm–1 i 956cm–1). Epidot i chloryty 
(Ryc. 3c), wiążą się z działalnością procesów hydrotermalnych (sąsiedztwo żył prehnitowo–
albitowo–kalcytowych). W próbce 22eKK03 stwierdzono występowanie klinozoisytu i epido-
tu, które rozmieszczone są w sposób bezładny pomiędzy tabliczkami plagioklazów. Związek 
epidotu z żyłą prehnitowo–albitowo–kalcytową potwierdza obecność w nim baru (stwierdzo-
nego w mikroinkluzji barytu w tym minerale). Z tymi minerałami współwystępują łyszczyki 
(tab. 3d). Jest to agregat biotytowo–flogopitowy współwystępujący z kryształami epidotu i 
skaleniami (Huber 2006). Agregaty tych minerałów stanowią skupienia przypominające 
pseudomorfozy popiroksenowe. Możliwe, że są efektem zastąpienia piroksenu przez łyszczy-
ki, które uległy dalej chlorytyzacji. 

Granaty wykształcone są w postaci owalnych blastów, otoczonych minerałami tytanu 
(7–30% obj.). Tworzą one glomeroblastyczne agregaty. Obecne są również granaty atolowe 
(ryc. 3d.). Niektóre z nich tworzą pseudomorfozy po augicie tytanowym. Uwolniony z niego 
tytan i żelazo weszły w skład ilmenitu. W słabiej zmetamorfizowanych metagabrach występu-
je również wysokotytanowa hornblenda zwyczajna wraz z tytanitem. Jest to roztwór stały z 
udziałem cząsteczek almandynu, knorryngitu i spessartynu (XRD).  

Kwarc w omawianych skałach występuje w ilości 9–30% obj. Wysoka zawartość tego 
minerału w próbce 16KK03 być może jest wynikiem sylifikacji skały. Minerał ten tworzy po-
jedyncze kryształy w skałach objętych procesami wtórnymi (saussurytyzacja w sąsiedztwie z 
żyłami plagioklazowo–prehnitowo–kalcytowymi). 

Ponadto w skałach tych występują: cyrkon z niewielka domieszka hafnu (SEM–EDS, 
próbka 17KK02), apatyt tlenowy (SEM–EDS, próbka 22eKK02) oraz żyłki prehnitowe i kal-
cytowe.  
 
Kwaśne ortogranulity 
 

Są to masywne skały o barwie żółtawo–różowo–zielonkawej, z dużymi dochodzącymi 
do kilku mm blastami piroksenów i granatów, tkwiącymi w tle plagioklazowo–kwarcowym 
(ryc. 4a). Struktura tych skał jest grano–lepido–nematoblastyczna, tekstura bezładna lub kie-
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runkowa (ryc. 4a). Zbudowane są z: piroksenów (do 15%), granatów 20–50%), plagioklazów 
(20–40%), kwarcu (0–5%), amfiboli (0–15%) oraz minerałów rudnych, głównie zasobnych w 
tytan (do 8%, Huber 2001, i in 2007, tab. 2). W skałach tych najczęściej dominują minerały 
melanokratyczne. Przy ocenie wskaźnika barwy nie wzięto pod uwagę granatów, które sta-
nowią w niektórych próbkach tych skał nawet 50% objętości. 
 

 
Tabela 2. Wykaz próbek kwaśnych ortogranulitów oraz metod ich badań. 

Nr próbki Wykonane badania Nr próbki Wykonane badania 

08aKK03 Obserwacje mikroskopowe, XRD 21KK03 Obserwacje mikroskopowe 

09KK03 Obserwacje mikroskopowe 22KK03 Obserwacje mikroskopowe, XRD 

10KK03 Obserwacje mikroskopowe 23KK03 Obserwacje mikroskopowe 

14KK03 
Obserwacje mikroskopowe,  

XRD, EDS, 
24KK03 Obserwacje mikroskopowe 

16KK03 Obserwacje mikroskopowe, XRD, 25KK03 Obserwacje mikroskopowe, XRD 

17KK03 
Obserwacje mikroskopowe,  

XRD, EDS, SCA 
26KK03 Obserwacje mikroskopowe 

18KK03 
Obserwacje mikroskopowe, 

 XRD, EDS, SCA 
27KK03 Obserwacje mikroskopowe 

19KK03 
Obserwacje mikroskopowe,  

XRD, SCA 
28KK03 Obserwacje mikroskopowe, XRD 

20KK03 
Obserwacje mikroskopowe,  

XRD, SCA 
29KK03 Obserwacje mikroskopowe 

  45KK03 
Obserwacje mikroskopowe, XRD, 

SCA, datowania U–Pb 

 
 

 
Ryc. 4a. Makrofotografia próbki leuko–ortogranulitu. 
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Ryc. 4b. Mikrofotografia popirokesnowych granatów z ilmenitem (PL, 1N). 
 
 

 
Ryc. 4c. Mikrofotografia granatów z obwódkami ilmenitu na tle kwarcu (RL, Nx). 
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Ryc. 4d. Mikrofotografia ilmenitu, rutylu, tytanitu, brukitu (RL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 4e. Mikrofotografia zrostów tytanomagnetutu, ilmenitu w sąsiedztwie chalkopirytu (RL, 1N). 
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Ryc. 4f. Mikrofotografia ilmenitu, tytanitu pirytu i granatów (RL, 1N). 

 
 
 Mikroskopowo w kwaśnym ortogranulicie widoczne jest leukokratyczne tło skalne z 

glomeroblastycznymi skupieniami minerałów melanokratycznych (ryc. 4b), które reprezen-
towane są przez bezładnie rozmieszczone kryształy plagioklazów (labrador). W niektórych 
próbkach z zaawansowanymi procesami wtórnymi, stwierdzono też obecność albitu i oligo-
klazu. Niekiedy pomiędzy skaleniami pojawiają się nieliczne kryształy kwarcu. 

W interstycjach tych minerałów znajdują się skupienia granatów wykształconych w 
sposób ksenomorficzny. Średnice blastów granatów niekiedy przekraczają kilka mm. Wystę-
pują licznie, rozmieszczone są bezładnie w tle piroksenów i skaleni. Minerały te wykształco-
ne są w postaci granoblastów oraz tworzą atole (ryc. 4b) otaczające plagioklazy lub kwarc. 
Stanowią one 15–50% obj. skały. Posiadają wrostki rutylu, ilmenitu, hercynitu i kwarcu (ryc. 
4c, d). W niektórych próbkach zasobnych w tytan granaty poobrastane są ilmenitem i rutylem. 
Spotykane są również granaty, które stanowią również pseudomorfozy po piroksenach. 
Omawiane granaty w granulitach tworzą roztwór stały almandynu i spessartynu z domieszką 
cząsteczki piropu i grossularu. Obecność cząsteczki grossularowej związana jest z zasobno-
ścią granulitów w wapń. Największy udział w tych minerałach ma cząsteczka almandynu i 
piropu z dodatkiem później wykrystalizowanego grossularu obecnego w tych osobnikach, 
które podlegały regeneracji. W minerałach tych i w ich interstycjach występują także spinele 
(hercynit). 

Duże kryształy piroksenów, występujące w skale to orto– i klinopirokseny, reprezen-
towane przez diopsyd i hipersten, dominują ortopirokseny. W niektórych próbkach tych skał 
pobranych w sąsiedztwie żył, pirokseny ulegają amfibolizacji. Występują też relikty augitu, 
otoczonego koroną reakcyjną. We wszystkich piroksenach spośród analizowanych próbek 
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stwierdza się podwyższoną zawartość w nich wapnia. Wynika to z obecności w tych skałach 
dużej ilości plagioklazów i granatów. W próbce 18KK03 (1b) stwierdzono niewielką         
domieszkę telluru (0,78% wag.), a w próbce 14KK03 (1–1) chromu (0,75% wag.) i potasu 
(0,48% wag.). Sporadycznie w omawianych skałach w interstycjach piroksenów, najczęściej 
w sąsiedztwie żył mineralnych występuje hornblenda zwyczajna (XRD, SEM–EDS). W po-
równaniu z ogólną liczbą składników maficznych (pirokseny, amfibole, granaty), w kwaśnych 
granulitach udział piroksenów jest znaczący z wyjątkiem skał z zaawansowanymi procesami 
wtórnymi. Stwierdza się, że w omawianych skałach występują dwa typy amfiboli: zasobna w 
tytan hornblenda i amfibole wapniowo–magnezowe (tremolit), charakterystyczne dla facji 
epidotowo–amfibolowej. Minerałom tym towarzyszą średnie i kwaśne plagioklazy, epidot, 
węglany oraz chloryty. 

W niektórych odmianach tych skał w sąsiedztwie żył widoczne jest ich wzbogacenie 
w epidot i łyszczyki. Łyszczyki występują do 5% obj. skały sporadycznie w sąsiedztwie am-
fiboli. Minerały te stwierdzono przy użyciu mikroskopu elektronowego z przystawką EDS. 
Zanalizowany biotyt zasobny jest w magnez (11,11% wag.) i żelazo (17,72% wag.), z dodat-
kiem wapnia (0,64% wag.) i potasu (0,23% wag.).  

Chloryty i epidot w ortogranulitach rozmieszczone są w strefach przykontaktowych z 
żyłami w interstycjach blastów piroksenów i hornblendy stanowiąc dwie generacje: wapnio-
wą (grupa zoisyt–klinozoisyt) oraz zasobną w wapń, żelazo z niewielką ilością tytanu i ma-
gnezu (epidot). 

Minerały rudne występują w tych utworach licznie, niekiedy nawet do 8% obj. skały. 
W strefach występowania wtórnej hornblendy pojawia się ilmenit, rutyl i tytanit (ryc. 4f). Il-
menit w niektórych granulitach wykazuje zbliźniaczenia wzdłuż [0001] (ryc. 4e), często obra-
sta on granaty (ryc. 4d). Spotykany jest również chromit, brookit, piryt oraz chalkopiryt. Piryt 
wskutek oddziaływania warunków utleniających przechodzi w hematyt (ryc. 4f).  

 
WNIOSKI 

 
Skaleniowo–amfibolowe gnejsy to skały, o trudnej genezie. Obecność w nich granatu 

świadczy, że mogą być zmetamorfizowanymi osadami bogatymi w glin. Minerały tytanu,  
fosforu oraz charakter niektórych plagioklazów wskazuje, że pierwotnymi skałami mogły być 
gabroidy, które podlegały wielokrotnie przemianom (wietrzenie), nim uległy zmetamorfizo-
waniu. Dodatkowo bliska obecność metamylonitów przyczynia się do wzbogacenia łupków w 
inne asocjacje minerałów, związane z żyłami wypełniającymi strefy tektoniczne, lub minera-
łami niskich facji metamorfizmu, związanych z dynamicznymi oddziaływaniami.  

Omawiane skały wysokotytanowe to metagabroidy, które występują zarówno wśród 
skał amfibolitowych jak i w granulitach. Zawierają skały piroksenowo–granatowe, które wy-
dają się być ksenolitami (porwanymi) z płaszcza Ziemi (Huber i in. 2007). Skały te bogate są 
w takie minerały jak: spinele, tytan i żelazo, które występują zarówno w postaci tlenkowej jak 
i w minerałach krzemianowych (pirokseny, granaty, amfibole). Skały te są niekiedy zmyloni-
tyzowane. Proces mylonityzacji tych utworów przyczynił się do ich silifikacji. 

Skały facji granulitowej to głównie skały pochodzenia magmowego (metagabroidy) 
zasobne w tytan, z dużym udziałem utworów suprakrustalnych (Huber 2014). Świadczą o tym 
takie minerały jak: spinele, chromity, tlenki tytanu i żelaza, oraz duża ilość wapnia, która 
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lokuje się w plagioklazach, granatach i piroksenach. Skały te noszą efekty oddziaływań o 
charakterze diaftoretycznym, które lokalnie zaznaczają się po przez amfibolizacje i 
biotytyzacje piroksenów, granatów, a także pojawianiem się asocjacji chlorytowo–albiotowej 
związanej z oddziaływaniem żył prehnitowo–albitowo–kalcytowych. 
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6 
 
PETROGRAFICZNA CHARAKTERYSTYKA 
CHARNOCKITÓW I ENDERBITÓW  
Z KOLWICKIEJ CZ ĘŚCI LPG  

 
WSTĘP 
 

Wśród zasadowych granulitów Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola, odsłaniają-
cych się w północno–wschodnich zboczach góry Wieriestundra (Bernard–Griffiths i in. 1984, 
Huber i in. 2002, 2004, 2013, Kozlov i in. 1990, 1991, 1995, Mitrofnov 1999, i in. 2000, ryc. 
1) przy drodze Kandalaksza–Umba widoczne są żyły charnockitów i enderbitów, tnące me-
tamorficzne utwory LPG. Zbadano próbki zgnejsowanych charnockitów–plagioklazowo–
ortoklazowo–kwarcowo–piroksenowych oraz enderbity.  

 
 

 
Ryc. 1. Sytuacyjny szkic odsłonięcia w północno–wschodnich zboczach góry  
Wieriestundra przy drodze Kandalaksza–Umba. 
  
 
METODYKA 

 
Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 

świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
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AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań izotopowo–geochrono-
logicznych metodą K–Ar (Huber i in. 2004). 
 
WYNIKI 
 
Charnockity 

 
Występują one głównie w rejonie kolwickim, przecinając enderbity. Są to skały o 

barwie ciemnoróżowej, strukturze grano–lepido–nematoblastycznej, teksturze kierunkowej 
(ryc. 4b). Zbudowane są z kwarcu (40–60%), skaleni alkalicznych (do 10%), plagioklazów 
(do 5%), mik (10 %), piroksenów (do 2%), amfiboli (do 2%) oraz minerałów rudnych i      
cyrkonu (do 4%). W przeważającej części są one zbudowane z minerałów leukokratycznych 
(ryc. 2b) takich jak: ortoklaz i mikroklin, kwarc (stwierdzone za pomocą optyczną i XRD). 

Tło skalne stanowią w tych skałach: kwarc, plagioklazy i ortoklaz, ułożone względem 
siebie w sposób bezładny. Ortoklaz tworzy agregaty zbudowane z kilku osobników. Niektóre 
z nich są spertytryzowane. W interstycjach skaleni i kwarcu występują minerały femiczne, 
często ułożone w sposób uporządkowany.  

Są to głównie: hipersten, amfibole (hornblenda zwyczajna) i biotyt. Amfibole przewa-
żają nad piroksenami (ryc. 2a). Towarzyszą im: rutyl, ilmenit i siarczki żelaza, spinele z grupy 
hercynitu (ryc. 2c, d) oraz drobne żyłki kalcytowe. 

 
 

 
Ryc. 2a. Mikrofotografia charnockitu z rejonu Kolvitza (w świetle przechodzącym – PL,  
nikolach skrzyżowanych – Nx) z widocznymi ortopiroksenami oraz hornblendą. 

or              hbl                                          opx 
                                       qtz 
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Ryc. 2b. Mikrofotografia przedstawiająca kryształy ortoklazu i kwarcu (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2c. Mikrofotografia herzynitu (PL, 1N). 

or              qtz                                                                                                          
                                                 qtz 

                                  hrz 
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Ryc. 2d. Mikrofotografia przedstawiająca ilmenit i magnetyt (światło odbite – RL, Nx).  

 
 
Charakter charnockitów określony mikroskopowo w klasyfikacji QAP (ryc. 3), z 

uwzględnieniem wskaźnika barwy zajmuje miejsce odpowiadające kwaśnemu granitowi. 
 

 

 
 

Ryc. 3. Projekcja QAP charnockitów i enderbitów z Kolwicy. 
 

 
Enderbity 
  

Są to granity hiperstenowe zasobne w plagioklaz o barwie jasnoszarej, strukturze   
grano–lepido–nematoblastycznej, teksturze bezładnej, kontaktujące z zasadowymi granulita-

Q 
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mi (ryc. 4a, b). W klasyfikacji QAP (ryc. 3) enderbity zajmują pole odpowiadające kwaśnemu 
granitowi. 

 
 

  
Ryc. 4a. Mikrofotografia odsłonięcia z kontaktem enderbitów z granulitami. 
 
 

 
Ryc. 4b. Makrofotografia kontaktu charnockitu z enderbitem. 
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Ryc. 4c. Mikrofotografia enderbitu (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 4d. Mikrofotografia pirytu i magnetytu (RL, 1N). 

Hbl                                pl                 qtz 
                                                                     

                          py                          mt                                          
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Ryc. 4e. Mikrofotografia ilmenitu, rutylu tytanitu oraz brukitu w sąsiedztwie skalenia (RL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 4f. Katodoluminescencyjna (CL) mikrofotografia zonalnego cyrkonu uzyskana w mikroskopie 
optycznym. 

           brukit 
 
or                                         rt                                      
                   ilm     tyt 
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Ryc. 4g. Mikrofotografia rutylu (nad apatytem), apatytu oraz cyrkonu (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 4h. Mikrofotografia CL tego samego obszaru ukazująca zonalnego cyrkonu oraz szaro 
zabarwionego apatytu.   
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                     ap                                                           
                                                mi 
 
 
                          zr 



70 
 

Zbudowane są z: kwarcu (40–60%), plagioklazów (do 5%), mik (10%) oraz pirokse-
nów (do 2%), amfiboli (do 2%), minerałów rudnych cyrkonu (do 4%) oraz granatu (stwier-
dzonego za pomocą XRD). W skale tej przeważają minerały leukokratyczne (ryc. 4c). Tło 
skalne w badanych enderbitach tworzą bezładnie rozmieszczone blasty kwarcu i kwaśnych 
plagioklazów, dochodzących do 1–2 mm wielkości (ryc. 4c). Plagioklazy reprezentowane są 
głównie przez andezyn (40% An) zawierają inkluzje Pd do 0,2% wag. (SEM–EDS). Niektóre 
z nich objęte są silną serycytyzacją. W interstycjach tych minerałów występują minerały 
ciemne, ułożone w sposób uporządkowany, tworząc strukturę gnejsową. Są to pojedyncze 
minerały lub agregaty zbudowane z piroksenów (hipersten z domieszką Ti, Huber 2006), am-
fiboli i łyszczyków. Amfibole reprezentowane są przez hornblendę zwyczajną (z domieszką 
cząsteczki tschermakitowej i Ti). Łyszczyki to głównie wysokotytanowy biotyt. Niekiedy 
wśród tych minerałów dostrzega się ziarna cyrkonu, apatytu, herzycintu i granatów. Ziarna 
cyrkonu posiadają budowę zonalną, które w katodoluminescencji świecą w barwach zielon-
kawych (ryc. 4f) oraz apatyt z wyraźną luminescencją w barwach brązowożółtych (ryc. 4g, h). 
Kryształy apatytu z enderbitów mają strukturę silnie zdeformowaną pod wpływem licznych 
(stwierdzonych również za pomocą EDS) inkluzji REE, które są odpowiedzialne za występo-
wanie defektów sieciowych, co objawia się w nich lokalnym brakiem luminescencji –tzw. 
dżetami (ryc. 4h). Zawartość granatów w opisywanych skałach jest nieznaczna. Są to kseno-
morficzne, owalne ziarna występujące w sąsiedztwie piroksenów i amfiboli zawierające 
głównie jony Fe (24,33% wag.) i Ca (5.84% wag.) z domieszką Mn (3,21% wag.) i Mg (0.5% 
wag., SEM–EDS). W omawianej skale występują też licznie minerały rudne, w tym minerały 
zawierające ziemie rzadkie. Stanowią je: ilmenit i brookit (ryc. 4d, e), magnetyt z tiosiarcz-
nami (piryt, chalkopiryt, fot. 4d), hematyt, rutyl, oraz inkluzję zawierającą Ce, Nd, Sm, Ca 
(Huber 2014). Zbadany magnetyt zawiera domieszkę miedzi, natomiast inkluzja głównie że-
lazo, z domieszką toru, neodymu, samaru. 
 
WNIOSKI 
 

Charnockity i enderbity stanowią utwory intruzywne, przecinające granulity, powodu-
jące ich amfibolityzację (Kozlov i in. 1990, Bernard–Griffiths i in 1984, Bibikova i in. 1973, 
1993). Omawiane skały z rejonu kolwickiego są bardzo przemieszane ze sobą. Skały te za-
wierają w sobie dużo materiału związanego z genezą (minerały ciemne). Utwory te powstały 
na skutek wytopienia się z metamorfizowanych granulitów (Mitrofanov 2000, Yudin i in. 
2003), świadczą o tym cyrkony, granat, hipersten, herzynit. W skałach znajdują się inkluzje 
zawierające ziemie rzadkie, świadczące o pochodzeniu tych skał z głębszych partii skorupy 
ziemskiej, gdzie doszło ich przetopienia w obecności licznych fluidów również i z wnętrza 
ziemi. 
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7 
 
MINERALOGICZNO –PETROGRAFICZNA 
CHARAKTERYSTYKA GRANATYTÓW  

 
WSTĘP 
 

Wśród amfibolitów z granatami, które stanowią zmetamorfizowany kompleks skał 
ekstruzywno–lawowych Kandalakszskiej części Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola od-
słaniających się nad Morzem Białym w Kandalakszskich Tundrach znajdują się ksenolity skał 
zbudowanych prawie wyłącznie z granatów – granatyty (Balagancky, Daly 2000, Bridguoter  
i in. 1999, Huber 2013, Kozlov i in. 1990, 1991, 1995, Mitrofnov 1999, i in. 2000, ryc. 1). 
Skały te odsłaniają się w rejonie góry Zhielieznaya.  

 
 

 
Ryc. 1. Lokalizacja granatytów na tle skał LPG. 

  
 
METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
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proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i z monokryształów metodą rent-
genowską oraz przy udziale spektroskopii moessbaurowskiej w Instytucie Chemii UJ (Huber i 
in. 2004, 2012). 
 
WYNIKI 
 

Posiadają one barwę czerwoną, czerwono–czarną, strukturę granoblastyczną, grano–
nematoblastyczną, teksturę gnejsową, oczkową, zaznaczającą się obecnością skupień grana-
tów otoczonych amfibolowymi laminami (ryc. 2a).Granatyty zbudowane są z granatów sta-
nowiących w tych utworach 50–80% obj. Towarzyszą im pirokseny 1–4%, amfibole 15–45%, 
plagioklazy 0,5–3% i kwarc 0,5–8% obj.  

 
 

 
Ryc. 2a. Makrofotografia typowej próbki granatytu. 

500 µm 
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Ryc. 2b. Mikrofotografia kryształów granatu, kwarcu, diablastycznych zrostów hornblendy  
zwyczajnej oraz prehnitowo–albitowej mikrożyły (po lewej stronie; światło przechodzące – PL, 
nikole skrzyżowane – Nx). 
 
  

  
Ryc. 2c. Mikrofotografia kryształów ilemenitu oraz brukitu na tle granatów (światło odbite  
– RL, Nx).  
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Ryc. 2d. Mikrofotografia kryształów granatu z brukitem i tytanitem (RL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2e. Mikrofotografia siarczków (pirytu – w czerwonym okręgu) na tle plagioklazów,  
granatu i tytanitu (RL, Nx). 

 

500 µm 
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W płytce cienkiej skała ta zbudowana jest z granatów rozmieszczonych w sposób bez-
ładny bądź tworzących agregaty, wchodzące w skład oczek, które stykają się ze sobą pozo-
stawiając niewiele miejsca dla innych minerałów. Te ostatnie lokują się w ich interstycjach. 
Granaty wykształcone są ksenomorficznie, o średnicy do 0,5 mm. Jest to mieszanina alman-
dynowa, andradytowa z piropową. Granaty stanowią tło skały, wypełniając jej objętość w 
stopniu przekraczającym 50% (ryc. 15). Są reprezentowane głównie przez almandyn z do-
mieszką spessartynu i piropu (Huber i in. 2004, 2012). Posiadają one wrostki plagioklazów 
zasadowych (w próbce 06KK00 stwierdzono obecność bytownitu), kwarcu, rutylu oraz kwar-
cu. W granatytach kwarc występuje sporadycznie w postaci inkluzji stałych w granatach, lub 
w interstycjach ich ziaren (do 0,5% obj.). W sąsiedztwie żył skaleniowo–kwarcowych udział 
tego minerału w objętości granatytów wzrasta do 9% obj. Plagioklazy, bogate w cząsteczkę 
anortytową, w granatytach występują w małej ilości (do 0,5% obj., ryc. 2b), po za próbkami 
pobranymi z sąsiedztwa żyły prehnitowo–skaleniowej, w której występuje do 3% obj. albit 
(6,5% An). Zasadowy plagioklaz (bytownit, labrador) w badanych skałach jest zwykle zsery-
cytyzowany. Sąsiadujący z nim kwaśny, młodszy plagioklaz występuje w skałach silnie 
zsaussurytyzowanych.   

W interstycjach tych minerałów występują pirokseny (klino– i orto–) reprezentowane 
przez augit (ryc. 2b) i diopsyd, sporadycznie hedenbergit (żelazo 17,57% wag., wapń 9,67% 
wag., magnez 5,59% wag. z domieszką sodu 0,10% wag. SEM–EDS), stanowiące ok. 3% obj. 
Skupienia tych minerałów otoczone są laminami zbudowanymi z wysokotytanowej hornblen-
dy zwyczajnej, odznaczającej się charakterystycznym pleochroizmem; brunatny (α)–

zielonkawy (β). Amfibole wykształcone są hipidiomorficznie, ściśle przylegając do siebie 
wzdłuż [011] i [110], tworzą laminy zbudowane z wysokotytanowej hornblendy zwyczajnej 
(do 20% obj.). Niektóre z nich posiadają znaczny udział cząsteczki tschermakitowej (ponad 
35% wag. Fe). W niektórych próbkach są schlorytyzowane i zepidotyzowane (SEM–EDS: 
Mg 3,13, Fe 16,65, Ca 6,29, Ca/Fe=1:2,65, domieszka Cr 0,51 i Mn 0,60% wag.). Towarzy-
szą im minerały tytanu: ilmenit, rutyl, tytanit, oraz brookit do 3% obj (ryc. 2c, d). Minerały 
tytanu w omawianych skałach zwykle ułożone są w sposób bezładny, jako wrostki w grana-
tach (rutyl), lub amfibolach (ilmenit, tytanit). Zdarzają się przypadki obrastania granatów 
przez ilmenit oraz współwystępowania rutylu, ilmenitu z tytanitem obok siebie. Osobniki il-
menitu wykazują wielokrotne zbliźniaczenia wzdłuż [0001] oraz różną zawartość tytanu 
(zmienny współczynnik dwójodbicia). Zbliźniaczeniami odznacza się również rutyl.  

 
 

Tabela 1. Skład chemiczny (w % wag.) minerałów tytanowych i cyrkonu w próbkach granatytów. 

Punkt Fe Ca Al. Si O V Ti Inne Minerał 

2–4 1,43 0,29 0,19 14,55 34,32 – – Zr 47,94, Hf 1,27 Cyrkon 

3–1 47,98 0,34 0,00 0,77 20,62 0,44 26,95 Cl 0,11, Mn 0,40, Cr 2,04 Ilmenit 

2–3 1,00 20,26 0,69 13,15 40,48 0,30 23,88 P 0,25 Tytanit 

 
 
W licznych przypadkach poprzerastany jest lamelkami ilmenitu oraz tlenkami żelaza. 

W skale stwierdzono też cyrkon z domieszką hafnu. W skale pojawiają się też minerały     
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serpentynu (stwierdzone za pomocą XRD) a w interstycjach ziaren granatu obecne są także 
kwaśne plagioklazy oraz kalcyt. Minerały te występują w strefach kontaktowych z żyłami 
prehnitowo–kalcytowymi (ryc. 2a).  
 
WNIOSKI 
 

Omawiane powyżej skały granatyty z okolicy Kandalakszy tworzą w terenie odosob-
nione, niewielkie odsłonięcia. Granatyty są skałami powstałymi zapewne w warunkach wyso-
kich temperatur i ciśnień, (o czym wskazują zawarte w nich pirokseny). Prawdopodobnie są 
to silnie zmienione ksenolity w skałach metawulkanicznych. Świadczy o tym odznaczanie    
się skał na tle masy amfibolitów, jak i silnie zasadowy ich charakter (35% SiO, Huber         
2014). Skały te zostały zmetamorfizowane razem z amfibolitami w facji almandynowo–
amfibolitowej. Spowodowało to amfibolizację piroksenów. W skałach powstałych bliżej dol-
nej granicy facji amfibolitowej, posiadających dużą ilość minerałów rudnych, najczęściej spo-
tyka się tytanit, który występuje z granatami bądź z amfibolami. W niektórych próbkach do-
strzega się także minerały z grupy chlorytu i serpentynu występują jedynie w próbkach grana-
tytów, które uległy wtórnym przeobrażeniom 
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8 
 
MINERALOGICZNO –PETROGRAFICZNA 
CHARAKTERYSTYKA EKLOGITÓW PI-
ROKSENOWO–GRANATOWYCH  

 
WSTĘP 
 

W Laplandzkim Pasie Granulitowym Kola, oraz jednostkach ościennych znajduje się 
stosunkowo duża liczba skał intruzywnych zawierających ksenolity uważane za pochodzące z 
płaszcza ziemi (Kempton i in. 2001, Downes i in. 2001a, b, 2002, Markwick i in. 2000, 2001, 
Huber 2001, 2014).  
 
 

 
Ryc. 1. Schematyczny szkic występowania ksenolitów wśród skał Kandalakszskiej części LPG. 

 
 
W Kandalakszskiej cześci LPG w południowym stoku północnego szczytu góry 

Zhielieznaya w strefie nasunięcia wśród amfibolitów (Ryc. 1) występują metamylonity 
zawierające bloki metagabroidów (brekcja metagabroidowa spojona metamylonitami). 
Kontakt ksenolitów eklogitowych (granatowo–piroksenowych) z otaczającymi je meta-
gabrami jest ostry. W metagabroidach tkwią ksenolity skał piroksenowo–granatowych.  
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METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i z monokryształów metodą rent-
genowską oraz przy udziale spektroskopii moessbaurowskiej w Instytucie Chemii UJ (Huber i 
in. 2004, 2012). 
 
WYNIKI 
 

Są to skały o strukturze granoblastycznej, teksturze zbitej, bezładnej (ryc. 2a). Zbudo-
wane są w 47% z piroksenu, 37% granatów, 22% amfiboli, 2% minerałów akcesorycznych i 
rudnych. W niektórych próbkach stwierdzono obecność mikroszczelin wypełnionych żyłami 
prehnitowo–kalcytowymi (ryc. 2a, c), w pobliżu których koncentrują się chloryty, amfibole i 
plagioklazy.  

Tło skały stanowią granoblasty granatów których średnice dochodzą do 0,5 cm. Sta-
nowią agregaty lub pojedyncze kryształy, w których występują liczne wrostki rutylu, ilmenitu 
oraz tytanitu. Jest to pirop z domieszkami almandynu i andradytu oraz grossularu zawierające 
żelazo w pozycji oktaedrycznej (89%) oraz dodekaedrycznej (11%) (Huber i in. 2004, 2012). 

Towarzyszą im pirokseny reprezentowane przez diopsyd o stosunku Fe/Mg wynoszą-
cym 1:2 (EDS, tabela 1) i pasmami IR: 460, 472, 562, 636, 870, 988, 1050, 1067, 1630, 3425 
cm–1. Przesunięcia w niektórych pasmach absorpcji dla drgań rozciągających Si–O–Si (1070 
cm–1) i zginających O–Si–O (630 cm–1) mogą być spowodowane deformacjami o charakterze 
wtórnym, rozpadowym, natomiast drgania w grupie O–Mg–O (470 cm–1) mogą być związane 
z podstawieniami Fe, Ca., Diopsyd wykształcony jest w postaci ksenomorficznych blastów, 
często zbliźniaczonych (ryc.2c). Towarzyszy oraz hipersten, który występuje w znacznie 
mniejszych ilościach. 

 
  

Tabela 1. Skład chemiczny w % wag. poszczególnych piroksenów w ksenolitach (granatowo–
piroksenowych)  

Nr  
próbki 

punkt Mg Fe Ca Na Al Si O Formuła chemiczna 

22aKK02 2–4 7,38 5,77 15,44 0,85 3,79 22,94 43,52 Mg0,36Fe0,12Ca0,46Ti0,01Na0,04Al 0,3Si1,71O6 

22aKK02 2–7 4,65 5,71 13,63 0,34 10,82 21,02 43,83 Mg,3Fe0,15Ca0,53Na0,02Al 0,7Si1,3O6 
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Ryc. 2a. Makrofotografia eklogitów piroksenowo–granatowych. 
 
 

 
Ryc. 2b. Mikrofotografia orto– i klino–piroksenów współwystępujących z granatami, z wtórną  
hornblendą zwyczajną (światło przechodzące – PL, nikole skrzyżowane – Nx). 
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Ryc. 2c. Mikrofotografia symplektytowych zarostów piroskenów oraz mikrożyłka węglanowa  
(po lewej stronie; PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2d. Mikrofotografia kryształów ilmenitu, rutylu na tle tytanitu, kwarcu i granatów (światło  
odbite – RL, Nx). 
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Ryc. 2e. Makrofotografia ilmenitu, rutylu, tytanitu oraz rozproszonego hematytu na tle granatów  
i kwarcu (RL, Nx). 
 
 

Wszystkie ziarna tych minerałów są silnie skataklazowane. Podrzędnie występuje 
hornblenda zwyczajna bogata w czasteczke tschermakitową (stosunek Fe: Mg 1/1, EDS,     
tabela 2) i pasmach IR: 460, 755, 1080 cm–1) oraz klinochlor (pasmo IR: 959 cm–1).      
Stwierdzono także epidot o fotmule: Ca2Fe0.16Al2,84[O|OH SiO4 Si2O7] (Huber 2001, 2014, 
Huber i in 2004, 2012).   
  
 
Tabela 2. Skład chemiczny w % wag. amfiboli w badanych próbkach skał.  

Punkt Mg Na Fe Ca Al. Si O Cl Mn 

2–3 9,00 0,4 10,32 9,26 1,09 25,6 44,33 0,00 0,00 

1–7 11,26 0,00 19,98 0,61 10,18 15,19* 42,63 0,07 0,07 

*zaniżona zawartość krzemionki spowodowana bliskim sąsiedztwem inkluzji magnetytu. 
 
  

Tabela 3. Skład chemiczny w % wag. plagioklazów ze skały piroksenowo–granatowej z południo-
wych zboczy góry Zhielieznaya (północny szczyt), uzyskany za pomocą analiz punktowych w mikro-
skopie elektronowym z przystawką EDS.  

Punkt Na Ca K Si Al O Ti Fe %An 

1–6 4,72 5,46 0,00 28,13 13,26 13,26 47,89 0,00 39,89 

2–5 5,79 2,36 0,00 31,09 11,48 48,8 0,00 0,49 18,95 

2–6 8,4 0,35 0,17 29,61 29,61 12,82 48,36 0,00 2,31 

 
 
Minerały rudne reprezentowane są głównie przez rutyl, ilmenit (ryc. 2d) oraz tlenki i 

wodorotlenki żelaza. W pobliżu prehnitowo–albitowo–kalcytowych mikrożył koncentrują się 
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chloryty, amfibole i plagioklazy. Są to głównie labrador (stwierdzony optycznie) oraz 
andezyn, oligoklaz i albit (stwierdzonych za pomocą EDS, tabela 3).  
 
WNIOSKI 
 

Ksenolity skał piroksenowo–granatowych występujące w metagabrach w południo-
wych stokach góry Zhielieznaya (północny szczyt) stanowią utwory pochodzące one z głęb-
szych partii skorupy ziemskiej. Skały te uległy bardzo licznym procesom wtórnym (tabela 4). 
Pierwszy z nich wiąże się z transportem w materiale gabrowym, gdzie musiało dojść do czę-
ściowej wymiany jonów. Choć skała ta posiada w stosunku do gabro kontakt o charakterze 
ostrym, to jednak pewna ilość plagioklazów występujących w granatach oraz duża ilość wap-
nia w skale mogą być wynikiem rozwijającego się anateksis. Podczas metamorfizmu regio-
nalnego całego bloku Kandalakszskiego w facji amfibolitowej (a niektóre fragmenty i granuli-
towej, Huber i in. 2004, 2012), skały te uległy dalszym przemianom, będąc wraz z otaczają-
cym je gabrem wtrącone w strefę mylonityzacji. Świadczą o tym pojawienie się hornblendy 
zwyczajnej w pobliżu piroksenów, o podwyższonej ilości Fe, oraz rozpad ilmenitu do tytani-
tu. Prawdopodobnie w trakcie mylonityzacji lub potem skały mogły przejść przeobrażenia w 
facji epidotowo–amfibolitowej, o czym świadczy występowanie w skale oligoklazu, oraz epi-
dotu. Ostatnie etapy metamorfizmu wiążą się z wykorzystywaniem stref tektonicznych przez 
młode żyły albitowo–prehnitowo–kalcytowe (Huber i in. 2007). W tym czasie w skale poja-
wiły się mikrożyłki zawierające minerały tej asocjacji tnące cały kompleks metagabra wraz z 
ksenolitami, a także metamorfizm w facji chlorytowo–albitowej, o czym świadczą takie mine-
rały jak: albit i chloryty. Skały te zatem posiadają dość złożoną drogę przemian, która przy-
czyniła się zatarcia pierwotnego składu tej skały.  

 
 

Tabela 4. Wykryte minerały proponowane procesy metamorficzne i tektoniczne towarzyszące two-
rzeniu się konkretnych faz w piroksenowo–granatowych ksenolitach z Kandalakszskiej części LPG. 

Minerały Proces Faza tektoniczna LPG 

Granaty–pirokseny Pierwotna magmowa? Prekinematyczna? 

w/w fazy wzbogacone w Ca, 
zasadowe plagioklazy,  

ilmenit, rutyl 
Kontaminacja w gabroidach Intruzywna 

Hornblenda zwyczajna,  
oligoklaz, rozpad ilmenitu  

do tytanitu 

Metamorfizm regionalny w facji 
amfibolitowej 

Konsolidacja LPG 

Epidot, kwaśne plagioklazy Metamorfizm lokalny 

Mylonityzacja skał otoczenia, 
metamorfizm spowodowany 

intruzjami żył granitoidowych? 
(Huber 2006) 

Albit, chloryty, hematyt,  
żyły prehnitowo–albitowo–

kalcytowe 

Metamorfizm regionalny  
związany z licznymi intruzjami 
żył i lokalnym podgrzaniem 

bloku (Huber 2006) 

Odnowienie działalności  
niektórych uskoków i intruzje 
żył prehnitowo–albitowo–

kalcytowych 
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9 
 
CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA 
UTWORÓW METAMORFIZMU 
DYNAMICZNEGO  

 
WSTĘP 
 

W południowej części płw. Kola nad Morzem Białym odsłaniają się skały 
Laplandzkiego Pasa Granulitowego. Utwory te stanowią zmetamorfizowany w facji 
amfibolitowej i granulitowej kompleks skał osadowych i wulkanicznych, które są 
ponasuwane na siebie (Kozłow 2000) i zuskokowane. Na obszarze tektonicznej nieciągłości 
rozwijają się strefy metamorfizmu dynamicznego objawiając się mylonityzacją a niekiedy i 
ponownym metamorfizmem rozkruszonych skał Kola (Balagancky, Daly 2000, Bridguoter i 
in. 1999, Huber 2013, 2014, Kozlov i in. 1990, 1991, 1995, Mitrofnov 1999, i in. 2000).  
  
METODYKA 
  

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań izotopowo–geochrono-
logicznych (dane niepublikowane), przy współudziale Instytutu Geologicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Apatytach oraz badań izotopów stabilnych tlenu i węgla z Instytucie Fizyki 
UMCS oraz analiz katodoluminescencyjnych w PIG (Huber i in. 2007) 
 
WYNIKI 
 

Skały te odsłaniają się w północnych stokach gór Siennaya Kurtiazhnaya i Sriednyj 
Myss (Ryc. 1). Pojawiają się też w północnym szczycie góry Zhielieznaya, a także w rejonie 
kolwickim. Posiadają barwę jasnoszarą w różnych odcieniach. W skałach tych widoczne są 
liczne relikty skał otoczenia, oraz metagabroidów w tym i ksenolity granatowo–pirokse-
nowych skał (stanowiących fragmenty płaszcza, Huber 2006). Domieszki granatów nadają 
skale odcień różowy, natomiast chlorytów–zielonkawy. Odznaczają się strukturą grano–
lepido–nematoblastyczną, teksturą łupkową lub gnejsową, niekiedy z wyraźnym fleksuralnym 
podgięciem w strefach przyuskokowych (ryc. 3a, b). Zbudowane są z rozdrobnionych i zre-
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krystalizowanych minerałów pochodzących z sąsiednich utworów (granaty, kwarc, amfibole i 
chloryty). Granaty stanowią w nich 15–25%, amfibole 0–7%, plagioklazy 0–47%, kwarc 0–
21%, inne minerały (chloryty, epidot) 0–74%. 

 
 

 
Ryc. 1. Szkic odsłonięć metamylonitów na tle Kandalakszkiej części LPG. 

 
 
Minerały obecne w tych skałach są mocno zdeformowane, rozdrobnione, układając się 

we wstęgi, laminy wielokrotnie rozczłonkowane i zafałdowane. Symulacje komputerowe    
takich procesów (rozciąganie, fałdowanie, ścinanie) pokazują subtelną teksturę tych minera-
łów, która jest podobna do takich, jak atraktor Duffinga lub Henona, zobrazowaną na ryc. 2. 
Atraktory te są matematycznymi odwzorowaniami wielokrotnego dynamicznego zginania i 
rozciągania. Stanowią one modele pokazujące sposób powstawania takich tekstur. Podobień-
stwo wykształcenia omawianych minerałów w skale do tych matematycznych modeli        
wykazało wielokrotne walcowanie i fałdowanie omawianych skał.  

W płytce cienkiej metamylonitu widoczne są pokruszone, zdeformowane i zserycyty-
zowane tabliczki plagioklazów, wykształcone w sposób ksenomorficzny (ryc. 3c, d), tworzące 
tło skalne. W interstycjach tych minerałów występują epidot i klinozoisyt. Amfibole oraz 
chloryty tworzą drobne skupienia, agregaty lub laminy o udziale nawet do 70% obj. (ryc. 3f). 
Amfibole reprezentowane są przez hornblendę zwyczajną, która jest mocno zepidotyzowana. 
Granaty w metamylonitach tworzą agregaty i pojedyncze kryształy automorficzne, rozrzucone 
w skaleniowo–chlorytowym tle skały. Nie do rzadkości należą również zrekrystalizowane, 
automorficzne blasty lub agregaty granatu o średnicy od 1 do 3 mm (ryc. 3e, 4), a także poje-
dyncze kryształy tytanitu. Są to zregenerowane blasty z licznymi wrostkami reprezentowa-
nymi przez kwarc, skalenie, rutyl, tytanit oraz ilmenit. Rozmieszczenie tych wrostków w 
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kryształach granatów świadczy o ich rekrysrtalizacji. Pirokseny rzadko są zachowane w 
omawianych utworach (głównie są to ortopirokseny wykształcone w sposób ksenomorficzny). 
Występują one razem z granatami i minerałami tytanu (ilmenit, rutyl, tytanit) stanowiąc       
do 6,72% obj. 

 
 

 
Ryc. 2. Atraktor Henona obliczony przez autora dla 10 000 iteracji, ukazuje subtelną budowę  
upodabniając się do tekstur powstałych w wyniku oddziaływania procesów rozciągania  
i ścinania w metamylonicie z północnych zboczy góry Sriednyj Myss. 
 

 

 
Ryc. 3a. Makrofotografia metamyllonitu z fleksuralną strukturą przyuskokową podkreśloną  
przez epidot. 
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Ryc. 3b. Makrofotografia próbki metamyllonitu. 
 
 

 
Ryc. 3c. Mikrofotografia zmyllonityzowanych kryształów na tle granatów i chlorytów (światło  
przechodzące – PL). 

 
 
 
                  grt              chlo 
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Ryc. 3d. Mikrofotografia tego samego obszaru przy nikolach skrzyżowanych (Nx).  
 
 

  
Ryc. 3e. Mikrofotografia zrekrystalizowanych kryształów granatu (PL, Nx). 

                                   grt 
  
                              chlo 

      grt         pl                        
 
 
 
 
 
               grtl 
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Ryc. 3e.  Mikrofotografia metamyllonitu z mikrożyłą (PL, Nx). 
 
 

Ziarna plagioklazów wykształcone są w postaci silnie zmienionych tabliczek (pokru-
szonych, zdeformowanych i zserycytyzowanych, do 50% obj.). Są to dwa typy plagioklazów: 
zasadowy (pokruszony, zserycytyzowany labrador) i kwaśny (zrekrystalizowany na tle pokru-
szonej starszej fazy oligoklaz). Kwaśne odmiany tych minerałów są również zdeformowane, 
wskazując na długotrwałe oddziaływanie procesów dynamicznych. Niekiedy w ich sąsiedz-
twie widoczne są również cienkie żyłki prehnitowo–kalcytowe oraz kwarcowe.  

 
 

 
Ryc. 4. Schemat rozmieszczenia wrostków i reliktów mineralnych w granacie. 

 
 

LEGENDA: 

II generacja granatu 
 
 
I generacja granatu 
 
 
Wrostki ilmenitu 
 

 
Wrostki rutylu 
 
 
Wrostki minerałów leukokratycznych 

     chlo        epi                           żyła 
 
 
 
 
 
 
 
 
               grtl 
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WNIOSKI 
 

Omawiane powyżej metamylonity z okolicy Kandalakszy tworzą w terenie rozległe 
strefy w bliskim sąsiedztwie uskoków. Skały te zostały ponadto zmetamorfizowane w facji 
epidotowo–chlorytowej. Świadczą o tym zregenerowane granaty, liczne chloryty, epidoty 
zajmujące niekiedy dużą część skały. Bliskie sąsiedztwo uskoków przyczynia się do 
propagacji alkaliów oraz intruzji skał gabrowych zawierających ksenolity skał płaszcza i 
różnych żył mineralnych.  
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10 
 
CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA 
ŻYŁ GRANITOIDOWYCH, SKALENIOWYCH  
I CHLORYTOWO –EPIDOTOWYCH  

 
WSTĘP  

 
W północnej części Półwyspu Kola nad Morzem Białym, ok. 10 km na wschód od 

Kandalakszy znajdują się zmetamorfizowane w facji amfibolitowej i granulitowej utwory 
ekstruzywno–intruzywne, zaliczane do Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola (Kozlov i in. 
1990, 1991, 1995, 1998, Mitrofanov 1990, i in 2000). Utwory te zawierają soczewy i żyły 
kwarcowe, są licznie poprzecinane żyłami skaleniowymi, granitoidowymi i epidotowo–
chlorytowymi. Niektóre z nich, np. utwory kwarcowe oraz granitoidowe, posiadają tekstury 
kierunkowe oraz wyraźne objawy metamorfizmu i zafałdowań. Rozmieszczenie tych skał w 
terenie przedstawia mapa (Ryc. 1). 

 
 

 
Ryc. 1. Rozmieszczenie utworów żyłowych i procesów wtórnych w terenie badań. 

 
 



95 
 

METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań izotopowo–geochrono-
logicznych metodą K–Ar (Huber i in. 2004). 
 
WYNIKI 
 
Soczewy kwarcowe 

Są to utwory barwy szarej, o miąższości dochodzącej do 1m, spotykane są w LPG 
głównie w amfibolitach w rejonie kandalakszskim. Utwory te to nieregularne, zafałdowane 
soczewy kwarcowe i żyły tnące ostro sąsiadujące amfibolity (Ryc. 2a).  
 
 

 
Ryc. 2a. Makrofotografia zdeformowanych kwarcowych soczew kwarcowych  
na tle amfibolitów na szczycie góry Volosianaya Mt. 
 
 

 
Ryc. 2b. Schemat propagacji krzemionki w skale otoczenia w sąsiedztwie żyły kwarcowej. 
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Ryc. 2c. Mikrofotografia kontaktu soczewy kwarcowej i amfibolitu (światło przechodzące – PL, 
nikole skrzyżowane – Nx). 
 
 

 
Ryc. 2d. Mikrofotografia kwarcowej żyły (PL, Nx). 

               qtz                                                     pl 
 
 
                                                                                            hbl   
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Ryc. 2e. Mikrofotografia innego obszaru żyły kwarcowej (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2f. Ten sam obszar, co na mikrofotografii 2e uzyskany za pomocą katodoluminescencji 
ukazujący szczotkę kwarcową oraz prehnit. 

 
 
Soczewkowate (do kilku m średnicy), zafałdowane utwory zbudowane są głównie z 

kwarcu, któremu towarzyszą (do kilku % obj.) takie minerały jak: granaty, biotyt i amfibol 
(potwierdzone rentgenograficznie). Soczewy posiadają strukturę grano–lepido–nemato-
blastyczną, teksturę zbitą, bezładną. Tło skalne tworzą w nich ksenomorficzne minerały 
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kwarcu, pomiędzy którymi w interstycjach znajdują się domieszki: granatów, amfiboli i łysz-
czyków (ryc. 2c).  

Żyły tnące skały w sposób ostry zbudowane są wyłącznie z kwarcu bez domieszek. W 
odsłonięciach tych utworów widoczna jest silifikacja sąsiadujących skał, która objawia się 
występowaniem wrzecionoblastów kwarcu ułożonych prostopadle do propagacji żyły, np. w 
amfibolitach (ryc. 2b). Mikroskopowo są to skały granoblastyczne, o teksturze zbitej, bezład-
nej. Zbudowane są z kryształów kwarcu ściemniającego światło faliście (ryc. 2d). Fotografie 
katodoluminescencyjne (ryc. 2e–f) obrazują szczotkę kwarcową, która świeci w katodzie w 
barwach brunatnofioletowych, skazując zonalną budowę, oraz charakter struktury palisado-
wej, zdradzający druzowate ułożenie i krystalizację kwarcu w warunkach hydrotermalnych 
wysokich temperatur, o czym świadczy luminescencja katodowa kwarcu.  

Analiza fraktalna kwarcu z soczew kwarcowych spotykanych wśród metasedymentów 
z przekopu drogi Kandalaksza–Umba oraz z żył kwarcowych z góry Volosianaya w rejonie 
Kandalakszskich Tundr wskazuje, że ziarna kwarcu występujące w żyłach posiadają nieco 
wyższy współczynnik wymiaru fraktalnego (1,08) od kwarcu z soczew (0,96). Mają rozbu-
dowane granice o charakterze suturowym, wynikające z wysokiej dynamiki towarzyszącej 
procesom tworzącym żyłę oraz uczestniczących przy tym naprężeń ścinających.  
 
Żyły granitoidowe 
   

Są to dwumikowe granitognejsy, odznaczające się barwą różową lub szarą, o miąższo-
ści na ogół od kilku cm do 0,5 m. Odsłaniają się wśród amfibolitów z granatami w północ-
nych stokach góry Volosianaya, Zhielieznaya, a także w sąsiedztwie granulitów w rejonie   
góry Siennaya Kurtiazhnaya, Sriednyj Myss oraz w rejonie kolwickim. (Ryc. 1, 3a).  

 
 

 
Ryc. 3a. Makrofotografia żyły granitoidowej. 
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Ryc. 3b. Mikrofotografia mikroklinu, biotytu oraz kwarcu (PL, Nx, próbka 11KK02). 
 
 

 
Ryc. 3c. Mikrofotografia ortoklazu, plagioklazu i hornblendy z rutylem (PL, Nx, próbka 
18aKK03). 
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Ryc. 3d. Mikrofotografia dwu mikowego granitu z mikroklinem (PL, Nx, próbka: 25KK03). 
 
 

 
Ryc. 3e. Mikrofotografia biotytu z hematytem z pirytem (RL, Nx, próbka 18aKK03). 
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Ryc. 3f. Mikrofotografia brukitu (RL, Nx, próbka 18aKK03).  

 
 

Wykazują one strukturę grano–lepido–nematoblastyczną, teksturę zbitą, bezładną lub 
kierunkową gnejsową (słojową, smużystą), związaną z ułożeniem łyszczyków w skale. Są   
one zbudowane z kwarcu (20–50% obj.), skaleni (oligoklazu, albitu 20–40% obj.) oraz 
mikroklinu lub ortoklazu (15–19% obj., ryc. 3b–d), które stanowią tło skalne. Ziarna kwarcu, 
plagioklazów i/ lub skaleni alkalicznych, często posiadają wielkość do kilku mm i ułożone są 
w sposób bezładny, stykając się ze sobą i tworząc zbite agregaty oraz laminy. Spośród 
minerałów maficznych występuje biotyt lub/i muskowit (do 9% obj.) tworząc skupienia 
pojedynczych blaszek rzadziej lamin (ryc. 3d). Biotyt na ogół zawiera podwyższoną 
zawartość tytanu, często jest schlorytyzowany, niekiedy z wrostkami cyrkonu. W skałach tych 
znajdują się ponadto liczne minerały akcesoryczne. Są to: tytanit, granaty i hornblenda 
zwyczajna, brookit, piryt, hematyt oraz goethyt (ryc. 3e–f). Obecność minerałów tytanu w 
omawianych żyłach granitoidowych, ma miejsce w strefach ich kontaktu ze skałami 
metamorficznymi. W niektórych próbkach obserwuje się przejście hematytu w goethyt, które 
wiąże się z sąsiedztwem żył prehnitowo–chlorytowych, tnących granitoidy.  

Badane skały w trójkącie QAP (ryc. 4) mieszczą się w polu granodiorytów (11KK02, 
18aKK03, leuko–03aKK02), melano–tonalitów (18KK02) i melano–syenogranitów (25KK03). 
Wiek utworów granitoidowych na podstawie analizy biotytu metodą K–Ar określono na 2823 
mln lat oraz 1253 mln lat (Huber i in. 2004) 
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Ryc. 4. Pozycja żył granitognejsów z terenu badań wg klasyfikacji QAP. 

 
 
Żyły skaleniowe 
 

Żyły skaleniowe makroskopowo odznaczają się barwą różową, białą lub żółtawo–
szarą. Zwykle posiadają strukturę lepidoblastyczną, teksturę bezładną (ryc. 5a). Skały te od-
słaniają się wśród amfibolitów w rejonie góry Volosianaya i Zhielieznaya. Posiadają strukturę 
grano–lepidoblastyczną, teksturę zbitą, bezładną. Zbudowane są z plagioklazów, zwykle obję-
tych intensywnym procesem saussurytyzacji, z dużym udziałem skaleni alkalicznych repre-
zentowanych przez mikroklin i ortoklaz (potwierdzonych rentgenograficznie). Kryształy ska-
leni są ksenomorficzne, stykając się ze sobą tworzą tło skały. Minerały te są często zdefor-
mowane (ryc. 5b). Na tle starszych skaleni widoczne są kryształy młodsze, drugiej generacji, 
wykształcone w postaci palisadowej (ryc. 5c). W interstycjach skaleni znajdują się chloryty i 
epidot i prehnit. Występują w nich również niewielkie ilości tlenków, siarczków i wodoro-
tlenków żelaza (hematyt, piryt – ryc. 5d) oraz brookit (ryc. 5e). Na granicy kontaktu tych żył 
z amfibolitami (próbka 22cKK02) obserwuje się nagromadzenie minerałów blaszkowatych 
(łyszczyki) oraz tremolitu. Niektóre minerały uczestniczące w żyłach (skalenie) wdzierają się 
palczasto w obręb amfibolitów, tworząc w nich wrzecionowate agregaty. 

 
 

 
Ryc. 5a. Makrofotografia żyły skaleniowej. 
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Ryc. 5b. Mikrofotografia przedstawiająca zdeformowane kryształy plagioklazu (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 5b. Mikrofotografia mikrouskoku w plagioklazach. 
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Ryc. 5c. Mikrofotografia hematytu, pirytu i brokitu rozproszonych na tle ortoklazu (RL, Nx, 
próbka: 03KK02). 
 
 

 
Ryc. 5d.  Mikrofotografia pirytu i hematytu (RL, Nx, próbka 22cKK02). 
 
 

W skałach sąsiadujących z żyłami skaleniowymi obserwuje się wzrost udziału alka-
liów (K, Na) i krzemionki, glinki magnezu, oraz ubytek żelaza, tytanu i wapnia. Metasomato-
za amfibolitów, związana z oddziaływaniem żył skaleniowych, jest zjawiskiem częstym w 
terenie badań, szczególnie w rejonie Góry Zhielieznaya (południowo–zachodnie stoki góry). 

                                hem                                                  
brukit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               py 

                                          py 
 
 
 
 
 
 
               heml 
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Żyły chlorytowo–epidotowe 
 

Żyły chlorytowo–epidotowe występują najczęściej w strefach tektonicznych. Utwory 
te widoczne są na całym terenie badań wśród wszystkich omawianych wyżej typów skał. 

 
 

  
Ryc. 6a. Schlorytyzowane amfibolity ze szczytu Volosianaya. 
 
 

 
Ryc. 6b. Chloryty w chlorytowo–skaleniowej żyłce (PL, Nx, próbka 01KK02). 

 

b 

a 
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Skały te posiadają strukturę lepidoblastyczną, teksturę zbitą, łupkową. Zbudowane są 
z epidotu oraz chlorytów (ryc.6a). Minerały te ułożone są, najdłuższymi osiami równolegle   
do kierunku dyslokacji skały. W interstycjach tych minerałów spotyka się skalenie i kwarc. 
Amfibolity ze skały kontaktującej z żyłą często objęte są procesem epidotyzacji amfiboli oraz 
chlorytyzacją. W metamylonitach żyły te są silnie zdeformowane, ze śladami rozciągania 
(ryc. 6b).  
 
WNIOSKI 
 

Geneza analizowanych utworów żyłowych wiąże się z dwoma odmiennymi etapami 
działalności magmowej. Pierwszy z nich dotyczy intruzji magmowych, które ulegały zmeta-
morfizowaniu podczas tektogenezy Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola. W tym czasie 
zmetamorfizowaniu legły także utwory kwarcowe, stanowiąc obecnie soczewy. Protolitem 
tych soczew były prawdopodobnie wkładki utworów piaszczystych (osady fluwialne?) albo 
wcześniej powstałe żyły kwarcowe. 

Etap drugi, młodszy (reprezentowany przez wiek 1253,3 ± 2,7 mln lat, Huber i in. 
2004) wiąże się z procesami intruzywnymi i tektoniką dysjunktywną. Skały te są młodsze od 
masywu Yuvoayviyskiego z północno–zachodniego rejonu półwyspu Kola (Vinogradov 
1987) oraz podobnych granitoidów datowanych na wiek 1950 mln lat (Bibikova i in. 1973, 
1993), uważanych dotychczas za najmłodsze utwory związane z LPG Kola. Są zbliżone do 
granitoidów wieku 1644 mln lat, badanych przez Bernard i in. (1984) oraz granitoidów wieku 
1431 mln lat, badanych przez Yudina i in. (2003), uważanych dotychczas przez licznych     
badaczy jako produkty najmłodsze w tym rejonie. W skałach, szczególnie w bliskim sąsiedz-
twie zasunięć i żył, zaznacza się metamorfizm rozwinięty w facji amfibolowo–epidotowej, z 
którym związane są żyły epidotowo –chlorytowe powstałe podczas w strefach tektonicznych 
dyslokacji. 
 
LITERATURA: 

 
• BERNARD–GRIFFITHS J., PEAUCAT J.J., POSTAIRE B., VIDAL P., CONVERT J., 

MOREAU B. 1984. Isotopic data (U–Pb, Rb–Sr, Pb–Pb and Sm–Nd) on mafic granulites from 
finnish Lapland. Precambrian Research, vol. 23, ss.325–348. 

• BIBIKOVA E.W., TUGARINOV A.N., GRACHEVWA T.W., KONSTANTINOVNA M.W. 
1973. O wieku granulitów kolskiego płw. Geochemia, vol. 5, ss. 664–675 (RUS). 

• BIBIKOVA E.W., MIELNIKOV W.F., ABAKYAN K.H. 1993. Laplandzkie granulity –
petrologia, geochemia i wiek. Petrologia, 1993, tom 1, vol. 2, ss. 215–234 (RUS). 

• HUBER M. 2001. Wyniki badań skał zasadowych z okolicy Kandalaksza (Laplandzki Pas Gra-
nulitowy, płw. Kola, Rosja). Referaty Laureatów Studenckich Sesji Naukowych Górników, 5–
11 Cracow, AGH. 

• HUBER M. 2001. Geologická a petrografická charakteristika granulitového Laplandského pás-
ma z lokality Kandalakša nad Bielym Morom (polostrov Kola, severné Rusko). Mineralogica 
Slovaca, Košice, Slovakia. 

• HUBER M. 2002. Mineralogical and petrographic characterization of eclogites from the lapland 
granulite belt (kola peninsula, northern russia). Mineralogica Slovaca, Košice, Slovakia (In 
print). 



107 
 

• HUBER M., BANAŚ M., DUMAŃSKA–SŁOWIK M. 2004. Mineralogical characteristics of 
granitoide rocks and K–Ar dating of biotites from the area of Kandalaksha at the White Sea 
(The Kola Penisula, Russia). 37–41. Materiały pokonferencyjne VIII ogólnopolskiej sesji na-
ukowej Datowania minerałów i skał, 18–19 listopada 2004, 

• KOZLOV N.E., IVANOV A.A. 1991. Composition of metamorphic rocks and some aspects of 
evolution of the Lapland Granulite Belt on The Kola Peninsula, USSR. Geological Survey of 
Norway Norges Geologiske Undersøklese Biuletin 421, Trondheim, Norway, 19–32. 

• KOZLOV N.E., KOZLOVA N.E. 1998. О генезисе гранатовых плагогранитоидов 
Лапландского Гранулитоего Пояса. Вестник МГТУ, vol. 1, no. 3, Russia, 43–52.  

• KOZLOV N.E., AVEDISYAN A.A., BALASHOV J.A., IWANOV A.A., KAMIENSKAYA 
A.D., MUKHAMEDOVA I.W., POLKANOVA W.A., PRIPACHKIN W.A., RISPOLO-
ZHENSKY J.A., TARNOVETSKY L.L. 1995. Some new aspects of geology, deep structure, 
geochemistry and geochronology of the Lapland Granulite Belt, Baltic Shield. Geology of the 
eastern Finnmark – western Kola Peninsula region. Geological Survey of Norway, Norges 
Geologiske Undersøklese Biuletin, Special Publ. 7, Trondheim, Norway, 157–166. 

• KOZLOV N.E., IVANOV A.A., NYEROVICH L.I. 1990. Лапландский Гранулитовый Пояс 
–nервичная nрирода и pазвите. RAN, Apatity, Russia, pp 12–62, 92–122, 125–139. 

• MITROFANOV F.P. 1999. Prekambryjska tektonika północno–wschodniej części Tarczy Bał-
tyckiej. Wyd. Nauka, St. Petersburg, ss.111 (RUS). 

• MITROFANOV F.P., BALAGANCKY V.V., BALASHOV Y.A., GANNIBAL F.G., DOKU-
CHAEVA V.S, NEROVICH L.I.,  RADCHENKO K., RYUNGEN G.I. 2000. U–Pb age of 
gabro–anortosite massifs the LPG. ss. 179–183, Norges Geologiske Undersøkese.  

• VINOGRADOV A.H., VINOGRADOV G.W. 1987. Rudno–magmatyczny system juwo-
ajwijskiego granitowo–porfirowatego kompleksu. Wyd. Apatyty (RUS). 

• YUDIN D.C., VIETRIN V.P., TRAVIN A.W. 2003. Rekonstrukcja termicznej historii granito-
idów Licko–Aragubskiego kompleksu (Kolska Svierchguboka Swazhina, głębokość 9,5 km) na 
podstawie rezultatów datowania 40Ar/39Ar. Materiały konferencjne St. Petersburg, ss. 560–
563. 

 



108 
 

11 
 
CHARAKTERYSTYKA MINERALOGICZNO – 
PETROGRAFICZNA ŻYŁ ALBITOWO –
PREHNITOWO –KALCYTOWYCH  
I BIOTYTOWO –TREMOLITOWYCH   

 
WSTĘP 

  
W północnej części płw. Kola nad Morzem Białym, ok. 10 km na wschód od 

Kandalakszy znajdują się odsłonięcia skał zmetamorfizowanych w facji amfibolitowej i 
granulitowej zaliczanych do Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola. Są to utwory będące 
zmetamorfizowanym w facji amfibolitowej i granulitowej kompleksem skał ekstruzywno–
osadowych i intruzyjnych (Balagancky, Daly 2000, Bridguoter i in. 1999, Huber 2013, 
Kozlov i in. 1990, 1991, 1995, Mitrofnov 1999, i in. 2000). Skały te są w wielu miejscach 
poprzecinane uskokami, które licznie wypełniają albitowo prehnitowo–kalcytowe żyły     
(Ryc. 1). Spotyka się też utwory tremolitowo–biotytowe i kalcytowo–rudne. 

 
   

 
Ryc. 1. Rozmieszczenie utworów żyłowych i procesów wtórnych w terenie badań. 
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METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań izotopowo–geochrono-
logicznych (dane niepublikowane), przy współudziale Instytutu Geologicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Apatytach oraz badań izotopów stabilnych tlenu i węgla z Instytucie Fizyki 
UMCS oraz analiz katodoluminescencyjnych w PIG (Huber i in. 2007) 
 
WYNIKI 
 
Żyły albitowo–prehnitowo–kalcytowe 
  

Utwory te występują w obrębie amfibolitów, granulitów i łupków krystalicznych, w 
całym kompleksie Kandalakszskich Tundr (Ryc. 1). Oprócz żył, często masa tych utworów 
tworzy cement brekcji amfibolitowej w strefach uskokowych, o miąższości od kilku cm do 
kilku mm (Ryc. 2a). Barwa tych skał jest biała lub żółtawo–zielonkawa (Ryc. 2b). Dominują 
w nich: prehnit, kalcyt i albit. W strefie kontaktowej z amfibolitami występują licznie chlory-
ty i epidot. 

 
 

 
Ryc. 2a. Makrofotografia albitowo–prehnitowo–kalcytowej żyły. 
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Ryc. 2b. Makrofotografia próbki brekcji. 
 
 

 
Ryc. 2c. Mikrofotografia brekcji z kalcytem i prehnitem (światło przechodzące – PL,  
nikole skrzyżowane – Nx). 
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Ryc. 2d. Mikrofotografia wtórnych procesów w granulitach (chlorytyzacja). 
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Ryc. 2e. Mikrofotografia żyłki chlorytowo–prechnitowo–kalcytowo–albitowej (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2f. Mikrofotografia hematytu na tle plagioklazu (światło odbite – RL, Nx). 
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Ryc. 2g. Luminescencja kalcytu na tle amfibolitu (LC). 
 
 

 
Ryc. 2h. Luminescencja kalcytu i prehnitu na tle granatu i plagioklazów w amfibolicie. 
 
 

grt 
                     calc            
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Ryc. 2i. Mikrofotografia dwu generacji kalcytu i prehnitu (PL, Nx). 
 
 

 
Ryc. 2j. To samo miejsce, co na ryc. 2i, uzyskane za pomocą katodoluminescencji ukazujące 
węglany i prehnit. 

 
 
 
 
 
 
       Calc                             pre 
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Żyły (ryc. 2a, c, e) zbudowane są zazwyczaj z plagioklazu (albitu), prehnitu, węgla-
nów oraz minerałów rudnych (siarczki i tlenki żelaza). Posiadają wyraźną wielowarstwową 
teksturę, powstałą podczas wielokrotnego wypełniania przestrzeni spękań w obrębie macie-
rzystych skał różną substancją mineralną. Prehnit z kalcytem tworzy tło skalne a zarazem 
najmłodszą generację żyły. Minerały te ułożone są naprzemian w sposób palisadowy (ryc. 
2g), wskazując na krystalizację od krawędzi żyły ku jej wnętrzu. W następnych generacjach 
pomiędzy kryształami prehnitu pojawiają się albit, chloryty i kalcyt (ryc. 2i). Minerały te 
zwrócone są dłuższymi osiami w kierunku prostopadłym do propagacji żyły. Często pomię-
dzy poszczególnymi strefami wypełnienia widoczne są poślizgowe przemieszczenia niektó-
rych minerałów wzdłuż żyły zaznaczone obecnością chlorytów, ułożonych najdłuższymi 
osiami równolegle do mikrodyslokacji. W strefach kontaktowych żyły ze skałą macierzystą, 
prehnitowi i chlorytom towarzyszy epidot. W skale kontaktującej z żyłą zaznaczona jest silna 
chlorytyzacja i epidotyzacja, a w tle skały pojawiają się węglany, prehnit, epidot oraz chloryt. 
Procesy wtórnego wzbogacenia w prehnit i chloryty dostrzeżono także w niektórych starszych 
żyłach (np. granitoidowych), powstałych, wskutek wyparcia minerałów starszej generacji. 

W brekcjach (ryc. 2b, d) widoczne są ostrokrawędziste, schlorytyzowane i zepidoty-
zowane fragmenty skały z otoczenia (amfibolitu), które są scementowane prehnitem, albitem i 
kalcytem. Pomiędzy okruchami występują najczęściej kilkuwarstwowe nagromadzenia chlo-
rytów i epidotu, na których wykrystalizowały w kilku generacjach w postaci palisadowej: 
prehnit z albitem (ryc. 2g). Najmłodsza generacja prehnitu wykształcona w postaci dużych 
kryształów scementowanych kalcytem. Towarzyszą im minerały rudne, reprezentowane 
przez: hematyt, piryt, maghemit, zhematytyzowany ilmenit i goethyt (ryc. 2f). Hematyt często 
ulega goethytyzacji. Jest to zapewne spowodowane końcowym etapem oddziaływania roz-
tworów hydrotermalnych w warunkach facji prehnitowo–chlorytowej. Amfibolity otaczające 
żyły objęte są procesem saussurytyzacji, wzbogacone są w alkalia w prehnit, plagioklazy i 
chloryty. Utwory te wykazują dwie generacje prehnitu (ryc. 2h) oraz różne generacje węgla-
nów (ryc. 2j) o zmiennej zawartości żelaza.  

Obecność kalcytu, jako głównego składnika tych skał, wykazano również analizą ter-
miczną (TAR) poprzez zarejestrowanie efektu rozkładu tego minerału w temp. 950ºC, a bada-
nia spektrofotometryczne w podczerwieni (Huber et al. 2007) stwierdziły występowanie 
prehnitu, albitu, węglanów i chlorytu a domieszką kwarcu (w próbkach 10aKK03 i 28KK03). 
Poniżej zamieszczony jest skład chemiczny minerałów z niektórych próbek żył, uzyskany za 
pomocą EDS (Tabela 2). Omawiane żyły są bogate w minerały zawierające pierwiastki REE. 
Szczególnie częste są w nich cer oraz lantanowce (Huber 2014). Widoczne też jest anomalne 
podwyższenie tych pierwiastków w innych skałach znajdujących się w sąsiedztwie żył prehni-
towo–chlorytowych. 

Żyły te posiadają materiał płaszcza Ziemi, co stwierdzono za pomocą badań izotopo-
wych (Huber et al. 2007) a tym samym potwierdzono ich związek z występującą w paleozo-
iku na płw. kolskim plamę gorąca, która odpowiedzialna jest za wiele podobnych intruzji kar-
bonatytowych i alkalicznych w tym terenie. 
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Tabela 2. Skład chemiczny w % wag. minerałów z żyły prehnitowo–chlorytowej określony  
za pomocą EDS. 

Nr próbki Mg Na Ca Fe Ti Al Si O Mn P Cl Cr minerał 

10aKK03 1a – – 22,13 1,61 – 11,85 20,84 43,57 – – – – Prehnit 

28KK03 1a – – 21.86 4.32 – 10.37 20.69 42.76 – – – – Prehnit 

28KK03 1c – – 22.36 2.02 – 11.62 20.64 43.36 – – – – Prehnit 

28KK03 1b – 6.44 0.69 – – 9.97 33.43 49.47 – – – – 
Albit 

(5,35% 
An) 

10aKK03 1c – – 40,03 – – 0,25 0,75 40,18 – 17,50 0,13 1,16 Apatyt 

28KK03 1d 6.16 0.90 16.64 7.12 0.31 2.57 23.73 42.57 – – – – Chloryt? 

10aKK03 1b – – 18,31 10,68 – 11,91 17,82 41,27 – – – – Epidot? 

28Kk03 1e 3.07 – 5.59 22.42 – 10.50 17.68 40.29 0.45 – – – Epidot 

 
 
Żyły kalcytowo–rudne 

 
Żyły kalcytowo–rudne spotyka się najczęściej w skałach objętych intensywną saussu-

rytyzacją, oraz w sąsiedztwie żył prehnitowo–albitowo–kalcytowych. Zbudowane są głównie 
z kalcytu i minerałów rudnych (Ryc. 4c). Odznaczają się strukturą lepidoblastyczną, teksturą 
zbitą, bezładną. W interstycjach tych składników występują minerały rudne, takie jak magne-
tyt, siarczki i tlenki żelaza (submikroskopowe wtrącenia, ryc. 4a, b). Minerały rudne tworzą 
formy ksenomorficzne. W niektórych żyłach widoczna jest hematytyzacja pirytu i martytyza-
cja magnetytu. 

 
 

 
Ryc. 4a. Mikrofotografia magnetytowej mikrożyłki na tle granulitu (PL, 1N, próbka 09KK03). 
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Ryc. 4b. Mikrofotografia żyły kalcytowej (PL, Nx, próbka 10aKK02).  
 
 

 
Ryc. 4c. Mikrofotografia magnetytu z kalcytem w łupku amfibolowym (RL, Nx,  
próbka 05KK00). 
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Żyły tremolitowo–biotytowe 
 
Skały te znalezione zostały w jedynym miejscu, na wschód od góry Sriednyj Myss, 

gdzie odsłaniają się towarzyszące im żyły prehnitowo–albitowe tnące granulity. Makrosko-
powo mają barwę zieloną i tworzą niewielką formę dodatnią, wystając ponad otoczenie. 
Posiadają strukturę grano–lepido–nematoblastyczną, teksturę zbitą, bezładną, pseudo-
oczkową. 

 
 

  
Ryc. 5a. Mikrofotografia tremolitowo–biotytowej skały (PL, 1N, próbka 10bKK03). 
 

 

 
Ryc. 5b. Mikrofotografia tego samego miejsca przy nikolach skrzyżowanych. 
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Minerały ciemne są reprezentowane przez biotyt (46% obj.), tworzący razem z tremo-
litem i hornblendą zwyczajną (24% obj.) tło skalne (stwierdzone za pomocą IR, tabela 1, 
próbka 10bKK03), obok którego pojawia się także aktynolit i kwaśny oligoklaz (stwierdzony 
za pomocą EDS). Wykształcone są w postaci blaszek, igiełek, ułożonych względem siebie w 
sposób bezładny. Pomiędzy nimi znajdują się plagioklazy (7%) i kwarc (22%), ułożone bez-
ładnie (ryc. 5a, b). Na tle tych minerałów spotyka się prehnit i minerały rudne. Tremolit w 
omawianej skale ma charakter wtórny, popiroksenowy. W omawianej skale dostrzeżono także 
inkluzję z zawartością żelaza (4,72% wag.), magnezu (1,74% wag.), glinu (2,63% wag.) 
krzemu (14,27% wag.) wapnia (5,19% wag.), tlenu (30,83% wag.) i ziem rzadkich, takich jak: 
cer (5,19% wag.), lantan (14,39% wag.) oraz promet (0,07% wag.). Prehnit w tych skałach 
zasobny jest w tlenkowe fazy ziem rzadkich z domieszką żelaza. 

 
WNIOSKI 
 

Wyżej opisane utwory są wśród amfibolitów i granulitów Laplandzkiego Pasa 
Granulitowego Kola utworami powszechnie wystepującymi Skały te stanowią produkt 
działalności tych samych procesów wzbogacających skały w asocjację chlorytowo–prehni-
towo–albitowo–węglanowo–rudną. Asoscjacja ta pojawia się także wśród skał otoczenia, co 
pozwala wysnuć wniosek o regionalnym charakterze metamorfizmu facji chlorytowo–
albitowej, podczas którego doszło do propagacji materiału z płaszcza ziemi (Huber i in. 2007) 
oraz powstania w/w utworów żyłowych. Minerały tych utworów wypełniają i przecinają 
wydatowane na 1,253 mln lat granitognejsy (Huber i in. 2004), co pozwala stwierdzić, że 
powstawały one znacznie później, już po działalności procesów związanych z formowaniem 
się LPG Kola. Występowanie w/w utworów może być związane z licznymi młodymi 
intruzjami karbonatytowymi anjdowanymi w bliskim sąsiedztwie odsłonięć (np. Afrikanda, 
Balagancky, Daly 2000, Bridguoter i in. 1999, Huber 2013, Kozlov i in. 1990, 1991, 1995, 
Mitrofnov 1999, i in. 2000).  

 
LITERATURA: 
 

• BALAGANCKY W.W, DALY J.S. 2000a. Struktura i ewolucja proterozoiku laplandzko–
kolskiego orogenu. Svekalapko, s. 9, Lanmmi Finland. 

• BRIDGUOTER D., SCOTT D., BALAGANCKY V.V., TIMMERMAN M.J., MARKER M., 
BUSHMIN S.A., ALEKSIEYEV H., DALY J.S. 1999. Środowisko wczesnoprekambryjskich 
metaosadów w laplandzko–kolskim pasie wg rezultatów 207Pb/206Pb datowania pojedynczych 
ziaren cyrkonów i Sm–Nd izotopowych danych całych skał. Dokłady Rosyjskiej Akademii Na-
uk Geologia, t. 366, vol. 6, ss.664–668 (RUS). 

• HUBER M., BANAŚ M., DUMAŃSKA–SŁOWIK M. 2004. Mineralogical characteristics of 
granitoide rocks and K–Ar dating of biotites from the area of Kandalaksha at the White Sea 
(The Kola Penisula, Russia). 37–41. Materiały pokonferencyjne VIII ogólnopolskiej sesji na-
ukowej Datowania minerałów i skał, 18–19 listopada 2004. 

• HUBER M, HALAS S, SIKORSKA M. Evolution of prehnite albite–calcite veins in metamor-
phic rocks from the Lapland Granulite Belt (Kandalaksha region of Kola Peninsula). Geologija 
2007; 57: 1–7.  



120 
 

• HUBER M. 2013. Petrological characteristics of the metamorphosed metaintrusives in am-
phibolite and granulite facies of the Kandalaksha part of Lapland Granulite Belt (Kola Peninsu-
la, NW Russia). Journal of Biology and Earth Sciences, 2013, Vol 3, Issue 2, E39–E46. 

• HUBER M. 2014. Geochemical atlas of the Kandalaksha part of Lapland Granulite Belt (Kola 
Peninsula, NW Russia). Journal of Biology and Earth Sciences, vol. 4 (1), E1–15. 

• KOZLOV N.E., IVANOV A.A. 1991. Composition of metamorphic rocks and some aspects of 
evolution of the Lapland Granulite Belt on The Kola Peninsula, USSR. Geological Survey of 
Norway Norges Geologiske Undersøklese Biuletin 421, Trondheim, Norway, 19–32. 

• KOZLOV N.E., KOZLOVA N.E. 1998. О генезисе гранатовых плагогранитоидов 
Лапландского Гранулитоего Пояса. Вестник МГТУ, vol. 1, no. 3, Russia, 43–52.  

• KOZLOV N.E., AVEDISYAN A.A., BALASHOV J.A., IWANOV A.A., KAMIENSKAYA 
A.D., MUKHAMEDOVA I.W., POLKANOVA W.A., PRIPACHKIN W.A., RISPOLO-
ZHENSKY J.A., TARNOVETSKY L.L. 1995. Some new aspects of geology, deep structure, 
geochemistry and geochronology of the Lapland Granulite Belt, Baltic Shield. Geology of the 
eastern Finnmark – western Kola Peninsula region. Geological Survey of Norway, Norges 
Geologiske Undersøklese Biuletin, Special Publ. 7, Trondheim, Norway, 157–166. 

• KOZLOV N.E., IVANOV A.A., NYEROVICH L.I. 1990a. Лапландский Гранулитовый Пояс 
–nервичная nрирода и pазвите. RAN, Apatity, Russia, pp 12–62, 92–122, 125–139. 

• KOZLOV N.E., LIPOV A.P., NAZARYENKO W.O., NYEROVICH L.I., SARGCYAN G.O. 
1990b. Первичная природа єндербитов Гранулитого Пояса Колвицкого региона. 
Geochemia vol. 4, RAN, Moscow, Russia, 591–598. 

• MITROFANOV F.P. 1999. Prekambryjska tektonika północno–wschodniej części Tarczy Bał-
tyckiej. Wyd. Nauka, St. Petersburg, ss.111 (RUS). 

• MITROFANOV F.P., BALAGANCKY V.V., BALASHOV Y.A., GANNIBAL F.G., DOKU-
CHAEVA V.S, NEROVICH L.I., RADCHENKO K., RYUNGEN G.I. 2000. U–Pb age of 
gabro–anortosite massifs the LPG. Norges Geologiske Undersøkese, ss. 179–183. 

 



121 
 

12 
 
OKREŚLENIE POZYCJI I WZAJEMNEGO  
STOSUNKU SKAŁ ŻYŁOWYCH  
Z KANDALAKSZSKIEJ CZ ĘŚCI LPG  

 
WSTĘP 
 

W południowo–wschodniej części Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola w rejonie 
Kandalakszy zbadano szereg skał żyłowych tnących utwory para– i ortometamorficzne facji 
amfibolitowej i granulitowej Żyły te ogólnie podzielono na: granitoidowe, skaleniowe, 
kwarcowe, chlorytowo–epidotowe, albitowo–prehnitowo–kalcytowe, kalcytowo–rudne oraz 
tremolitowo–biotytowe (Ryc. 1).  

 
 

 
Ryc. 1. Schematyczna mapa utworów żyłowych w LPG. 
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Niektóre z nich, np. żyły kwarcowe oraz granitoidowe, posiadają tekstury kierunkowe 
oraz wyraźne objawy metamorfizmu i zafałdowań. Stosunkowo najczęściej spotykane są żyły 
albitowo–prehnitowo–kalcytowej i granitoidowe. Niektóre z w/w żył posiadają złożoną 
budowę–zawierając wtórne wypełnienie zaliczne na ogół do asocjacji albitowo –prehnitowo–
kalcytowo–rudnej. Utwory te zbadano w terenie a następnie wykonano szereg analiz 
mikroskopowych, chemicznych, spektroskopowych w celu ustalenia ich genezy i wzajemnej 
pozycji względem siebie. Skały te podzielono na dwie grupy asocjacji kwarcowo–epidotowo–
chlorytowo–skaleniowej i albitowo–prehnitowo–kalcytowo–rudnej. Do pierwszej grupy 
zalicza się utwory granitoidowe, skaleniowe, kwarcowe, chlorytowo–epidotowe do drugiej 
natomiast: albitowo–prehnitowo–kalcytowe, kalcytowo–rudne oraz tremolitowo–biotytowe. 
 
METODYKA 
 

Skały te zostały zbadane przy udziale mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w 
świetle przechodzącym i odbitym, mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 w Zakładzie 
Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, przeprowadzono także analizy rentgenowskie metodą 
proszkową oraz analizy w podczerwieni w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii 
AGH. Przy interpretacji danych posłużono się wcześniej opublikowanymi rezultatami badań 
chemicznych z udziałem metodyki ICP, ASA (Huber 2014) i badań izotopowo–geochrono-
logicznych (dane niepublikowane), przy współudziale Instytutu Geologicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Apatytach, K–Ar w Instytucie Geologicznym PAN w Krakowie Huber i in. 
2004) oraz badań izotopów stabilnych tlenu i węgla z Instytucie Fizyki UMCS oraz analiz 
katodoluminescencyjnych w PIG (Huber i in. 2007) 
 
WYNIKI 

 
Na podstawie obserwacji terenowych i petrograficznych stworzono schematyczny 

profil zbiorczy w/w utworów. (Ryc. 2). 
 
 

 
Ryc. 2. Schemat sukcesji żył w badanych skałach LPG Kola. 
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Najstarsze utwory to soczewy i żyły kwarcowe. Niektóre z nich są zmetamorfizowane 
o niejasnej genezie (Huber 2013, 2014). Żyły te przecinają młodsze od nich utwory grani-
toidowe i skaleniowe. Utwory te wydatowano na wiek 1257 mln lat (Huber i in. 2004). 
Utwory te przyczyniły się do lokalnego metamorfizmu w facji epidotowo–chlorytowej z czym 
wiążą się wypełnienia chlorytowo–epidotowe towarzyszące zwykle w strefom tektonicznym. 
Najmłodsze są utwory prehnitowo–kalcytowo–albitowe oraz tremolitowo–łyszczykowo–
prehnitowe (Huber i in.2007). 

  
 

 
Ryc. 3. Diagram upadu i róża azymutu skał żyłowych stwierdzonych w terenie. 

 
 

Analiza zalegania żył i spękań w terenie (ryc. 3, 4) wskazała na wielokrotne 
wykorzystywanie tych samych kierunków przez żyły o różnym składzie. Żyły granitoidowe 
oraz skaleniowe przebiegają zgodnie z kierunkiem N–S, NNW–SSE, WSW–ENE. Kierunek 
N–S wykorzystany jest także przez żyły kwarcowe, które posiadają ponadto przebiegi W–E, 
SSE–NNW. Kierunki te wykorzystane są także przez utwory prehnitowo–albitowo–
kalcytowe.  
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Ryc. 4. Układ spękań zanotowany w terenie. 
 
 

Zbadane tekstury kwarcu z żyły kwarcowo–skaleniowej wskazują na występowanie 
trzech systemach naprężeń, które oddziaływały podczas ich krystalizacji (ryc. 5): są to 
naprężenia z kierunku SE–NW, WNW–ESE o wysokich kątach upadu i SSE–NNW 
niskokątowe, przy czym największy wpływ miało naprężenie SE–NW. 

Kierunki tych spękań odpowiadają prostopadłym do nich przebiegom SW–NE,   
SSW–NNE, WSW–ENE. Przebieg SSW–NNE odpowiada zanotowanemu na diagramie   
(Ryc. 4), natomiast pozostałe nieznacznie się różnią, co może być wpływem dodatkowych 
ścinających sił (uskoki zrzutowo–przesuwcze). 

 
 

 
Ryc. 5. Tekstury biegunowe uzyskane dla kwarcu z kwarcowo–skaleniowej żyły tnącej amfibolity 
(próbka 02KK02). 

 
 
Znane są przypadki wtórnego wypełnienia starszej żyły przez młodszą (np. prehnitowo–

albitowo–kalcytowa żyła w żyle skaleniowej). Żyły prechnitowo–albitowo–kalcytowe 
zbadane za pomocą katodoluminescencji wykazały zastępowanie wcześniejszej asocjacji 
kwarcowej prehnitem (Ryc. 6a, b).  
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Ryc. 6. Zastępowanie kwarcu przez prehnit ukazane w mikrofotografii w świetle przechodzącym 
(powyżej) oraz w obrazie uzyskanym za pomocą katodoluminescencji (próbka 10aKK03).  

 
 
Wskazuje to na sekwencje występujących w terenie asocjacji. Wynika z tego, że 

asocjacja kwarcowo–epidotowo–chlorytowo–skaleniowa jest starsza od albitowo–prehnitowo–
kalcytowo–rudnej. Potwierdzenie tej hipotezy wskazują także spotykane wtórne wypełnienia 
żył skaleniowych prehnitem. 

 

b 

a 

qtz 

pre 

pre 
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WNIOSKI 
 

Omawiane skały żyłowe przedstawiają kompleks, który świadczy o długiej i 
różnorodnej aktywności tektonicznej w tym rejonie. Aktywność ta zakończyła się stosunkowo 
niedawno.  

Najstarsze w badanym terenie są żyły kwarcowe, granitognejsowe i skaleniowe. 
Towarzyszą im żyły epidotowo–chlorytowe (w strefach spękań). Żyły prehnitowo–albitowo–
kalcytowe a także rudne są najmłodsze w terenie badań. Wynika to bezpośrednio z obserwacji 
terenowych jak i wyżej opisanych zastępowań asocjacji kwarcowo–epidotowo–chlorytowo–
skaleniowa przez albitowo–prehnitowo–kalcytowo–rudną. Przypadki te świadczą także o 
wielokrotnym wykorzystaniu rozłamów i spękań przez materiał mineralny.  

Wg Bogdanova (i in. 1996) Kandalakszski Rejon LPG leży w pobliżu ryfejsko–
paleozoicznych ryftowych struktur. Struktury te spowodowały m in. powstanie Kanda-
lakszskiego zalewu i tektonikę tulipanową gór. Z tymi ruchami prawdopodobnie wiąże się 
mineralizacja asocjacją kwarcowo–epidotowo–chlorytowo–skaleniową oraz lokalny meta-
morfizm skał w warunkach facji epidotowo–chlorytowej. 

 Znacznie młodsze wydają się utwory asocjacji albitowo–prehnitowo–kalcytowo–
rudnej. Minerały tej asocjacji wskazują izotopowy związek z materią  płaszcza ziemi (Huber i 
in. 2007). Ponadto w bliskim sąsiedztwie licznie występujących w tym terenie utwory 
karbonatytowe i wysokoalkaliczne takie jak Afrikanda, Kowdor, Chibiny, Lowoziero ściśle 
związane z działalnością plamy gorąca w tym rejonie (Mitrofanow i in. 2002). Utwory te na 
płw. Kola posiadają wiek ok. 350 mln lat (Boruckij 1986). Wg Sorochtina i inych (i in. 1996, 
Kozlov i in. 1990, 1991, 1995, 1998, Mitrofanov 1990, i in 2000) rejon Kandalakszski 
znajduje się w bliskim sąsiedztwie przebiegających pasów kondensacji rozrywających 
kompresji linijnych subpołudnikowych z subrównoleznikowymi oraz pól dajek alkaliczno–
zasadowych. Związek ten z metamorfizmem facji chlorytowo–albitowej i asocjacją albitowo–
prehnitowo–kalcytowo–rudną wydaje się być uzasadniony. Skały tych asocjacji stanowiłyby 
najmłodsze w tym terenie skały żyłowe świadczące o wzmożonej działalności tektonicznej w 
okresie oddziaływania plamy gorąca na dużym obszarze płw. Kola.  
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13 
 
WNIOSKI WYNIKAJ ĄCE  
Z PRZEPROWADZONYCH BADA Ń 

 
Skały Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola, występujące w okolicy Kandalakszy, 

stanowią jednostkę, która ma charakter skondensowany. Odsłonięcia, które w rejonie 
Finlandii i północno–zachodniej części płw. Kola posiadają duże rozprzestrzenienie i 
wielokilometrową miąższość, w okolicy Kandalakszy mają bardzo niewielki zasięg. Całe 
wystąpienie w tym rejonie posiada zaledwie kilkadziesiąt km długości i kilkanaście km 
szerokości. Widoczne w terenie badań utwory L.P.G. Kola wykazują charakter łuskowy, o 
wysoko rozwiniętej tektonice. W rejonie tym odsłaniają się liczne typy skał, które mają swoje 
odpowiedniki w innych częściach Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola. Jest też wiele 
utworów żyłowych, które nie są spotykane poza rejonem kandalakszskim. Pozwala to na 
stosunkowo niewielkim terenie zbadać większość typów skał odsłaniających się w LPG Kola.   

W kontekście prac prowadzonych przez autora udało się znaleźć dowody, 
potwierdzające działalność różnych procesów geologicznych np.: hydrotermalnych, które 
miały miejsce znacznie później od uznawanych dotychczas przez badaczy za najmłodsze w 
tym rejonie. Procesy mobilne w Laplandzkim Pasie Granulitowym Kola zakończyły się około 
1,8 mld lat temu, ale drobne epizody, nawet regionalny metamorfizm w facji prehnitowo–
chlorytowej, miały miejsce, znacznie później.  

Przeprowadzone badania potwierdziły dualną strukturę geologiczną Laplandzkiego 
Pasa Granulitowego Kola (Huber 201, 2004b, 2013). Obszar ten stanowiły zarówno skały 
magmowe jak i osadowe, zmetamorfizowane w facji amfibolitowej i granulitowej. 
Działalność procesów przeobrażeniowych w warunkach wysokich facji metamorfizmu mocno 
shomogenizowała skały. Były to procesy o charakterze regionalnym, hydrostatycznym, poza 
kilkoma strefami o charakterze nasunięć, które prawdopodobnie już wtedy się tworzyły, kiedy 
skały były przeobrażone w najwyższych facjach metamorfizmu.  

Analiza metawulkanitów pozwoliła potwierdzić pewne zróżnicowanie poszczególnych 
ekstruzji w rejonie Kandalakszy, sugerowane przez Kozlova (et al. 1995, Huber et al. 2012). 
Odsłaniają się tam dwa typy skał, różniące się między sobą ilością glinki i krzemionki. 
Amfibolity z granatami, odsłaniające się w północnym szczycie Volosianaya oraz 
Zhielieznaya, zaliczone są do metabazaltów, natomiast skały ze południowego szczytu 
Volosianaya do metaandezytów. W dolinach widoczne są skały metaosadowe, które znacznie 
się różnią od metawulkanitów. Skały te posiadają charakter łupkowy i na ogół są bogatsze w 
krzemionkę. Wyjątkiem są zmetamorfizowane skały pelitowe (tufy?), które mają charakter 
masywnych amfibolitów lub łupków amfibolowych.  

Na podstawie analiz CL i REE można stwierdzić, że w Laplandzkim Pasie 
Granulitowym Kola rozwijały się, co najmniej dwa ogniska magmowe. Pierwszy z nich 
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obejmował szereg harzburgitowo–charnockitowy, który odznaczał się wzbogaceniem w tytan, 
chrom a także ziemie rzadkie (w skałach występują apatyty, zdefektowane na skutek inkluzji 
REE). Drugie ognisko było bardziej kwaśne i spowodowało intruzje licznych utworów 
bogatych w erb, dysproz (Huber 2014).  

Wykazano, że w paleozoiku pod płw. Kola istniała plama gorąca (Mitrofanov 1990), 
która przyczyniła się do powstania szeregu intruzji alkalicznych, w tym również 
karbonatytowych (niektóre występują zaledwie kilkanaście km od Laplandzkiego Pasa 
Granulitowego Kola). W okolicy Kandalakszy oddziaływanie tej plamy spowodowało 
metamorfizm skał w facji prehnitowo–chlorytowej oraz wyzwoliło procesy desilifikacji, 
chlorytyzacji i saussurytyzacji (Huber 2007).  

Obraz Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola, obserwowany przez pryzmat skał od-
słaniających się w rejonie Kandalakszy, wskazuje na jego budowę mozaikową. Przeławicały 
się tam skały wulkaniczne i osadowe, poprzecinane intruzjami, zuskokowane i ponasuwane 
na siebie, przeobrażone w warunkach metamorfizmu regionalnego, zmylonityzowane, z licz-
nymi żyłami oraz dajkami i brekcjami zawierającymi ksenolity skał płaszcza, utworami hy-
drotermalnymi, które przyczyniły się do szeregu procesów następujących po sobie, takich jak: 
amfibolizacja, epidotyzacja, silifikacja, saussurytyzacja, desilifikacja, chlorytyzacja. 

Mapy oparte o planimetrię oraz mapy zawartości określonych pierwiastków w minera-
łach i skałach wskazują w Laplandzkim Pasie Granulitowym Kola, w rejonie Kandalakszy, 
zasięgi skał metaosadowych, metawulkanicznych, poszczególnych typów magm, intruzji oraz 
różnych procesów (Huber 2014a, b). Na podstawie tych analiz można było wykonać hipote-
tyczny schemat rozwoju geologii w Laplandzkim Pasie Granulitowym Kola, który jest ujęty 
w tabeli 1 oraz na ryc. 1. 

Tabela 1 przedstawia schematycznie poszczególne etapy formowania się skał LPG 
Kola. Około 2900–2800 mld lat temu w tym rejonie dochodziło do sedymentacji produktów 
działalności wulkanicznej, na przemian, utworów tufowych z osadowymi. W niektórych 
skałach obserwuje się warstwowanie, wysortowanie materiału, które przypomina sekwencje 
fliszowe. Na te osady wylewały się potoki lawowe przeławicane materiałem piroklastycznym 
i skałami osadowymi. W skały te intrudowały drobne utwory żyłowe o różnym chemizmie. 
Następnie doszło do subsydencji i pogrążenia osadów oraz ich przeobrażenia w warunkach 
wysokich facji metamorfizmu, które prawdopodobnie można korelować z momentem obróbki 
termicznej w strefie kolizji kontynentów. W tym czasie też doszło do powstania wielu intruzji 
o charakterze gabroidów. 
 Podczas procesów dźwigania skał ku powierzchni Ziemi doszło do wtórnej 
amfibolityzacji granulitów oraz licznych intruzji skał charnockitowych–granitoidowych (etap 
postorogeniczny). 

W czasie działania ruchów o charakterze blokowym w strefy rozłamów wdzierały się 
liczne intruzje o charakterze żyłowym, które wykorzystywały je jeszcze przez wiele milionów 
lat. Analizy skał żyłowych oraz ich datowania wskazują, że takie utwory mogły się jeszcze 
tworzyć nawet po zakończeniu mobilnych procesów w LPG Kola. Prawdopodobnie podczas 
granityzacji, która odbywała się na szeroką skalę w Karelii oraz w zachodniej Skandynawii, 
dochodziło do lokalnych intruzji żyłowych i towarzyszącego im metamorfizmu w facji 
epidotowo–amfibolowej. Intruzje te przyczyniły się też do silifikacji skał (Huber et al. 2004a).  



130 
 

Tabela 1. Sekwencje zjawisk geologiczno–petrologicznych w Laplandzkim Pasie Granulitowym 
Kola. 
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 Ostatni etap zaznaczony w skałach LPG Kola, w rejonie Kandalakszy, jest związany z 
działalnością plamy gorąca na płw. Kola i licznymi intruzjami karbonatytów (w bliskim 
sąsiedztwie kandalakszskich odsłonięć). W utworach tych zaznaczył się metamorfizm w    
facji prehnitowo–chlorytowej oraz liczne procesy takie jak: desilifikacja, chlorytyzacja, 
saussurytyzacja. Analizy izotopowe wskazują, że skały te były eksponowane na lądzie w 
warunkach klimatu zimnego (Huber et al. 2007).  
 Etap migracji wód juwenilnych i wietrzenia skał w warunkach ekspozycji w terenie 
spowodował smektytyzację skaleni, chlorytyzację piroksenów i amfiboli, utlenianie 
zawartego w nich żelaza oraz powstanie (w strefie przypowierzchniowej skał) takich 
minerałów, jak: goethyt i lepidokrokit. 

Hipotetyczna próba odtworzenia warunków, jakie panowały w LPG Kola w rejonie 
Kandalakszy, jest przedstawiona na ryc. 1.  
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Ryc. 1a        gł. kierunki działania sił 
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                  osady 
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Ryc. 1b    blok białomorski    kolizja      blok  
    kolski 

N        
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     wewnętrzne przesunięcia (mylonityzacja)  
 S 
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    kolski 

       N        
 
  tektonika dysjunktywna 
  
    

 
 
 S 
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Ryc. 1 (a – g). Diagramy rozwoju poszczególnych jednostek w terenie badań. 
(po lewej części diagramu schemat ilustrujący przestrzenne ułożenie utworów LPG, po prawej 
przekrój poprzeczny). 

Ryc. 1 e    blok białomorski       blok kolski 
     

N        
 
     
  
   Wytapianie i intruzja charnockitów.   

 
 
 S 

Ryc. 1f    blok białomorski           blok  
    kolski 

N        
 
     
  

Intruzje postorogenicznych granitoidów z ksenolitami 
skał Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola. 
  

 S 

Ryc. 1g     blok białomorski    blok  kolski 
             N        
 
     
  

Oddziaływanie plamy gorąca na skały 
 Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola.   

 
 
 S 
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Można wyróżnić kilka etapów powstawania skał, które zostały opisane powyżej. Faza 
powstawania protolitu wiąże się z kordylierą typu łuków wyspowych, która zalegała w 
zbiorniku pomiędzy blokiem kolskim i białomorskim (Bogdanova i in.1996; Vrievski i in. 
1987). Faza subsydencji i metamorfizmu skał musiała zachodzić w sposób niejednorodny, 
zarówno w wymiarze głębokości jak i przestrzeni, co przyczyniło się do częściowego 
odkłucia się skał LPG Kola i ich obdukcji na blok kolski (Marker 1985). Skały LPG Kola 
uległy rozdzieleniu. Cięższa ich część uległa konsumpcji (wytopiły się z nich potem 
intruzywne skały) a pozostałe wydostały się na powierzchnię (Gaal 1989; Korja i in. 1996). 
Rotacja płw. Kola oraz tektonika blokowa (Mitrofanov 1999; Balagancky i in. 2000) 
przyczyniły się do fleksuralnego wydłużenia i zaniku skał LPG Kola w rejonie Masywu 
Centralnego Kola (Filatova 1994; 2000, 2002, Filatova, Vinogradov 1999; Pilipienko i in. 
1999; Walther i Flüth 1993). Powstały dwa odsłonięcia omawianych skał, izolowanych 
starszymi blokami kolskim i białoborskim. W tym czasie doszło do złuskowania i nasunięcia 
się na siebie skał LPG Kola (Priatkina 1974, Priatkina, Sharkov 1979; Marker 1985; 
Bogdanova i in. 1996). Intruzje skał zasadowych związane były z fazą najwyższego 
metamorfizmu, występującego w omawianym terenie (Glebovicky i in. 1996, 2001). Po tym 
nastąpił etap wytapiania się i intrudowania charnockitów, powstawania intruzji 
granitoidowych zwierających ksenolity skał LPG Kola w strefie kolizyjnej (Barbey 1984) 
badanych przez Mitrofanova (2000). Około 1 mld lat temu doszło do odmłodzenia 
tektonicznego skał tego regionu i powstania struktur tulipanowych w wyniku utworzenia się 
aulakogenu białomorskiego (Sorohtin i in.1996; Bayanova 2002), co zaznaczyło się w terenie 
występowaniem granitowych żył wieku 1253 mln lat. Następnie na skutek oddziaływania 
plamy gorąca intrudowały utwory żyłowe o charakterze karbonatytowym. 

Niektórzy badacze (Bridguoter i in. 1999; Balagancky 1998a, b; Ivanov i in. 2000; 
Balagancky, Daly 2000; Kislycyn i in. 2001) w kontekście analizy mikrokontynentalnej 
doszukują się związku skał Laplandzkiego Pasa Granulitowego Kola z jednostkami 
Grenlandii i Kanady, które wykazują zbieżność wiekową i petrologiczną skał budujących te 
jednostki.  
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