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Przeobra¿enia hydrotermalne w granitoidach Tatr Wysokich
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Granitoidy Tatr Wysokich s¹ œrednioziarnistymi granitoidami dwumikowymi szeregu granodioryt–tonalit, w
których biotyt jest dominuj¹cym minera³em maficznym.
Typow¹ cech¹ jest przewaga plagioklazów o sk³adzie oligoklaz-andezyn nad skaleniem potasowym. Badane ska³y
cechuje wysoka zawartoœæ Al2O3. Stosunek A/CKN jest
wysoki (1,06–1,19), co nadaje ska³om peraluminowy charakter. Odmiany metaluminowe wystêpuj¹ stosunkowo
rzadko. Iloœæ krzemionki jest rzêdu 67,03–71,92% wag.;
Na2O przewa¿a na ogó³ nad K2O.
Granitoidy Tatr Wysokich charakteryzuj¹ siê wysokim
stopniem przeobra¿eñ dynamometamorficznych, jak równie¿ hydrotermalnych. Efektem niskotemperaturowych
zmian hydrotermalnych jest wystêpowanie wtórnych
minera³ów, takich jak serycyt, chloryt, epidot/allanit, albit,
tlenki Fe–Ti, rutyl, tytanit, prehnit, granaty, wêglany, apatyt.
Plagioklazy powszechnie podlegaj¹ serycytyzacji. Serycyt wystêpuje w postaci nieregularnych listewkowych
kryszta³ów o sk³adzie zbli¿onym do muskowitu (fengitu).
Najsilniej zserycytyzowane s¹ zazwyczaj czêœci centralne
kryszta³ów, chocia¿ pojawia siê te¿ serycytyzacja zonalna.
W silnie zserycytyzowanych skaleniach powstaje niekiedy
wtórny muskowit tworz¹cy pojedyncze drobne blaszki. W
zserycytyzowanych plagioklazach rozwija siê wtórny epidot (Fe/(Al+Fe) = 0,30–0,50), a nawet kalcyt (z niewielkim
udzia³em Fe, Mn i Mg). Niekiedy wtórny epidot tworzy
zrosty z epidotem bogatym w REE (typu allanitu). Kolejnym procesem zachodz¹cym kosztem plagioklazów lub
skaleni potasowych jest albityzacja. Powstaje albit
(Ab>96%) szachownicowy; tworz¹ siê otoczki albitu
wokó³ plagioklazów lub ¿y³ki albitowe przecinaj¹ce zserycytyzowane plagioklazy.
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Biotyt (Fe/(Mg+Fe) = 0,51–0,66) podlega chlorytyzacji.
Chloryty o sk³adzie ripidolitu-brunswigitu (Mg/(Mg+Fe) =
0,23–0,38) wystêpuj¹ w postaci lamelek lub soczewkowatych wrostków w blaszkach biotytu, a nierzadko ca³kowicie zastêpuj¹ biotyt. Chlorytyzacja zachodzi³a w przedziale
temperatur 200–240oC. W wyniku przemiany biotytu w
chloryt powstaæ mo¿e równie¿ ilmenit, rutyl, tytanit, hematyt. Ilmenit wystêpuje w szczelinach ³upliwoœci tworz¹c
drobne wrostki wraz z rutylem, b¹dŸ te¿ przyjmuje du¿e,
bardzo nieregularne, zaokr¹glone formy. Poszczególne
osobniki charakteryzuje wyraŸna niejednorodnoœæ i niekiedy kilka systemów odmieszañ faz zasobniejszych w Ti.
Obserwuje siê te¿ przerosty chlorytu z magnetytem. Chlorytyzowane biotyty s¹ niekiedy otoczone muskowitem. W
biotytach o ró¿nym stopniu chlorytyzacji wystêpuj¹
soczewki epidotu i/lub zoizytu, niekiedy epidot ca³kowicie
zastêpuje pierwotny biotyt. W formie soczewek w biotytach, chlorytach i przerostach biotytu z chlorytem
pojawiaj¹ siê równie¿ prehnit, granaty szeregu andradyt-grossular, pumpellyit (?).
Monacyty w granitoidach Tatr Wysokich podlegaj¹ procesom
rozk³adu. W wyniku rozk³adu monacytów (zw³aszcza tych,
które znajduj¹ siê w obrêbie minera³ów krzemianowych)
powstaje apatyt i allanit, a niekiedy w s¹siedztwie pojawia siê
tytanit. Brzegi monacytu s¹ wtedy mocno skorodowane, a
wokó³ niego powstaje „korona” apatytowo-allanitowa.
W granitoidach, szczególnie w silniej zdeformowanych, wystêpuj¹ skupienia minera³ów wtórnych w postaci
¿y³ek wype³nionych albitem, epidotem, chlorytem, wêglanami (kalcytem i/lub dolomitem) lub, co ma czêsto miejsce, zrostami tych minera³ów.
Praktycznie wszystkie próbki granitoidów w Tatrach
objête s¹ opisanymi zmianami. Ich intensywnoœæ oraz
natê¿enie poszczególnych rodzajów zmian s¹ zró¿nicowane, a niektóre z nich potêguj¹ siê w strefach kataklazy i
mylonityzacji. Charakter zmian wskazuje, ¿e zachodzi³y
one w warunkach typowych dla facji zieleñcowej.
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W przyjêtej rutynowo do celów kartograficznych
metodyce badañ osadów piaszczystych pomija siê, z
wyj¹tkiem minera³ów ciê¿kich, analizê mineralogiczn¹
frakcji pylastych i ilastych. Miêdzy innymi z tego powodu,
do tej pory nie dokumentowano w osadach powierzchniowych Niziny Lubartowskiej piasków kwarcowych z kaolinitem, wystêpuj¹cych powszechnie (co wynika z
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nitowych, stratygraficznie traktowanych jako osady nierozdzielonego eocenu górnego–oligocenu. Odmiennoœæ
wystêpuj¹cych w ich stropie jasnych, równo uziarnionych
piasków z du¿¹ zawartoœci¹ frakcji pylastej i ilastej
wi¹zano najczêœciej z procesami fluwialnymi preglacja³u.
Badania mineralogiczne frakcji ilastych z jasnych, a po
wyschniêciu bia³ych piasków okolic Lubartowa pozwalaj¹
na wysuniêcie odmiennej hipotezy ich powstania oraz
poœrednio mog¹ sugerowaæ mioceñski wiek tych osadów.
Jasne osady o mi¹¿szoœci do 10 m, le¿¹ce w stropie zielonych piasków i mu³ków glaukonitowcyh s¹ piaskami gruboziarnistymi z dominuj¹c¹ frakcj¹ 1,0–2,0 mm (do 80%)
oraz zawartoœci¹ 6–10% frakcji pylastych i ilastych. S¹ to
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