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ABSTRACT
The paper present new method for determination
complexity of network using in terrain analysis.
In the context of network theory, a complex
network is a graph with non-trivial topological
features—features that do not occur in simple
networks such as lattices, or in random graphs,
but often occur in graphs modelling real systems.
The study of complex networks is a young and
active area of scientific research inspired largely
by the empirical study of real-world networks
such as computer networks and social networks.
The main focus is on direct method of
description based on image analysis. In
particular, technique for calculating complexity
of structure of different terrain surfaces are
described. We use new method for estimating
complexity of terrain, fractal geometry and
network theory. The application of this method
for characterization of the complexity structures
of surfaces is demonstrated on different surfaces
of area used in digital satellite images of terrain.
In the end, we present multiple regression model
of complexity for different surfaces.
KEYWORDS: network theory,
complexity, fractals, modeling,

images,

1. INTRODUCTION

Digital terrain data [1] are useful for a variety of
applications in mapping and spatial analysis.
Accurate topographic surface or terrain
modeling is a complex task. A digital terrain
model is a topographic model of terrain relief
that can be manipulated by computer programs.
The data files contain the spatial elevation data
of the terrain in a digital format which usually
presented as a rectangular grid. Vegetation,
buildings and other man-made (artificial)

features are removed digitally - leaving just the
underlying terrain (on the other hand, Digital
Surface Model (DSM) is usually the main
product produced from photogrammetry.
Modeling terrain relief via DTM is a powerful
tool in GIS (Geographic Information System)
analysis and visualization. Terrain complexity is
an important terrain feature in digital terrain
analysis; however, unlike aspect or slope, terrain
complexity is an ambiguous terrain feature that
until now has had no optimal index to quantify
it. The traditional terrain complexity definitions
can be classified as statistical, geometrical, and
semantic indices. These indices evaluate terrain
complexity only from one perspective of
geomorphometry, and will cause more or less
prejudice when modeling the real world. The
impact of terrain complexity represented by
terrain steepness and orientation on derived
parameters such as slope and aspect has been
analyzed. Also, many problems in the analysis of
natural surface shapes and the construction of
terrain maps to model them remain unsolved.
One reason is that the familiar Euclidean
geometry of regular shapes, such as surfaces of
revolution, does not capture well the irregular
and less structured shapes found in nature, such
as a boulder field or surf washing onto a beach.
In fractal geometry [2], the fractal dimension, D,
is a statistical quantity that gives an indication of
how completely a fractal appears to fill space as
one zooms down to finer and finer scales. A
fractal surface consists of many complicated
zigzag planes. Recently, the concept of the
fractal dimension has been applied to the
analysis of these surfaces. The fractal dimension
means self-similarity in mathematics and its
value has been used to estimate the irregularity
of fractured surfaces in surfaces terrain.
Estimating the fractal dimension of natural
surfaces given range data. Such estimates are
descriptors of natural terrain that express its
roughness. These estimates are valuable for such
purposes as mobile robot path planning around
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rough terrain, compression of terrain maps, and
geological analysis of terrain morphology. The
study of complex networks [3] plays an
increasingly important role in science. Examples
of such networks are electrical power grids and
telecommunication networks, social relations,
the World-Wide Web and Internet, collaboration
and citation networks of scientists, etc. The field
of random graphs was initiated in 1959-1960 by
Erdős and Rényi [4]. Visibility [5] analysis based
on viewsheds is one of the most frequently used
GIS analysis tools. In computational geometry
and robot motion planning, a visibility graph is a
graph of intervisible locations, typically for a set
of points and obstacles in the Euclidean plane.
Each node in the graph represents a point
location, and each edge represents a visible
connection between them. In this paper we
present an approach to visibility analysis based
on the visibility graph. Visibility graphs may be
used to find Euclidean shortest paths among a set
of polygonal obstacles in the plane: the shortest
path between two obstacles follows straight line
segments except at the vertices of the obstacles,
where it may turn, so the Euclidean shortest path
is the shortest path in a visibility graph that has
as its nodes the start and destination points and
the vertices of the obstacles. Visibility graph is a
graph of inter visible locations, typically for a set
of points and obstacles in the Euclidean plane.
Each node in the graph represents a point
location, and each edge represents a visible
connection between them. That is, if the line
segment connecting two locations does not pass
through any obstacle, an edge is drawn between
them in the graph. Visibility graphs are
fundamental structures in computational
geometry. They find applications in areas such
as graphics [6] and robotics [7], yet very little is
known about their combinatorial structure. A
visibility graph records the pattern of mutual
visibility relations in a landscape, and provides a
convenient way of storing and further analyzing
the results of multiple viewshed analyses for a
particular landscape region. We describe how a
visibility graph may be calculated for a
landscape. The objective of this research is to
study the relationship between terrain
complexity and terrain analysis using visibility
network. The area of Intelligent System [8] has
expand phenomenally over years since the
1940s, both terms of the range of techniques and
also in term of the number of applications
wherein they have often provided a

competatiove edge when compared with other
approaches. Intelligent systems are natureinspired, mathematically sound, computationally
intensive
problem
solving
tools
and
methodologies that have become extremely
important for advancing the current trends in
information technology. Artificially intelligent
systems currently utilize computers to emulate
various faculties of human intelligence and
biological metaphors. Intelligent systems are
ideally suited for tasks such as search and
optimization, pattern recognition and matching,
planning, uncertainty management, control, and
adaptation. Also, I build model of multiple
regression to predict complexity of terrain,
regarding topological properties of visibility
networks.
2. IMAGE PROCESSING AND METHOD

2.1 Image proccesing
Image processing [9] is a method to convert an
image into digital form and perform some
operations on it, in order to get an enhanced
image or to extract some useful information from
it. It is a type of signal dispensation in which
input is image, like video frame or photograph
and output may be image or characteristics
associated with that image. Usually Image
Processing system includes treating images as
two dimensional signals while applying already
set signal processing methods to them. It is
among rapidly growing technologies today, with
its applications in various aspects of a business.
Image Processing forms core research area
within engineering and computer science
disciplines too. I use images for different terrain
surfaces. Terrain surfaces images I converted to
in 256 gray level numerical matrices (level 1 for
black and 256 for white) by using the ImageJ
program (ImageJ is a public domain, Java-based
image processing program developed at the
National Institutes of Health) and make 3D graph
with coordinates (x,y,z).
2.2 Methods
For analysis data, I use new method of fractal
geometry and visibility network. Firstly, I
determinated complexity of terrain surfaces with
new method of fractal geometry. A random
process is statistically evaluated using Hurst
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parameter H or by determining the distribution
function. Hurst parameter H as self-similarity
criteria can not be accurately calculated, but it
can be only estimated. There are several different
methods to produce estimates of the parameter
H, which together more or less deviate. New
method for estimate Hurst exponent H for 3D
object in presenting in [10]. First of all, we find
all coordinates (x,y,z) of digital terrain surfaces
of pictures.

Figure 2. Point in a 3D space microstructure of
Fig. 1

The problem of constructing the visibility graph
in a 3D space was solved in [11]. Fig. 3 presents
a solution of the visibility graph in a 3D space. I
determinate complexity of terrain surfaces with
topological property, density of new algorithm
for constructing visibility network in 3D space.
Density for each visibility graph was calculated
with equation (2)

=2m/n×(n-1),

(2)

where m is the number of the edges and n is the
number of vertices in the visibility graphs.
Fig. 1: Calculating complexity of terrain with new
method fractal geometry

Here I use program ImageJ. Then I use only z
coordinates to estimate Hurst exponent H. All z
coordinates we present in 2D space component
graph, which is continuously. Also, all points
(xi,y0,zi) present first space component in 2D
graph for all points (xi, zi). All points (xi,y1,zi)
present space component in 2D graph for all
points (xi, zi). I made space component for all yi,
i. Then we combine all these space component
into one space component. For this long space
component, I can estimate Hurst exponent H.
From equation D=3-H, I calculated dimension of
terrain surfaces.

Figure 3. Visibility graph in a 3D space

Secondly, I use network theory, namely visibility
graph in 3D space. I have a point (vertex) in a 3D
space and know how to connect it in a 3D space.
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Model of multiple regression
Y = b + b1×X1 + b2×X2 + ... + bm×Xm + 
(1)
3. RESULT AND DISCUSSION

Fig. 4: Calculating complexity of terrain with new
method network theory

Intelligent System includes a range of a
techniques that work synergistically and
provides, in one form or another, flexible data
processing capabilities for handling real life
situations. Multiple regression [12] is a very
advanced statistical too and it is extremely
powerful when you are trying to develop a
“model” for predicting a wide variety of
outcomes. In multiple regression a common goal
is to determine which independent variables
contribute significantly to explaining the
variability in the dependent variable. Also,
multiple regression is based on multiple
correlation. As noted above, several variables
may be used as predictor variables. The
correlation of these combined variables may be
higher than the correlation of any one predictor
variable. Multiple regression is an extension of
simple linear regression in which more than one
independent variable (X) is used to predict a
single dependent variable (Y). The predicted
value of Y is a linear transformation of the X
variables such that the sum of squared deviations
of the observed and predicted Y is a minimum.
The computations are more complex, however,
because the interrelationships among all the
variables must be taken into account in the
weights assigned to the variables. The
interpretation of the results of a multiple
regression analysis is also more complex for the
same reason. Therefore, the general form of a
prediction equation (1) from multiple regression
is presented bellow.

In Table 1, the parameters of the surface
terrain are presented. The terrain surfaces from
S1 to S6 are marked. First column represents the
complexity (fractal dimension), second column
represents the topological property density, third
column represents number of extremes of
visibility network a 3D space. The final
parameter Y is the complexity of terrain. Table 2
presents experimental and prediction data
regarding the terrain surface complexity. Fig. (510) represents the terrain surfaces.

Fig. 5: Terrain surface S1

Fig. 6: Terrain surface S2
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Fig. 7: Terrain surface S3

Fig. 10: Terrain surface S6

Table 1. Parameters of the surface terrain.
Terrain
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Fractal
dimension
(Y)
2.23
2.31
2.19
2.45
2.39
2.28

Complexity
Topological
property 1
(x1)
0.21
0.19
0.24
0.28
0.25
0.27

Topological
property 2
(x2)
120523
125187
123443
124233
124326
131140

Fig. 8: Terrain surface S4

Model of multiple regression
Y=1.46×x1 - 3.28×10-6 x2 + 2.36

Fig. 9: Terrain surface S5

I use the topological properties of the visibility
graphs to describe the topographical properties
of terrain surfaces. Using an algorithm for
constructing the visibility graphs in a 3D space,
I describe structure of terrain surfaces. I use
method for estimation fractal dimension for 3D
objects. In addition, image analysis of the terrain
surfaces is an interesting approach. I use method
of the intelligent system to predict complexity of
terrain surfaces. Coefficient x1 (topological
property, density) has a bigger impact as
coefficient x2 (topological property, extreme) in
model of multiple regression.
4. CONCLUSION

The paper presents a new method for
determination complexity of network using in
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image processing. I present a method for
constructing visibility graphs in a 3D space, a
new method to describe the complexity of 3D
space. For analysis the complexity of terrain
surfaces I use the mathematical method of
network theory, namely visibility network.
Visibility graphs of a series of digitised surface
from different surface of terrain indicate that
useful correlations can be derived between the
topological properties of 3D visibility graphs and
the and fractal dimension of surface. My new
method has many applications in pattern
recognition, computer graphics, computational
geometry, image processing, etc. I build model
of multiple regression to predict complexity of
terrain, regarding topological properties of
visibility networks. The main findings can be
summarised as follows:
1. I derived a construction of visibility graphs in
3D space.
2. There exists a complex structure in terrain
surfaces.
3. With intelligent system, namelly multiple
regression, I desribe relation between
topological properties of visibility graphs in 3D
space and fractal dimension of differen terrain
surfaces.
4. Coefficient x1 (topological property, density)
has a bigger impact as coefficient x2 (topological
property, extreme) in model of multiple
regression.
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ABSTRACT

Khibina Massif is a very interesting
example of the intrusion of alkaline rocks, which
is relatively well exposed, allowing to conduct
numerous field observations. It is because of the
nature of rocks and mineralization interesting
unique outcropping on a global scale. Relatively
easy access to the lines of international
communication and the nearby city make this
area easily accessible. An interesting geology
applied to young post-glacial slaughter of alpine
character and interesting vegetation. All these
qualities together make this place unique. The
current lack of widely available interactive
information center-museum, which enable
simple and clear message of the Khibina facts for
tourists and amateur -geologists. Also missing is
the protection of this area and to designate
routes, after which they could move tourists. The

problem at the moment is a huge threat to the
devastation of the area..
KEYWORDS: Khibina, Kola Peninsula, alkaline

intrusion, didactic
protection.

possibility,

environment

1. WSTĘP

Płw. Kola stanowi część Skandynawii,
będąc jej północno –wschodnim fragmentem, w
zasadzie w całości znajduje się za Kołem
Podbiegunowym Północnym. Płw. Kolski
oddzielony jest od płw. Skandynawskiego od
północy rzeką Kola, jez. Imandra a od południa
rzeką Niwa. Administracyjnie jednak cały
obszar półwyspu oraz fragmenty Laponii
znajdujące się na zachód od tej granicy należą do
okręgu Murmańskiego i tradycyjnie są
opisywane jako jedna całość.

Fig 1. Przykładowe fotografie ukazujące krajobraz Chibin: masyw Wudjawr nad jeziorem Mały Widiavr (po
lewej), Dolina Małaja Biełaja (po prawej).
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Płw Kola leży bezpośrednio w podłożu
skał
tarczy
bałtyckiej,
która
uległa
skonsolidowaniu już ok 2,2 Ga [12,13], jednak w
jej centralnych częściach znajdują się
stosunkowo wysokie
górujące wzniesienia
zrębowe dochodzące do 1200m n.p.m. zaliczane
do alkalicznych intruzji centralnych i nazywane
Masywem Chibińskim i Lowozierskim [2,3,8].
Posiadają one bardzo wyraźną rzeźbę
postglacjalną co przyczynia się do alpejskiego
typu krajobrazu w tych górach, podkreślonych
surowością klimatu (piętro pustyni arktycznej
zaczyna się już na wysokości 700m n.p.m., a na
szczytach panuje średnia roczna temperatura
rzędu -3⁰C) [7,9]. Masyw Chibiński to wczesno
paleozoiczna intruzja datowana na wiek ok
350mln lat [2,3,10].
Chibiny tworzy intruzja alkalicznych skał
o powierzchni 1327km2, które zaliczane są do
grupy sjenitów [3]. Ułożone są one w
koncentryczne kręgi, wykazujące pewną
wergencję w kierunku wschodnim [7]. Skały te
tworzą serie dzielące omawiany masyw na dwie
części: zewnętrzną, zbudowaną z masywnych
trachitoidowych sjenitów, tzw. chibinitów,
którym towarzyszą rzadziej inne skały oraz
wewnętrzną zbudowaną z foidowych sjenitów
pomiędzy którymi znajduje się strefa rudna
(trzecia sekwencja) w której występują głównie
nefelinity. Sekwencje te są zuskokowane a strefy
tych uskoków często są wypełnione utworami
żyłowymi takimi jak trachitoidy (tinguaity) oraz
melteigity. Utwory te o charakterze żyłowym
dochodzą niekiedy do 3m miąższości [4, 5, 7].
Ze względu na odsłaniające się sekwencje skał
oraz możliwość prześledzenia tych przejść w
terenie jak i z uwagi na interesującą rzadką
mineralizację masyw ten stanowi bardzo
ciekawe odsłonięcie o charakterze naukowym i
dydaktycznym. Pobliskie miasta (Apatity,
Kirovsk) oraz linia kolejowa i drogowa
(Murmańsk –St. Petersburg) powoduje iż obiekt
ten jest stosunkowo łatwo dostępny dla badaczy
i umożliwia prowadzenie szeroko pojętych

badań geologicznych, środowiskowych oraz
innych.
2. METODYKA

W omawianym masywie były prowadzone
liczne badania terenowe w latach 1999-2016. W
trakcie tych badań zostały wykonane pomiary
geologiczne oraz pobrane próbki skał głównie w
rejonie góry Olimpijskaja (Akuajwumczorr),
Juksporr, Wudjawr –w południowej części
Chibin, Judyczwumczorr, Tachtarwumczorr,
Pirtierlusa –położonych w centralnej części gór
oraz w Dolinie Małaja Biełaja -w części
zachodniej. Próbki tych skał zostały zbadane z
użyciem techniki mikroskopowej (mikroskop
polaryzacyjny w świetle przechodzącym i
odbitym) oraz w mikroobszarze (skaningowy
mikroskop elektronowy) a także przy użyciu
technik XRD, XRF oraz ICP. Badania te
przeprowadzono w Zakładzie Geologii i
Ochrony Litosfery na Wydziale Nauk o Ziemi i
Gospodarki Przestrzennej UMCS. Analizy
chemiczne
wykonano
w
Zakładzie
Gleboznawstwa i Ochrony Gleb na Wydziale
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
UMCS. Badania strukturalne wykonano w
Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony
środowiska AGH w Krakowie.
3. REZULTATY

3.1. Charakterystyka skał:
Wśród skał występujących w Chibinach na
szczególną uwagę zasługują masywne sjenity
(chibinity), fojaity, apatytowo –nefelinowe rudy,
tinguaity, melteigity oraz ich pegmatyty.
Poszczególne typy skał zostaną omówione
poniżej. Skały te stanowią przykłady różnych
stadiów krystalizacji magmowej od produktów
krystalizacji
właściwej
skontaminowanej
magmy (porfiryty, chibinity z widocznymi
strukturami zonalnymi) poprzez derywaty
kumulatów (skały rudne i niektóre skały żyłowe)
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niekiedy z domieszkami magmy pierwotnej
(melteigity) na przykładach krystalizacji
resztkowej (pegmatyty).
Masywne sjenity (chibinity). Skały te mają
barwę szarozieloną (od szarych plagioklazów i
zielonego piroksenu). Tło skały budują kryształy
albitu oraz egirynu, wraz z towarzyszącymi im
ortoklazem, eudialitem, ilmenitem, tytanitem
oraz nefelinem i apatytem (fig 2). Niekiedy
kryształy skaleni tworzą porfirowatą strukturę
skały dobrze widoczną makroskopowo. W wielu

przypadkach nefelin tworząc kostkowe kryształy
przyczynia się do charakterystycznego wyglądu
skał. Skały te posiadają liczne minerały
akcesoryczne takie jak riebeckit, arfvedsonit,
astrofyllit, a niekiedy także lorenzenit a także
rutyl, piryt i magnetyt. W skale widoczne są
struktury charakteryzujące się reakcja stopu z
fazami
wykrystalizowanymi
(struktury
rozpadowe pospinelowe) oraz zonalność
piroksenów przechodzących od augitu poprzez
augit egirynowi do egirynu. Struktury te dobrze
widoczne są w obrazie mikroskopowym (fig 2).

Fig 2. Przykład typowego masywnego sjenitu (chibinitu): makrofotografia (po lewej) i mikrofotografia
uzyskana za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego w świetle przechodzącym, przy nikolach skrzyżowanych (po
prawej) w próbce 11CH03.

Fig 3. Przykład typowego fojaitu: makrofotografia (po lewej) i mikrofotografia (po prawej) w próbce
02CH13.
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Wśród tych skał spotyka się niekiedy
odmiany bardziej bogate w minerały femiczne
nazywane
melasjenitami
(ijolitami).
Charakteryzują się one dominacją egirynu –
akmitu oraz ilmenitu, tytanitu z domieszkami
arfvedsonitu, aenigmatytu, rutylu i hematytu
oraz towarzyszącymi im nefelinem, apatytem i
plagioklazem.
Fojaity. Skały te zwykle posiadają barwę
szaroróżową i często posiadają wyraźną
strukturę
porfirowatą,
pseudoofitową
podkreśloną przez kryształy ortoklazu z
towarzyszącymi mu plagioklazami oraz
kryształami nefelinu i apatytu. Towarzyszą im
minerały ciemne takie jak biotyt, egiryn, z
którymi współwystępuje także flogopit, rzadziej
arfvedsonit, aenigmatyt (fig 3). Minerały
femiczne tworzą zwykle w tych skałach
interkumulus niejednokrotnie wykazując także
zmiany korozyjne wynikające prawdopodobnie

z reakcji wykrystalizowanych wcześniej faz z
likwidusem. Uwidacznia się to dobrze w obrazie
mikroskopowym, gdzie tworzą one często zbite
agregaty w których występują augit z tytanitem
obrośnięte wysokotytanowym flogopitem.
Minerałom tym towarzyszą często ziarna
ilmenitu oraz tytanomagnetytu, również jako
fazy wtórne o charakterystycznych strukturach
rozpadowych. W interstycjach tych minerałów
spotyka się niekiedy siarczki najczęściej
reprezentowane przez piryt.
Apatytowo –nefelinowe rudy. Skały te zwykle
posiadają barwę szaroróżową lub szarozieloną.
Tło skały budują kryształy nefelinu, apatytu i
tytanitu (fig 4). W zależności od odmiany skały
jeden z tych składników może być dominujący.
Skały te ze względu na specyfikę posiadają
struktury grubokrystaliczne, kostkowe, tekstury
zbite, bezładne. Niekiedy kryształy tytanitu
tworzą zaznaczającą się w skale linijność.
Minerałom tym towarzyszą egiryn-akmit,
ilmenit, aenigmatyt, arfvedsonit, hematyt.

Fig 45. Przykład typowej apatytowo –nefelinowej rudy: makrofotografia (po lewej, próbka
06CH02) i mikrofotografia (po prawej, próbka 06bCH02).
W obrazie mikroskopowym widoczne są
struktury intersertalne podkreślone przez
minerały femiczne scementowane tytanitem

tworzącym często w omawianych skałach
interkumulus. Skały te stanowią derywaty
kumulatywne pochodzące z peryferycznych
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obszarów komory magmowej, które zostały
wyciśnięte podczas formowania się struktury
górotworu Chibin.
Tinguaity. Skały te zwykle mają barwę
ciemnozieloną, podkreśloną przez igiełki
egirynu
–akmitu,
ułożone
w
sposób
pseudofluidalny,
tworząc
przerosty
z
plagioklazami w skale (fig 5). W Chibinach
występują najczęściej w centralnej ich części w

postaci żył o różnej miąższości. Mają one
zwykle charakter ozdobny ze względu na
charakter ułożenia minerałów femicznych oraz
skaleni. Posiadają strukturę drobnokrystaliczną,
teksturę zbitą, bezładną, czasem promienistą i
spilśnioną. W obrazie mikroskopowym
widoczne są kryształy egirynu, astrofyllitu
współwystępujące z takimi minerałami jak
ortoklaz, nefelin, tytanit, magnetyt, ilmenit.

Fig 5. Przykład typowego tinguaitu: makrofotografia (po lewej) i mikrofotografia (po prawej
próbka 20CH03).
Melteigity. Skały te zwykle występują w
centralnej części Chibin w postaci żył, o barwie
stalowo-szarej. Makroskopowo widoczne są w
nich kryształy piroksenów oraz oliwinów
posiadające korony reakcyjne. Przyczyniają się
one do tworzenia struktur grubokrystalicznych,
teksturach
zbitych,
poikilitowych,
porfirowatych. W obrazie mikroskopowym
widoczne są typowe produkty reakcji stopu z
fazami solidusu. Prawdopodobnie wywiązały się
one w wyniku wymuszonej migracji bardziej
pierwotnego
stopu
magmowego
wgłęb
zastygającego masywu sjenitowego Chibin,
gdzie doszło do kontaminacji oraz zmiany
chemizmu skały. Uwidacznia się to szczególnie
w analizach w mikroobszarze gdzie prócz wyżej
wymienionych minerałów stwierdzono także
obecność perowskitu [4, 5, 6]. Najczęściej są to

struktury
rozpadowe
pospinelowe
reprezentowane przez lamelkowe kryształy
ilmenitów oraz korozja takich minerałów jak
oliwin i augit, pomiędzy którymi występują
egiryn, nefelin, apatyt. Minerałom tym
towarzyszą także ortoklaz i plagioklazy.
Minerałom
tym
towarzyszą
fazy
hydrotermalnego wzbogacenia skały w siarczki
takie jak chalkopiryt z pirytem i kubanitem.
Pegmatyty. Skały te najczęściej tworzą soczewygniazda dochodzące do 0,5 metra wielkości
występujące w tle sjenitów oraz utwory żyłowe
żyły o różnej miąższości. Formy żyłowe zwykle
posiadają gigantyczne, dochodzące do metra
wielkości minerały takie jak egiryn, ilmenit,
plagioklazy, eudialit oraz liczne minerały
akcesoryczne takie jak tytanit, nefelin itp. Z kolei
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formy gniazdowe występujące wśród sjenitów
prócz
w/w
faz
posiadają
minerały
charakterystyczne dla krystalizacji resztkowej
takie jak łomonosowit, epistolit, ussingit,
wilaumit oraz wiele innych. Najczęściej skały te
stanowią obiekt zainteresowania zbieraczy
minerałów ze względu na interesujące
wystąpienia rzadkich faz. Kryształy te tworzą
niekiedy druzowate wypełnienie.
3.2. Charakterystyka wybranych minerałów:

Badając masyw Chibiński geolodzy i
mineralodzy wykryli bardzo wiele różnych faz w
tym nowych minerałów znajdujących się w
omawianym
masywie.
Możliwość
rozpoznawania
budowy
i
przejść
poszczególnych sekwencji skalnych w terenie,
czynna eksploatacja w kamieniołomach oraz
skąpa roślinność wpływa korzystnie do
prowadzenia badań tych utworów. Na
szczególną uwagę zasługują tu minerały które w
omawianych skałach występują często takie jak
apatyt i nefelin oraz rutyl, tytanit, egiryn i
eudialit. Minerały te są interesujące także ze
względu iż stanowią nośniki pierwiastków
rzadkich. Badania w mikroobszarze wykazały iż
często w apatycie można stwierdzić domieszkę
strontu, rutyl często jest wzbogacony w Th, Ce,
La, tytanit posiada domieszkę Th, Ce a pomiędzy
igiełkami egirynu krystalizują fazy wzbogacone
w Nd, La, U [5,7]. Apatyt stanowi często minerał
akcesoryczny w skałach Chibin, tworząc
niekiedy własne nagromadzenia rudne. Minerał
ten najczęściej jest obserwowany jako
hydroksyapatyt niekiedy w domieszką fluoru
oraz strontu. Kryształy nefelinu w wielu
przypadkach ulegają odmieszaniu z kalsilitem
tworzące eleolity. Tytanit obok ilmenitu
występuje w Chibinach stosunkowo często. W
strefach rudnych tworzy własne skały gdzie jego
ilość może dochodzić do 90% objętości skał.
Najczęściej w skałach tworzy kryształy o
nieregularnych kształtach z widocznymi
niekiedy zbliźniaczeniami. Zdarza się iż tytanit
obrasta kryształy egirynu i ilmenitu, jako
produkt korozji tych faz lub występuje jako faza
scalająca nefelin, plagioklazy i apatyt w formie
interkumulusa (fig 6). Obok tych minerałów w
omawianych skałach pojawia się także rutyl.

Obecność tego minerału jest najczęściej
związana z przemianami fazowymi szczególnie
w sąsiedztwie ilmenitu i tytanitu. Najczęściej
tworzy drobne kryształy rzadko większe niż
1mm. Egiryn tworzy wraz z akmitem liczne
przerosty tworzące tło skalne. Często
dostrzegalne są przejścia pomiędzy augitowoegirynowe tworzące zonalne kryształy (fig 6). W
innych przypadkach w obrazie mikroskopowym
widoczne są diablastyczne przerosty tych
minerałów ze sobą. Minerałom tym także
towarzyszą fazy późniejsze i akcesoryczne
(arfvedsonit, riebeckit, aenigmatyt) oraz
produkty wtórne objawiające się w postaci
tlenków żelaza i towarzyszących im minerałom
rudnym takim jak tytanit, ilmenit i inne.

Fig 7. Mikrofotografie z przykładami zonalnego
przejścia od augitu do egirynu w rudzie
tytanitowej (po lewej, próbka10CH99) oraz
tytanitu intersertalnie scalającego kryształy
apatytu, nefelinu i plagioklazu (po prawej, próbka
11CH03) w świetle przechodzącym, przy nikolach
spolaryzowanych.

Eudialit najczęściej występuje jako
minerał akcesoryczny, jest jednak w Chibinach
dość powszechny, będąc stosunkowo często
spotykanym w okruchach skał. Najczęściej
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tworzy kryształy ksenomorficzne, rzadziej
wydłużone z widoczna zonalnością. Krystalizuje
obok innych minerałów femicznych takich jak
plagioklazy, apatyt, nefelin niekiedy posiadając
liczne wrostki minerałów femicznych takich jak
egiryn

przyczyniłyby się do ustanowienia równowagi
pomiędzy procesami degradacji i rekultywacji
środowiska naturalnego tych gór. Obecny stan,
daleki od pożądanego wskazuje pilną potrzebę
podjęcia takich przedsięwzięć.

4. DYSKUSJA

5. WNIOSKI

Masyw Chibiński to późno dewońska,
alkaliczna intruzja centralna związana z
działaniem plamy gorąca na płw. Kola [1,11]. W
Chibinach odsłaniają się różnego rodzaju skały
które
często
posiadają
interesująca
mineralizację. Dostępność terenu sprawia iż jest
on interesujący do prowadzenia zajęć
terenowych ukazujących problematykę budowy
geologicznej, mineralizacji oraz procesów
wietrzenia tych gór. Niestety ich położenie oraz
praktycznie brak ochrony sprzyja także
dewastacji wartościowych odsłonięć, które
często są eksploatowane przez amatorów –
poszukiwaczy niejednokrotnie ze sprzętem
górniczym
(włącznie
z
materiałami
wybuchowymi). Stosunkowo łatwa dostępność
tego terenu przyczynia się do zadeptywania i
zaśmiecania gór. Występują tam dzikie ścieżki i
miejsca gdzie turysta obecnie może wszędzie
wejść, przyczyniając się do niszczenia
środowiska naturalnego tych gór. Wyjątkowość
tego obszaru przejawia się nie tylko w petrografii
i mineralogii która stanowi przykład unikatowy
ale także w niezwykłej rzeźbie tego terenu która
ma charakter alpejski, oraz pięknej bogatej
polarnej przyrodzie. Obszar ten jest sukcesywnie
zabudowywany i modyfikowany (piaskownie,
żwirownie, kamieniołomy, prywatne działki)
bez planu zagospodarowania i nie zważając na
unikatowe walory tego rejonu. Proponowane
szlaki tematyczne oraz stacja muzealno –
informacyjna zbudowana na wzór zachodnich
centrów
informacyjnych
w
podobnych
obszarach znacznie przyczyniłaby się do
regulacji ruchu turystycznego oraz wzrostu
świadomości turysty. Działania te wraz z
podjętymi
środkami
ochrony
prawnej

Masyw Chibiński stanowi bardzo
interesujący przykład alkalicznej intruzji
centralnej o bardzo wyraźnych i czytelnych
strefach oznaczających się występowaniem
charakterystycznych sekwencji skalnych. Jest on
obszarem, w którym można prowadzić zajęcia
związane z procesami krystalizacji tej intruzji,
jej mineralizacji jak i wietrzenia, niszczenia i
erozji. Bogactwo interesujących skał i
minerałów, niekiedy bardzo rzadkich pozwala na
prowadzenie ich obserwacji co stanowi sytuacje
unikatową na skalę światową. Dodatkowo
dostępność miast, linii dojazdu, infrastruktury
hotelowej przyczynia się do tego iż stosunkowo
łatwo jest odwiedzić Chibiny. Brakuje
zdecydowanie szlaków, ścieżek dydaktycznych,
jakiejkolwiek formy ochrony tego terenu oraz
stacji informacyjno –muzealnej, ukazującej w
sposób nowoczesny interaktywny i przystępny
turyście najważniejsze wiadomości z zakresu
budowy Chibin
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ABSTRACT

Located in the northern part of the Baltic
Shield metamorphites outcrop in the area of
Murmansk, constitute a gneissic complex with
admixtures of other rocks. These rocks are made
most often with garnets, accompanied by
plagioclase, quartz, biotite, numerous accessory
and ore minerals. Analysis suggest a number of
minerals association related polymetamorphic
rocks. Performed microanalysis in selected
samples exhibit numerous minerals, indicating
accompanying
the
rocks
hydrothermal
processes.
Baltic shield, Kola
metamorphites, petrology, microanalysis.
KEYWORDS:

posiadają dość skomplikowaną historię
wynikającą poniekąd także z długiego ich wieku.
Widoczne są w nich struktury świadczące o
wielokrotnym
metamorfizmie
i
ultrametamorfizmie [15]. Skały te zostały
zbadane z pomocą metod analiz w
mikroobszarze w celu ustalenia składu fazowego
ich składników oraz wyjaśnienia różnorodnych
procesów wraz z ustaleniem ich chronologii.

series,

1. WSTĘP

Półwysep kolski leży na skałach tarczy
bałtyckiej, która zbudowana jest głównie ze
starych metamorficznych i magmowych
kompleksów skalnych. Miasto Murmańsk jest
położone w sąsiedztwie północnej granicy bloku
kolskiego, zbudowanego w dużej mierze z
granitognejsów oraz znajdującego się na
południe od niego bloku murmańska.
Odsłaniające się w rejonie miasta i obwodnicy
skały zaliczane są do najstarszych w omawianej
jednostce [1,7,18,20]. Zbadane granitognejsy
zostały wydatowane metodą U-Pb na wiek
3.7Ga co czyni te utwory jednymi z najstarszych
w Tarczy Bałtyckiej i na Ziemi. Skały te

Fig 1. Mapa poboru prób skał w Murmańsku
(google maps).
2. METODYKA BADAŃ

Próbki skał zostały pobrane w terenie (fig
1) w rejonie centrum miasta w okolicy pomnika
nieznanego żołnierza (dzielnica lenińska) a także
w rejonie obwodnicy znajdującej się po stronie
wschodniej miasta, która w okresie prowadzenia
badań terenowych była przebudowywana.
Preparaty płytek cienkich zostały zbadane za
pomocą
optycznego
mikroskopu
Leica
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DM2500P w świetle przechodzącym oraz
odbitym a następnie wykonano badania z
użyciem
skaningowego
Mikroskopu
Elektronowego Hitachi SU6600 z przystawką
EDS oraz analizom geochemicznym z pomocą
techniki XRF firmy Panalytical. Badania te
przeprowadzono w Zakładzie Geologii i ochrony
Litosfery na Wydziale Nauk o Ziemi i
Gospodarki Przestrzennej UMCS. Wybrane
preparaty zostały ponadto zbadane za pomocą
analiz proszkowych XRD w Instytucie
Geologicznym UJ w Krakowie.
3. REZULTATY

3.1. Analiza tektoniczna i mikrotektoniczna
skał.

Pobrane w lenińskiej dzielnicy miasta
próbki (w latach 1999-2001) wykazują w wielu
miejscach dość liczne deformacje. W
odsłonięciach dominują zmigmatytyzowane
granitognejsy, odsłaniając się w dnie polnej
drogi ulicy Borovoi, idącej od jez.
Siemionovskiego w kierunku pomnika. W wielu
miejscach widoczne są postglacjalne wygłady
skalne, schodzące w dalszej perspektywie ku
zachodowi w dno doliny –fiordu wypełnionego
Kolskim Zalewem Morza Barentsa (fig 48-50).
Na powierzchni tych wygładów można
zaobserwować występowanie licznych żył
migmatytowych i ptygmatytowych, wykazujące
zaburzenia o charakterze plastycznym takie jak
fleksuralne fałdowanie oraz budinaż (fig 2).

Fig 2 Makroskopowo widoczne zaburzenia skał: Budinaż żyły ptygmatytowej (A) oraz fałdy starszej laminacji
i nowe pasma (B).

Zaburzenia te oraz deformacje są także widoczne
w (fig 3). Obserwacje płytek cienkich gnejsów
pobranych z tego rejonu wykazały liczne
struktury charakterystyczne dla wysokich
naprężeń jakimi poddane były skały oraz
przemiany o charakterze plastycznym w
leukosomie który ma skład granitoidowy.
Odsłaniające się w tym miejscu granitognejsy
zbudowane są miedzy innymi z granatów,
kwarcu, sillimanitu, staurolitu i biotytu.
Widoczne w obrazie mikroskopowym kryształy
granatów noszą liczne deformacje, posiadają
wciski i są zniekształcone (fig 3).

W pobliżu tych minerałów widoczne są strefy
naprężeń nożycowych, podkreślone przez
zdeformowanie innych faz oraz wytworzenia się
strefy ścinania i poślizgu wokół granatów
uwidocznione przez sillimanit i staurolit.
Dodatkowo w niektórych próbkach widoczne są
liczne
struktury
krenulacyjne
tworzące
wrzecionoblasty oraz strefy wcisków np. kwarcu
w granaty. Z kolei w strefach cienia widoczne są
agregaty biotytu. W skałach znajdujących się
bliżej stref tektonicznych dochodzi do
mylonityzacji minerałów (fig 4). Takich cech
pozbawione są skały znajdujące się kilka km na
wschód w rejonie drogi „leningradki”. Są to
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granitognejsy zbudowane między innymi z
łyszczyków, którym towarzyszą granaty lecz nie
dostrzeżono sillimanitu oraz staurolitu (fig. 52,

Fig 3. Obraz mikroskopowy granitognejsu z
widocznymi deformacjami w skali mikro.

a

b

c

f

g

g

h

h

Fig 4. Mikrofotografia blastomyllonitu.

W reonie tym gdzie
widoczne są duże
deformacje
skał
odsłaniają
się
również inne utwory
w postaci wkładek
oraz żył. Jednak
nawjcześciej naprężenia
i
procesy
deformacji czytelne
1cm
są w gnejsach. W
łupkach chlorytowo –
mikowych z tego
i
regionu dostrzega się
znacznie
bardziej
zaawansowane
procesy
wtórne
objawiające
się
znacznie mniejszym
udziałem reliktowych
ascocjacji mineralnych związanych z
fazami prekinematycznymi. Z kolei granitognejsy i
utwory żyłowe najczęściej posiadają pokruszone
kryształy oraz wzbogacenie w tlenki i wodorotlenki
żelaza.

d

Fig 5. Makrofotografie typowych skał z okolic
Murmańska (a: granitognejs (74Mu00), b: amfibolit
(73Mu00), c: gnejs z granatami (75Mu00), d: granulit
(01Mu01),
e:
żyła
kwarcowo-turmalinowa
(06Mu15), f, g: gnejs z granatami (f:11Mu15, g:
01cMu15), h: łupek chlorytowo-mikowy (h:
02Mu15), i: gnejs z granatami i stauro-litem
(71Mu00).

f

55). Prawdopodobnie asocjacja ta związana jest
z bliskością tektonicznej struktury, w której
znajduje się Kolski Zalew Morza Barensta.

e

i
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Zebrane próbki skał reprezentują różne
odmiany petrograficzne z których najwięcej jest
gnejsów i łupków krystalicznych oraz takie skały
jak: granitognejsy, amfibolity, łupki chlorytowomikowe, granulity oraz różnego rodzaju żyły.

3.2. Wyniki badań mineralogicznych.

Poniższa
tabelka
ukazuje
typ
wykonanych badań w poszczególnych próbkach
skał (fig 5., tab 1).
Tab. 1. Oznaczenia prób oraz typ wykonanych badań.
Nr próbki

Nazwa skały

36Mu99

Zmyllonityzowany
gnejs
granatami, bt, staurolitem
Granitognejsy

37Mu99
38Mu99
71Mu00
72Mu00
73Mu00
74Mu00
75Mu00
01cMu15
02Mu15
05cMu15
06Mu15
11Mu15
01Mu01

Przeprowadzone badania
Mikro

XRF

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Łupek
chlorynowo
-mikowy
(doleryt)
Gnejs biotytowo-kwarcowy

X

X

X

X

Żyła kwarcowo-turmalinowa
epidotem
Gnejs z granatami

X

X

X

X

X

X
X

X

X

z

Gnejs z granatami, bt staurolitem
Gnejs z granatami, bt, staurolitem i
sillimanitem
Łupek chlorytowo-mikowy
amfibolit
Granitognejsy
Gnejs z granatami, bt i sillimanitem
Gnejs z granatami i bt

z

XRD

EDS

ICP

δ34S

X
X

X

Izotopy

X
X

δ34S/ δ13C

X

Granulit

Gnejsy i łupki krystaliczne posiadają
struktury
grano-lepido-nematoblastyczne,
drobnoblastyczne,
tekstury
porfirowate,
łupkowe, gnejsowe, słojowe. Są to skały barwy
szaro-srebrzystej z akcentem czerwonoróżowym Skały te posiadają struktury grano-

lepido-nematoblastyczne,
drobnoblastyczne,
tekstury porfirowate, łupkowe, gnejsowe,
słojowe. Tworzą kompleks zawierający
przeławicające się laminy zbudowane z
minerałów ciemnych i jasnych o różnej proporcji
i
miąższości
w
jednych
miejscach
przypominające łupki w innych gnejsy.

Fig 6. Mikrofotografie typowych gnejsów z widocznym zdeformowanym kryształem granatu
któremu towarzyszy biotyt oraz sillimanit i staurolit (a), biotyt, plagioklazy i kwarc (d). Fotografie a-c
wykonano w oparciu o ćwierćfalówkę (λ/4).
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Zbudowane są one głównie z kwarcu,
plagioklazów, skaleni potasowych, łyszczyków
(biotytu, muskowitu, serycytu) i chlorytów z
różną proporcją granatów, diopsydu, apatytu
oraz minerałów rudnych takich jak piryt,
chalkopiryt oraz ilmenit, chromit (fig. 6). Jak
wspomniano powyżej w gnejsach z okolic rejonu
lenińskiego, wykazujących deformacje pojawia
się także sillimanit, oraz strefy mikrodyslokacji
(fig 48, 49).
W obrazie mikroskopowym zwykle
widoczny jest kwarc, który wraz z plagioklazami
(różnej generacji) oraz ortoklazem tworzą jasne
laminy w skale. W omawianych skałach kwarc
najczęściej posiada suturowe granice, ściemnia
faliście. Obok tych kryształów występuje
zregenerowany kwarc, ściemniający prosto.
Plagioklazy wykazują najczęściej serycytyzację.
W sąsiedztwie tych minerałów zwykle
występują granaty, choć są też odmiany prawie
pozbawione tych minerałów o znacznie
ciemniejszych barwach i większym udziale
biotytu. Granaty posiadają liczne wrostki i
inkluzje najczęściej kwarcu, skaleni i biotytu.
Obok tych minerałów w skale występują ciemne
laminy zbudowane z minerałów femicznych
takich jak biotyt, któremu towarzyszy niekiedy
flogopit oraz muskowit. Niektóre biotyty noszą
ślady chlorytyzacji. Obok biotytu pojawiają się
sporadycznie pirokseny reprezentowane przez
diopsyd. Minerały rudne reprezentowane są
przez polimetaliczne siarczki takie jak piryt,
chalkopiryt, galena, którym towarzysza ilmenit
oraz tlenki i wodorotlenki żelaza. Akcesorycznie
pojawia się tez apatyt w dwu generacjach,
wzbogaconych w pierwiastki grupy REE. W
niektórych skałach licznie występuje sillimanit,

który towarzyszy strefom mikrodyslokacji w
skale współwystępując z biotytem oraz
zdeformowanymi
kryształami
granatów.
Minerały rudne reprezentowane są przez
polimetaliczne okruszcowanie siarczkami żelaza
(piryt), miedzi (chalkopiryt), ołowiu (galena),
niklu (pentlandyt), niekiedy nawet z domieszka
kobaltu. Minerałom tym towarzyszą ilmenit,
chromit. Badania planimetryczne wykazały iż w
zbadanych próbkach kwarc występuje w
ilościach od 25-40%, skalenie w ilości od 10 do
35%. Minerały femiczne występują w ilościach
wahających się od 40-55%. Udział granatów w
tych próbkach zmienia się w zakresie od 3-15%.
W próbkach z rejonu leninskiego ilość
minerałów wysokociśnieniowych wynosi od 525% (fig. 7).

Fig 7. Diagram wyników planimetrii tych
gnejsów.

Fig 8. Mikrofotografie próbki zmyllonityzowanego gnejsu przedstawiające pokruszone kryształy, chloryty i żyłki
związków żelaza.
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Zmyllonityzowane gnejsy są w zasadzie
odmianą wyżej wymienionych gnejsów, które
spotkać można w obrębie stref uskokowych.
Charakteryzują
się
one
makroskopowo
widocznymi licznymi przerostami tlenków i
wodorotlenków
żelaza.
W
obrazie
mikroskopowym prócz faz wymienionych
wcześniej spotyka się liczne pokruszone
kryształy najczęściej kwarcu, skaleni oraz
biotytu, którym towarzyszą chloryty, tlenki i
wodorotlenki żelaza (fig. 8). Badania
planimetryczne wykazały iż w tego typu skałach
spotyka się kwarc w ilości ok 20% a związki
żelaza i chloryty stanowią ok 15% (fig. 9).

bezładne, gnejsowe, smużyste, nebulitowe,
pseudooczkowe, pseudofluidalne (fig. 10).

Fig 10. Mikrofotografia próbki granitognejsu
przedstawiająca kryształy kwarcu, plagioklazów oraz
biotyt.

W obrazie mikroskopowym tło skalne
reprezentowane jest przez kwarc, ortoklaz i
plagioklazy, które tworzą agregaty o różnym
rozmiarze kryształów, często pokruszone,
zdeformowane, niekiedy także zawierające
serycyt i tlenki oraz wodorotlenki żelaza.
Niektóre kryształy kwarcu ściemniają faliście
posiadając
żyłkowane zrosty kwarcowe o
charakterze wtórnym (rekrystalizacyjnym).
Minerałom tym towarzyszą także chloryty,
epidot i biotyt.
Fig
9.
Diagram
wyników
zmyllonityzowanego gnejsu.

planimetrii

Granitognejsy to skały z kolei szaroróżowe
noszące wyraźne ślady migmatytyzacji, z
licznymi żyłami tworzące razem z gnejsami i
łupkami podłoże skalne w regionie Murmańska.
Przypominające granitoidy i często noszące
wyraźne ślady migmatytyzacji, poprzecinane są
one licznymi żyłami i innymi utworami
skalnymi. Skały te zbudowane są głownie z
kwarcu, ortoklazu, plagioklazów oraz licznych
minerałów akcesorycznych, takich jak: chloryty,
epidot i biotyt, flogopit oraz cyrkon, magnetyt i
apatyt a także relikty augitu. Posiadają struktury
grano-lepido-nematoblastyczne,
grubokrystaliczne, porfirowate, tekstury zbite,

Fig 11. Diagram wyników planimetrii granitognejsu.

W tych minerałach dostrzeżono także relikty
augitu a niektóre biotyty posiadają podwyższoną
zawartości tytanu. Towarzyszy im magnetyt oraz
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niekiedy flogopit oraz cyrkon. Z minerałów
akcesorycznych pojawia się tez apatyt który
niekiedy bogaty jest w pierwiastki REE. Badania
planimetryczne wykazały iż skały te zbudowane
są głównie z kwarcu, który tworzy tło skalne i
występuje w ilości ok 45% obj. skały.
Towarzyszą mu plagioklazy i biotyt (fig. 11).
Granulity to skały barwy jasno-kremowej z
wyraźnym odcieniem różowym. Makroskopowo
widoczne są w tych skałach plagioklazy, kwarc
oraz granaty. Posiadają one struktury granolepido-nematoblastyczne, tekstury bezładne
choć niekiedy kierunkowe, zbite. W obrazie
mikroskopowym tło stanowi kwarc, który

współwystępuje
z
mikroklinem
oraz
plagioklazami. Obok tych minerałów pojawiają
się ortopirokseny (hipersten) oraz niewielkie
domieszki łyszczyków. W interstycjach tych
minerałów znajdują się granaty tworzące
glomeroblastyczne kryształy (fig. 12). Liczne
występowanie kwarcu oraz mikroklinu w tych
skałach prawdopodobnie świadczy o procesach
granityzacji tych skał. Współwystępują one z
gnejsami i granitognejsami w omawianym
regionie, tworząc przejścia jednych odmian skał
w drugie. Badania planimetryczne wykazały iż
kwarc w tych skałach stanowi ponad 50%
objętości.

Fig 12. Mikrofotografie próbki granulitu przedstawiające kryształy granatu, pirokseny, mikroklin oraz kwarc
(fotografia a –λ/4).

Plagioklazy stanowią ok 20% a mikroklin 19%
objętości skały. Pozostałe 7% stanowią granaty,
biotyt i pirokseny (fig. 13).

Fig 13. Diagram rezultatów planimetrii granulitu.

Amfibolity to utwory występujące jako
paleosom
w
zmigmatytyzowanych
granitognejsach oraz jako młodsze generacje
skalne tworzące zwykle wkładki i żyły, tnące
kompleks granitognejsów i łupków często o
nieostrych granicach. Zbudowane są głównie z
amfiboli i plagioklazów. Posiadają najczęściej
struktury grano-nematoblastyczne. W obrazie
mikroskopowym widoczna jest hornblenda
zwyczajna,
niekiedy
ułożona
wzdłuż
najdłuższych osi tworząc struktury płasko –
równoległe w skale. Hornblenda tworzy zrosty
symplektytowe i diablastyczne, posiadając
wrostki, tytanitu, magnetytu a także biotytu,
apatytu i ilmenitu. W minerałach tych pojawiają
się także kryształy cyrkonu, niejednokrotnie
tworząc halo pleochroiczne. Dostrzega się
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równierz pojedyncze kryształy epidotu i
chlorytów. Otoczone są one tlenkami i
wodorotlenkami żelaza. Widoczne są też
pojedyncze kryształy epidotu. W interstycjach
tych minerałów znajdują się zwykle kwarc oraz
zasadowe plagioklazy i ortoklaz. Skalenie

zwykle
noszą
ślady
serycytyzacji.
Akcesorycznie w niewielkich ilościach
pojawiają się biotyt tytanowy, granaty bogate w
cząsteczkę andradytową oraz apatyt a także
ilmenit (fig. 14).

Fig 14. Mikrofotografie typowych amfibolitów ukazujące występowanie hornblendy, epidotu, kwarcu,
plagioklazów i ortoklazu.

Badania planimetryczne wykazały iż ponad
połowę minerałów (62% obj.) stanowi
hornblenda zwyczajna, której towarzyszą epidot
(11%), oraz minerały leukokratyczne stanowiące
ok 25% objętości skały. Pozostałe minerały
występują w formie niewielkich domieszek
nieprzekraczających zwykle 1% objętości (fig.
15).

Fig 15. Diagram wyników planimetrii amfibolitu.

W niektórych odsłonięciach widoczne są
łupki chlorytowo-mikowe barwy ciemnoszarej
zbudowane głównie z chlorytów, którym
towarzyszą łyszczyki, epidot oraz plagioklazy i

pojedyncze kryształy reliktowego augitu oraz
hornblendy zwyczajnej, a także piryt,
chalkopiryt, którym towarzyszy ilmenit i
chromit. Zwykle tworzą one wkładki lub żyły
tnące kompleks skał gnejsowych. Są to skały
barwy ciemnoszarej zbudowane głównie z
chlorytów, którym towarzyszą łyszczyki oraz
plagioklazy i minerały rudne Posiadają strukturę
fibroblastyczną, diablastyczną, poikilitową,
sitową. W obrazie mikroskopowym widoczne są
liczne ziarna chlorytów oraz epidot i biotytu (fig
16). Towarzyszą im pojedyncze kryształy
plagioklazów, kwarcu oraz minerały rudne
(tlenki żelaza, siarczki). Obok nich można
dostrzec pojedyncze kryształy reliktowego
augitu oraz hornblendy zwyczajnej. Towarzyszą
im
pojedyncze
kryształy
zasadowych
plagioklazów, z domieszką kwarcu oraz
minerały rudne (tlenki żelaza, siarczki). Siarczki
reprezentowane są przez piryt, chalkopiryt,
którym towarzyszy ilmenit i chromit. Badania
planimetryczne wykazały iż znaczny udział w
tych skałach mają chloryty i epidot, które wraz z
biotytem tworzą tło skały. Kwarc, muskowit
oraz hornblenda stanowią ok 1% udziału
objętościowego skały (fig 17). Prawdopodobnie
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protolitem tych skał były utwory o charakterze
zasadowym lub ultrazasadowym, które mogły
ulec procesom wtórnych przemian a następnie
zostały
ponownie
zmetamorfizowane.
Świadczą o tym reliktowe struktury, ascocjacje

mineralne szczególnie rudne spotykane w tych
skałach
oraz
charakter
minerałów
metamorficznych, które wykazują duże
podobieństwo
ze
zmetwamorfozowanymi
skałami zieleńcowymi lub serpentynitowymi.

Fig 16. Mikrofotografie łupku chlorytowo-mikowego z widocznymi kryształami epidotu, chlorytów oraz
plagioklazów.

Przemawia też za tym sam charakter tych skał,
które odsłaniają się w postaci wkładek w
gnejsach upodobniając się do starych żył, które
uległy przeobrażeniu i tworzą dziś ze skałami
otoczenia nieostre granice.

barwy czarnej, z widocznymi pojedynczymi
kryształami
plagioklazów.
W
obrazie
mikroskopowym widoczne są plagioklazy
tworzące reliktowa strukturę ofitową, pomiędzy
którymi znajdują się kryształy chlorytów oraz
łyszczyków i epidotu (fig. 18).

Fig 17. Diagram planimetrii łupku.

Fig. 18. Mikrofotografia metadolerytu ukazująca
strukturę ofitową oraz reliktową asocjację
mineralną.

W omawianym terenie badań odsłaniają
się łupki plagioklazowo-chlorytowo-mikowe o
stosunkowo bardziej czytelnej strukturze
ofitowej, które można określić mianem
„metadolerytów”. Makroskopowo są to skały

W interstycjach plagioklazów można dostrzec
niekiedy reliktowe kryształy augitu, minerałów
rudnych. Badania planimetryczne wykazały iż w
omawianych
skałach
przeważającym

Geo-Science Education Journal 2017; 1 (4): 15-39

24 | Huber M., et al. Możliwości rewitalizacji I wartość dydaktyczno-naukowa hałdy w Rudzie Sląskiej -Wirek

składnikiem są plagioklazy oraz chloryty,
stanowiące w sumie 70% objętości skały.
Pozostałe dwadzieścia procent to pirokseny oraz
kwarc (5%) i minerały rudne (2%, fig 19). W
skałach tych ze względu na bardziej dobrze
czytelne struktury oraz asocjacje mineralne w
tym rudne widoczne w obrazie mikroskopowym
można jednoznacznie stwierdzić iż są to żyłowe
utwory o charakterze bazytowym, które przeszły
pewien stopień metamorifzmu.

Fig 19. Diagram planimetrii metadolerytu.

Widoczne w terenie utwory żyłowe
posiadają różny skład: są to żyły dolerytowe,
charnockitowe oraz najczęściej spotykane
pegmatyty właściwe z zonalnymi turmalinami,
epidotem, kwarcem i muskowitem. Zdarrzaja się
w terenie widoczne różne systemy tych żył
przecinające się nawzajem (fig. 51,53,54).
Makroskopowo pegmatyty właściwe tworzą
różnej miąższości żyły, niekiedy wykazujące
anateksis skał otaczających, przyczyniając się do
ich kliważu oraz pochłonięcia fragmentów tych
skał. Na granicach tego typu okruchów
wytwarzają się korony reakcyjne widoczne
makroskopowo podkreślone przez kryształy
muskowitu (fig 56). W bliskim sąsiedztwie tych
żył widoczne są także łupki muskowitowe oraz
gnejsy z podwyższoną ilością muskowitu.
Niekiedy widoczna jest także biotytyzacja
granatów. W obrazie mikroskopowym widoczne
są łyszczyki tworzące agregaty układające się
pomiędzy kryształami kwarcu. Turmaliny
wykształcone są w formie własnokształtnej i
posiadają
wyraźną
budowę
zonalną
współwystępując
z
epidotem
również
wykształconym w formie własnokształtnej (fig.
20).

Fig 20. Mikrofotografie typowej żyły kwarcowo-turmalinowo-epidototwej.

Badania planimetryczne takiej żyły wykazały iż
najwięcej jest w niej kwarcu (ponad połowa
objętości) któremu towarzyszą dwie domiany

turmalinu (bardziej zasobna w żelazo i w
magnez) oraz muskowit, który w omawianych
skałach
stanowi
zwykle
domieszki
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nieprzekraczające 5%objetości co jest ukazane
na diagramie poniżej (fig. 21).

Analizie w mikroobszarze z użyciem EDS
poddane zostały wszystkie typy skał.

Fig. 22. Wyniki analiz minerałów femicznych w
mikroobszarze w próbce 36_Mu99.
Fig 21. Diagram planimetrii żyły kwarcowoturmalinowo-epidotowej.

Kompleks tych skał stanowi układ para i
ortometamorfitów różnej generacji i wieku.
Najstarsze z tych skał to granitognejsy wśród
których spotyka się łupki krystaliczne. Skały te
poprzecinane są utworami takimi jak amfibolity,
skały chlorytowo-łyszczykowe oraz liczne żyły
granitoidowe i pegmatytowe. Wszystkie te
opisywane utwory noszą wyraźne ślady
procesów metamorfizmu (różnych stopni) oraz
procesów wtórnych.
3.3 Wyniki badań w mikroobszarze.

Fig. 23. Wyniki analiz minerałów femicznych w
mikroobszarze minerałów femicznych w próbce
38Mu99.

W gnejsach z granatami i staurolitem
stwierdzono występowanie biotytu, któremu
towarzyszą, chloryty, epidot, augit i diopsyd
oraz sillimanit. W zależności od procesów
wtórnych w skałach dominują łyszczyki lub
chloryty i epidot. Pirokseny stanowią niewielki
dodatek o charakterze reliktowym (fig 22 i
23).Powyższe diagramy wskazują skład
chemiczny minerałów femicznych w próbkach
zbadanych za pomocą analiz w mikroobszarze.
Minerałom tym towarzyszą granaty. Są to
głównie kryształy tworzące roztwór stały gdzie
dominującym składnikiem jest pirop lub
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almandyn z domieszką andradytu i grossularu
(fig 24).

Fig. 24. Wyniki analiz granatów w mikroobszarze
minerałów femicznych w próbce 38Mu99.

Powyższe diagramy ilustrują zbadane granaty w
analizowanych próbkach skał. Prawdopodobnie
cząsteczka piropowa odpowiada najwyższemu
stopniu
metamorfizmu,
podczas
gdy
andradytowa i almandynowa mogła wytworzyć
się w niższych temperaturach podobnie jak i
grossularowa. Stosunkowo duża ilość żelaza w
granatach świadczy iż mogły one tworzyć się
kosztem minerałów femicznych pochodzących z
ortometamorfitów. Towarzyszące im minerały
leukokratyczne reprezentowane są głównie
przez plagioklazy, skalenie potasowe, kwarc i
apatyt.

typów tych skaleni. Stosunkowo najczęściej
pojawiają się skalenie potasowe reprezentowane
przez mikroklin (minerał metamorficzny),
Towarzyszy mu albit oraz część kwaśnych
plagioklazów.
Zasadowe
plagioklazy
towarzyszące wyższym stopniom metamorfizmu
stanowią mniejszy udział w skale, co może
wynikać ze zmian chemicznych związanych z
albityzacja i feldspatyzacją skał. Stosunkowo
interesujące są apatyty (fig 26, 27), występujące
w omawianych skałach w dwu typach
geochemicznych. O ile pierwszy z nich to
typowy apatyt z domieszką, węgla, chloru to
druga populacja jest bardzo bogata w pierwiastki
grupy REE. Stwierdzono wnich głównie grupę
cerową (lantan, cer) ale także domieszki
neodymu, gadolinu czy rhodu.

Fig. 26. Wyniki analiz apatytu w mikroobszarze w
próbce 36Mu99.

Fig. 25. Wyniki analiz skaleni w mikroobszarze.

Powyższy diagram plagioklazów (fig 25)
ukazuje częstość występowania poszczególnych

Fig. 27. Wyniki analiz apatytu w mikroobszarze w
próbce 36Mu99.
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Fig. 29. Częstość występowania
femicznych w próbce 37Mu99.

Fig. 28 Wyniki analiz minerałów rudnych.

Minerały rudne (fig 28) reprezentowane są przez
kilka faz. Najczęściej spotykane są siarczki
żelaza i miedzi (piryt, chalkopiryt) którym
niekiedy towarzyszy galena. Asocjacja ta
związana
jest
prawdopodobnie
z
oddziaływaniem procesów hydrotermalnych.
Zwłaszcza że lokacja galeny zwykle mieści się
w mikrospękaniach skał. Procesy wietrzenia
zaznaczające się w skałach lezących w bliskim
sąsiedztwie zalewu kolskiego posiadają
stosunkowo
duży
udział
tlenków
i
wodorotlenków żelaza, które gromadzi się w
szczelinach
i
mikrospękaniach
skał.
Występujące
nieopodal
granitognejsy
charakteryzują się minerałami femicznymi
reprezentowanymi w dużej mierze przez biotyt,
niekiedy z domieszką Ti. W agregatach tego
minerału spotyka się także reliktowe augity.
Ponadto w skałach tych niekiedy z biotytem
współwystępuje flogopit (fig. 29).

minerałów

Powyższe diagramy ukazują zależności
częstości występowania minerałów femicznych
(fig 29). Jak można z nich łatwowyczytać
zdecydowana większość w skałach zajmuje
biotyt oraz biotyt zasobny w tytan. Stwierdzono
sosunkowo niewielkie domieszki flogopitu oraz
augitu. Udział żelaza i tytanu w omawianych
łyszcyzkach wykazuje także diagram (fig. 30)
rozkładu pierwiastków uzyskany w wyniku
badań w mikroobszarze. W skałach tych
stwierdzono także minerały rudne –głównie
chalkopiryt. Badania skaleni wykazały iż sąto
głównie skalenie zasadowe przy czym dominuje
tu labrador z pewna domieszką bardziej
wapniowego bytownitu (fig. 31).

Fig. 30. Wyniki analiz łyszczyków w mikroobszarze
w próbce 37Mu99.

Fig. 31. Typ zbadanych plagioklazów w próbce
37Mu99.
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Minerałom tym towarzyszą pewne domieszki
kwarcu i mikroklinu (stwierdzone optycznie),
oraz apatyt.

Fig. 32. Wyniki analiz apatytów mikroobszarze w
próbce 37Mu99.

Minerał ten podobnie jak w przypadku
poprzednich typów skał niektóre z kryształów
apatytu posiadają geochemiczne domieszki
pierwiastków z grupy REE (fig 32). Badania w
mikroobszarze wykazały iż w tych fosforanach
występują domieszki głównie ceru, lantanu oraz
neodymu. W omawianych skałach stwierdzono
także glinokrzemiany sodu i potasu zawierające
domieszkę chloru (sodalit?, Fig 33).

Fig 35 Wyniki analiz łyszczyków w mikroobszarze
w próbce 01cMu15.

Gnejsy biotytowe położone w dalszej części
terenu badań (w okolicach Leningradki)
zbudowane są głównie z minerałów femicznych
reprezentowanych przez biotyt (próbki 01cMu15
i 11Mu15) rzadziej pirokseny. Zdecydowana
większość mik reprezentowana jest przez biotyt
tytanowy (fig 35 i 36).

Fig 35 Wyniki analiz łyszczyków w mikroobszarze
w próbce 11Mu15.

Fig.
33.Widmo
EDS
glinokrzemianu
zawierającego domieszkę chloru.
Obecność sodalitu oraz apatytów bogatych w
grupę pierwiastków REE może świadczyć o
interesujących procesach wtórnych, związanych
z licznie występującymi karbonatytami w tym
rejonie.
Fig 36 Wyniki analiz granatów w mikroobszarze w
próbce 11Mu15.

Minerałom tym towarzyszą granaty (fig.
36). Tworzą one roztwór stały z największą
ilością
andradytu,
któremu
towarzyszą
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stosunkowo znaczne ilości
almandynu.
Pozostałe cząsteczki ganatów stanową mało
znaczące domieszki.

Fig. 39. Domieszki występujące w kwarcu w
zbadanych skałach.

Fig. 37. Skład chemiczny minerałów rudnych w
próbce 01cMu15.

W sąsiedztwie tych minerałów pojawiają
się fazy rudne, związane z polimetalicznym
okruszcowaniem skał. O ile w próbce 11CMu15
występują głównie piryty o tyle w próbce
01cMu15 pirytom towarzyszy pentlandyt z
domieszką kobaltu. Ponadto w skałach tych
stwierdzono występowanie ilmenitu.
Prawdopodobnie wiąże się to z licznie
występującymi
różnorodnymi
utworami
żyłowymi występującymi w sąsiedztwie tych
skał (fig 37).

Minerały leukokratyczne reprezentowane są
głównie przez plagioklazy średnie (oligoklaz,
andezyt, mikroklin) a także kwarc. Stosunkowo
najwięcej różnorodności stwierdzono w próbce
01cMu15, gdzie znajduje się większość tych
minerałów (fig. 38). W próbce 11Mu15 pojawia
się najczęsciej oligoklaz. W zbadanych skałach
w kwarcu stwierdzono też niewielkie domieszki
glinu oraz żelaza (fig. 39). Towarzysza im ziarna
apatytu, które podobnie jak kwarc i skalenie
zostasły zbadane w mikroobszarze (fig. 40).
Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach
tworzą dwie populacje, w której jedna z nich jest
wyraźnie wzbogacona w pierwiastki grupy REE
(z domieszką lantanu i ceru).

Fig. 40. Skład chemiczny apatytu próbki 01cCMu15.

Fig. 38. Typy skaleni zbadanych w gnejsach.

Wraz z tymi skałami w omawianym terenie
występują amfibolity. W nich prócz hornblendy
zwyczajnej pojawiają się także łyszczyki
reprezentowane przez biotyt niekiedy z
domieszką tytanu a także granaty bogate głównie
w cząsteczkę andradytową z domieszką
piropowej
i
grosularowej.
Minerały
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leukokratyczne reprezentowane są głównie
przez labrador.
Tab. 2. Zestawienie składu chemicznego apatytu i
ilmenitu z próbki amfibolitu.
O
73Mu00-(2)_pt17 46,07

P

Cl

Ca

7,4 0,23 17,55
19,62

Ti

Mn

Fe

0,28

73Mu00-(2)_pt3

41,43 8,35

0,92

73Mu00-(2)_pt1

48,46

0,26

73Mu00-(2)_pt4

38,89

0,21 28,27 1,44 30,09

20,6 0,91 21,55

Akcesorycznie pojawia się także apatyt oraz
ilmenit. Powyższa tabela ukazuje skład
chemiczny apatytu oraz ilmenitu zbadanego w
amfibolicie (tab. 2). Zestawienie typu granatów
oraz
składu
chemicznego
hornblendy
zwyczajnej znajduje się poniżej (fig 41 i 42).
Analiza tych wykresów wskazuje iż w
omawianych granatach dominuje głównie
cząsteczka andradytowa i grossularowa,
wypierając cząsteczki almandynu i piropu. W
przypadku hornblendy można zauważyć iż w
większości zbadanych minerałów dominuje
czasteczka
tschermakitowa
zniewielkim
udziałem tytanu. Hornblendzie towarzyszy w
znacznie mniejszym stopniu epidot.

Fig. 42. Wyniki analiz hornblendy w badanych
próbkach skał.

Obok amfibolitów występuje także łupek
chlorytowo-mikowy.
Zbadane
minerały
femiczne to głównie pirokseny reprezentowane
przez augit oraz amfibole takie jak hornblenda
zwyczajna którym towarzyszą biotyt oraz liczne
chloryty (fig. 43).

Fig. 43. Skład chemiczny minerałów femicznych z
próbki 02Mu15.

Fig. 41. Typ granatów w analizowanych próbkach
amfibolitu.

W sąsiedztwie tych minerałów występuje
asocjacja polimetalicznego okruszcowania
reprezentowana przez ilmenit, piryt, chalkopiryt
oraz chromit (fig. 44). Ilmenit oraz chromit
prawdopodobnie
są
fazami
ortometamorficznymi
związanymi
z
magmatyczną fazą skały. Siarczki mogą być już
pochodzenia hydrotermalnego i powstały w
procesach metamorfizmu tych skał oraz w
wyniku oddziaływania różnorodnych skał
żyłowych w sąsiedztwie.
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Fig. 44. Skład chemiczny minerałów rudnych w
próbce 02Mu15.

Fig. 46. Skład chemiczny turmalinów z żyły.

Stwierdzono
także
domieszkę
epidotu,
chloroapatytu oraz ortoklazu. Minerałom tym
towarzyszy licznie kwarc oraz biotyt i ziarna
cyrkonu (tab. 3).
Tab. 3. Skład chemiczny cyrkonów uzyskany w
wyniku analiz w mikroobszarze.
Cyrkon

C

O

Al.

Si

Zr

06Mu15(2)_pt1 1,95 47,11 0,96 18,92 31,05
06Mu15(2)_pt3 1,84 46,24 0,74 18,68 32,49
06Mu15(2)_pt4
06Mu15(2)_pt5 1,83

49,93

19,3 30,77

43,2 1,08 19,56 34,34

Fig. 45. Typ plagioklazów w próbce 02Mu15.

Minerałami towarzyszącymi tym fazom są
plagioklazy bogate w Ca (fig. 45). Są to głównie
zasadowe bytownit z niewielką domieszką
labradoru. Taki skład chemiczny plagioklazów
związany jest ściśle z ortometamorficznymi
pochodzeniem badanej skały. Prawdopodobnie
skałą wyjściową były utwory bazytowoultrabazytowe, które w czasie późniejszym
uległy procesom wtórnym.
W odsłonięciach znajdujących się w okolicy
drogi Leningradki stwierdzono także żyły
turmalinowo-kwarcowo-mikowe
(próbka
06Mu11). Badania w mikroobszarze wykazały iż
są to głównie schörl z domieszką dravitu (Fig
46). Wykazują one pewną zonalność widoczną
w trakcie obserwacji makro i mikroskopowych.

3.4 Wyniki badań rentgenograficznych,
izotopowych oraz geochemicznych.
Badania rentgenograficzne wykazały
podobny skład mineralny, wykazany we
wcześniejszych analizach.

Fig. 47. Dyfraktogram próbki 39Mu99 (gnejsu
granatowo-mikowo-piroksenowego ze staurolitem).

Fig. 48. Dyfraktogram próbki 01cMu15 (gnejsu
mikowo-skaleniowego z granatami).
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Fig. 49. Dyfraktogram próbki 05cMu15 (gnejsu
mikowo-skaleniowego z sillimanitem).

Badania gnejsów wykazały występowanie
granatów, plagioklazów, piroksenów oraz
flogopitu. Ponadto w próbce stwierdzono tez
staurolit a w próbce magnezyt (fig 47-49).
4. DYSKUSJA
Przedstawione powyżej skały stanowią
zróżnicowany kompleks z widocznymi
zafałdowaniami, uskokami, migmatytyzacją
oraz licznymi procesami wtórnymi związanymi
między innymi z obecnością licznych żył
częściowo także zmetamorfizowanych o
składzie od hiperbazytowego i bazytowego po
granitoidowy i pegmatytowy. Generalnie w
omawianym terenie dominują gnejsy biotytotoplagioklazowe z granatami oraz w strefie
Kolskiego Zalewu wzbogacone w sillimanit i
staurolit. Skały te stanowią kompleks
różnorodnych gnejsów, w których ilość
minerałów ciemnych ulega zróżnicowaniu a
ponadto są one poprzecinane różnymi utworami
o charakterze żyłowym. Wśród skaleni
stwierdzono: ortoklaz, albit, oligoklaz, labrador,
bytownit. Obok tych minerałów występuje
kwarc oraz biotyt, rzadziej flogopit, diopsyd,
hornblenda, chloryt, epidot, którym towarzyszą
liczne minerały akcesoryczne takie jak granaty
(piropowo
-almandynowe
niekiedy
andradytowe), dwa rodzaje apatytu w tym
bogaty w ziemie rzadkie grupy cerowej, cyrkony
oraz liczne minerały rudne takie jak magnetyt,
ilmenit, rutyl, tytanit, piryt, chalkopiryt, chromit,
pentlandyt, galena a także baryt i sillimanit.
Sillimanit i staurolit występują w gnejsach, które
dodatkowo zostały mocno zdeformowane w
pobliżu strefy rozłamów towarzyszących
Kolskiemu
Zalewowi.
Tych
asocjacji
wysokociśnieniowych nie stwierdza się w

obrębie obwodnicy miasta ok 5km na wschód od
tego miejsca.
W gnejsach tych występuje kilka asocjacji
mineralnych. Najstarsze reprezentowana jest
przez kwarc, zasadowe plagioklazy (takie jak
bytownit stwierdzony w próbce 02Mu15),
diopsyd oraz minerały rudne. Są to odpowiednio
chromit,
ilmenit
(02Mu15),
pentlandyt
(01cMu15) oraz cyrkony i być może rutyl.
Minerałom tym towarzyszą asocjacje wtórne
takie jak granaty z udziałem cząsteczki
piropowej oraz almandynowo-andradytowej,
ilmenit,
magnetyt,
tytanit,
hornblenda
zwyczajna, biotyt tytanowy. Asocjacja ta
świadczy prawdopodobnie o facji amfibolitowej
metamorfizmu
tych
skał
[3,4,5,6,8,9].
Niewykluczone iż część z tych faz mogła tez
powstać w trakcie migmatyzacji tych skał która
przynajmniej wśród niektórych z nich musiała
zachodzić. Nie wykluczone iż zanim doszło do
tej fazy metamorfizmu w skałach mogły
występować różnorodne procesy pomagmowe i
wtórne. Kolejnym etapem były procesy
wysokociśnieniowego
metamorfizmu
dynamicznego związanego z oddziaływaniem
uskoków. W wyniku tych procesów doszło do
intensywnego kruszenia składników skały,
powstawania stref poślizgu a także krystalizacji
minerałów ciśnieniolubnych takich jak staurolit.
Skutki tego procesu są szczególnie dobrze
widoczne w strefach sąsiadujących z Kolskim
Zalewem, gdzie skały były intensywnie
przemieszczane w trakcie tworzenia się rozłamu,
który prawdopodobnie biegnie w sąsiedztwie
zalewu (zapewne jest tez o wiele starszy od
niego). W wielu skałach zaznaczyły się także
etapy procesów późniejszych. Być może w tym
czasie też w skałach pojawił się apatyt,choć
mógł być on także wczesniej jako minerał
akcesoryczny. Minerał ten występuje najczęściej
jako apatyt węglanowy niekiedy z domieszką
fluoru lub chloru choć zdarzają się tezapatyty
zawierającedomieszki pierwiastków REE. Fakt
iż w omawianych skałach wystepują dwie
generacje apatytu świadczy o tym iż są one

Geo-Science Education Journal 2017; 1 (4): 15-39

33 | Huber M., et al. Możliwości rewitalizacji I wartość dydaktyczno-naukowa hałdy w Rudzie Sląskiej -Wirek

różnowiekowe. Jedna z nich musi być młodsza
od drugiej. Biorąc pod uwagę iż na półwyspie
kolskim znajdują się liczne intruzje alkaliczne
związane z działaniem plamy gorąca i
magmatyzmem
kontynentalnym
wieku
paleozoicznego [2,10,11,13], może oznaczać iż
apatyty z domieszką ceru, lantanu, oraz
innychpodobnych pierwiastków związane są
prawdopodobnie z oddziaływaniem tych
stosunkowo młodych procesów (w porównaniu
z ponad dziesięciokrotnie starszym wiekiem
skał).
Gnejsom w mniejszej ilości towarzyszą
inne skały. Próbki granulitów charakteryzują się
występowaniem kwarcu oraz mikroklinu i
plagioklazów którym towarzyszą granaty,
pirokseny. Amfibolity bogate są w hornblendę
zwyczajną, której towarzyszy epidot oraz w
mniejszej ilości biotyt i chloryty. Obok
minerałów femicznych pojawia się kwarc,
plagioklazy i minerały rudne. Łupki chlorytowoepidotowe zbudowane są w dużej mierze z
chlorytów oraz mocno zmienionych minerałów
takich jak pirokseny i hornblenda, których
relikty można dostrzec w skale obok epidotu i
niewielkiej ilości biotytu. Występuje też kwarc
oraz plagioklazy. Prawdopodobnie stanowią one
zmetamorfizowane utwory bazytowe lub
hiperbazytowe. Obok tych skał pojawiają się
także granitognejsy zwykle bogate w kwarc,
plagioklazy, ortoklaz którym towarzyszy biotyt,
hematyt oraz rutyl. Kompleks tych skał tną
młodsze żyły dolerytowe zbudowane z augitu
oraz plagioklazów pomiędzy którymi można
dostrzec także niewielkie ilości chlorytów i
minerałów rudnych.
Są to spotykane amfibolity oraz łupki
chlorytowo-mikowe, których protolitem mogły
być bazytowe i hiperbazytowe skały. Z tymi
utworami są ściśle związane asocjacje
minerałów rudnych takich jak magnetyt, ilmenit.
Z kolei w innych miejscach skały te są
poprzecinane żyłami i wkładkami o charakterze
granitoidowym, pegmatytowym powodując

krystalizację asocjacji zbudowanej z takich
minerałów jak albit, oligoklaz, skaleń potasowy,
flogopit. W wielu skałach znajduje się minerały
związane
z
oddziaływaniem
procesów
hydrotermalnych
korespondujących
z
powszechnie występującymi na płw. kolskim
skałami alkalicznymi [2, 10, 11, 12, 13]. Z tym
etapem można łączyć występowanie apatytu
cerowo-samarowo-neodymowego,
barytu,
galeny a nawet niewielkich domieszek srebra
(próbka 74Mu00). Minerały te spotykane są w
różnych proporcjach we wszystkich zbadanych
skałach. Najmłodsze procesy związane są z
wietrzeniem tych skał i przyczyniają się do
rozkładu niektórych minerałów, utleniania się
faz rudnych oraz kruszenia się skał w strefach
przypowierzchniowych. Ilość tych procesów w
badanych skałach jest bardzo duża co wynika z
ich wieku oraz położenia w strefie granicznej
pomiędzy blokiem kolskim a leżącą stosunkowo
niedaleko strefą bloku murmańska..
5. WNIOSKI

Zbadane próbki skał to głównie gnejsy
mikowo-granatowe z plagioklazami, kwarcem
niekiedy także sillimanitem oraz szeregiem
minerałów akcesorycznych. W próbkach tych
szczególnie interesujące są liczne procesy
wtórne. Wskazują na nie granaty będące w
efekcie roztworem stałym zbudowanym z
różnego udziału poszczególnych cząsteczek,
prawdopodobnie związanych z krystalizacją w
różnych warunkach. Obecne liczne fazy takie jak
pirokseny, amfibole, łyszczyki wskazują na
procesy zastępowania minerałów maficznych w
wyniku różnych stadiów metamorfizmu skały.
Szczególnie
interesujące
są
minerały
akcesoryczne w których można wyróżnić liczne
rodzaje siarczków w tym piryt, galenę, oraz baryt
a także kilka generacji apatytów. W skale
występują zarówno zwyczajne apatyty jak i
minerały bogate w pierwiastki grupy cerowej. Te
ostatnie wskazują na kontaminacje fluidów
związaną
zapewne
z
procesami
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hydrotermalnymi, towarzyszącymi licznym
alkalicznym intruzjom towarzyszącym w tym
regionie skał [13,14, 16, 19]. W skałach tych
widoczne są także liczne procesy kinematyczne
o charakterze dysjunktywnym oraz częściowo
plastycznym. Podkreślone są one przez struktury
wrzecionoblastów, a także wciski, strefy
poślizgowe jak i mikrofleksuralne podkreślone
przez łyszczyki i staurolit. Struktury te obecne są
przede wszystkim w strefach uskokowych
rozłamów
towarzyszących
Kolskiemu
zalewowi, które w trakcie powstawania zapewne
wywarły wpływ na otaczające skały. Obecność
tych procesów oraz licznych żył przecinających
niniejsze skały wskazuje na zaawansowane
procesy mobilności tego regionu w trakcie jego
rozbudowanej historii istnienia.
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Załącznik graficzny.

Fig. 48. Widok na fiord Zalewu Kolskiego Morza Barensta w Murmańsku gdzie odsłaniaja się
sillimanitowe gnejsy z rejonu lenińskiego.

Fig. 49. Widok na odsłonięcia gnejsów biotytowo-granatowych z sillimanitem w rejonie lenińskim.
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Fig. 50. Wietrzenie gnejsów nad Zalewem Morza Fig. 51.Żyła dolerytowe tnąca gnejsy.
Barentsa.
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Fig. 52. Typowe odsłonięcie gnejsów granatowo-biotytowych w rejonie obwodnicy miasta.

Fig. 53. Odsłonięcie żyły pegmatytowej.

Fig. 54. Odsłonięcie żyły dolerytowej.
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Fig. 55. Typowe odsłonięcie gnejsów Fig. 56. Kliważ i anateksis gnejsów w żyle
biotytowych z granatami w okolicy obwodnicy pegmatytowej.
miasta.
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