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Abstract 
The main part of the fold belt in Northern-Cuba consists of an ophiolite melange overthrusted 

on the late Mesozoic North-American continental slope which contains Cretaceous sediments. The 
overthrusting was terminated by a collision during the Early to Middle Eocene; it was this event 
which formed the present belt structure of the island of Cuba. This structure is characterized by 
the following lithological units. 

Within the northern part of the ophiolite melange there is a highly dismembered narrow (about 
1-10 km) east-west belt. It has a chaotic structure and consists of ophiolitic clasts embedded in a 
matrix of serpentinite or greywacke, and contains a few partially retrograde eclogitic blocks with 
sizes ranging from some decimetres up to ten metres. 

The primary minerals of the eclogite are zoned garnet (Alm40-5oGro20-3sPyr5-l8Speo-25), omphacite 
(omph) (jd = 30 -40%, dominantly) and, subordinately, rutile. Besides these components some 
zoisite and phengite were formed during the eclogitic metamorphism. During the retrograde 
metamorphism different types of amphibole (amph), albite (ab), phengite (phe), zoisite (zo), 
clinozoisite-epidote (czo-ep), titanite, chlorite and minor biotite were crystallized. Pétrographie 
observations indicate that the main retrograde reaction was: omph amph+ab+phe+zo(czo-ep). The 
garnet was also involved in this reaction, sometimes it being replaced by albite. In addition, garnet 
was altered to chlorite and clinozoisite during the late retrogression stage. 

Bulk rock chemistry of the eclogites implies that they were basic igneous rocks similar to the 
basalts-dolerites (of ophiolitic origin) which occur within the same tectonic unit. 

Electron microprobe analyses of the pyroxenes and garnets refer to the low temperature or 
ophiolitic (O-type) origin of the eclogites. Zoning of the garnets and the geothermobarometric 
calculations from the garnet and pyroxene data indicate that the progressive metamorphism 
occurred during a gradual increase of T. The temperature during the eclogitic phase could have 
been 500±30°C under 10.9-13 kbar pressure. These peak conditions indicate that the eclogite can 
be classified as low-T type subduction, according to Carswell's classification (1990). Compositions 
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of amphiboles (silicic edenite-edenite-edenitic hornblende, actinolite, glaucophane and magnesio-
katophorite) and the presence of albite suggest that the retrogression may have taken place in two 
different ways: 

1. Under greenschist facies conditions; P-T: 2-5 kbar at about 430°C-480°C and 
2. Blueschist- to greenschist facies conditions; P-T: from 7 kbar at 380°C-420°C to 2 -5 kbar at 

430°C-480°C then 400°C-450°C, respectively. 
A metasomatic overprint with large edenitic amphiboles occurred during the last retrograde 

phase. 
An abundance of hydrous minerals in the retrogressed eclogites indicates that retrogression 

took place under high P H 2 O . This could be interpreted in terms of high water activity in a rising, 
tectonically disturbed obduction zone. 

Manuscript received: 15 12 1998 

Összefoglalás 
A kelet-kubai, Holguíntól északra Ny-K irányban húzódó ofiolitos melanzs zóna északi 1-10 km 

széles sávjában tektonikus blokkokként retrográd eklogitos kőzetek fordulnak elő. Az eredeti 
eklogit ásványos összetétele gránát+omfacit+rutil±fengit±zoizit. A retrográd szakaszban többféle 
amfibol (hornblende, aktinolit, kékamfibol), albit, klinozoizit, fengit, titanit, klorit, esetenként biotit 
képződött. Az eklogitos kőzetek kémiai összetétele jó egyezést mutat a területen előforduló of iolitok 
bazaltos-dolerites kőzeteinek összetételével. A gránát összetétele uralkodóan Alm40-5oGr020-35Pyrs-
ieSpeo-25 között változik. A gránátok zónásak, fejlődésüknek a progresszív metamorfózis során 4 
szakasza volt elkülöníthető. A piroxen uralkodóan omfacitos összetételű (jd3o^to). A gránát és a 
piroxen összetétele jó egyezést mutat a kishőmérsékletű, illetve az ún. ofiolitos eklogitok megfelelő 
ásványainak összetételével. Az amfibolok a retrográd metamorf szakasz legnagyobb mennyiségben 
képződött termékei. Uralkodóan szilíciumos edenit - edenit - edenites hornblende, valamint 
akrinolitos összetételű, de egyes kőzetekben a fentieket glaukofán, illetve magnezio-katoforitos 
összetételű amfibol képződése előzi meg. Sok blokkban késői, metaszomatikus - szintén edenites 
összetételű - amfibol jelenik meg poszttektonikus módon minden korábbi ásványfázist felülbé
lyegezve. 

Az eklogit képződés PT feltételei T=500±30°C és P=10,9-13 kbar. A retrográd metamorfózis két 
úton ment végbe. 

1. Az esetek többségében nagymértékű nyomás- és kismértékű hőmérsékleteséssel, zöldpala 
fáciesű körülmények között, T=430-480°C-on P = 2 - 5 kbar kondíciók mellett. 

2. A visszaalakulás először viszonylag jelentős hőmérséklet-csökkenéssel kezdődött, miközben 
a nyomás csak kismértékben csökkent (kékpala fácies P=7 kbar és T=380-420°C) . Ezt követően, 
közel izotermikusan (esetleg némi hőmérséklet növekedés mellett), viszonylag gyors nyomáscsök
kenés következett be (zöldpala fácies T=430-480°C majd 400-450°C és P = 2 - 5 kbar). A késői 
metaszomatikus amf ibolképződés jelentős illónyomás mellett T=420-470°C és P = 2 - 5 kbar értékekkel 
jellemezhető. 

Bevezetés 

Kelet-Kuba, Oriente tartományban, Holguín város környékén 1984-88 között 
végzett térképező munkát az a kubai-magyar földtani expedíció, amely első
ként talált - tektonikus helyzetben - eklogitos kőzetblokkokat az Holguíntól 
északra, hozzávetőlegesen nyugat-kelet irányba húzódó ofiolitos melanzs zó
nában. Kutatómunkánk során az eklogitokat dolgoztuk fel. A feldolgozás során 
sok új eredmény született, amelynek közlése nemcsak az egykori expedíció 
résztvevői számára lehet izgalmas. A terület földtani felépítéséről számos ta-
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nulmány jelent meg ( A N D Ó & K O Z Á K 1987; K O Z Á K & A N D Ó 1987; A N D Ó et al. 
1996) Az itt előforduló eklogitok helyzetéről, megjelenéséről és kezdeti vizsgá
lati eredményeiről K U B O V I C S et al. (1989) számolt be. Ebben az összefoglalásban 
az azóta elvégzett számos új - elsősorban elektronmikroszondás méréseken 
alapuló ásványkémiai adatból származó kőzettani-geokémiai eredményeket és 
azok értelmezését kívánjuk bemutatni. 

A terület földtana 

Az észak-kubai gyűrt öv jelentős részét a kréta végi észak-amerikai konti
nentális előtérre tolt ofiolitmelanzs képezi. Az áttolódás a kora-középső-eocén 
kollízióval zárult, ami kialakította a sziget jelenlegi öves szerkezetét. E szerke
zetet Holguín térségében (Kelet-Kuba ENy-i része) a következő litológiai tago
lódás jellemzi (É-ról D-re haladva) (2. ábra): 

1. kréta karbonátos platform és kontinentális lejtő képződményei; 
2. ofiolitmelanzs és 
3. a kréta vulkáni szigetív roncsai. 
Az ofiolitmelanzs északi, az egykori kontinentális előtér vonalával párhuza

mos, attól mintegy 1-10 km-re délre futó kelet-nyugat irányú sávja erősen tagolt, 
kaotikus felépítésű. Mátrixa szerpentinit vagy ofiolitos törmelékekből álló 
grauwacke. E sáv, amely mintegy 50 km hosszú és 1-5 km szélességű, néhány 
dm-től 10-20 m-es méretű metamorf, uralkodóan retrográd eklogit blokkokat 
is tartalmaz. Az eklogitos blokkokon kívül elsősorban ofiolitos eredetű képződ
mények (szerpentinit, metagabbró, metadolerit, bazalt), valamint vulkanosze-
diment kőzetek és grauwacke találhatók. Földtani jelentőségére való tekintettel 
a sáv képződményegyüttesét Mateo Formáció néven különítették el ( A N D Ó et 
al. 1989; K U B O V I C S et al. 1989). 

Petrográfia 

A tektonikus helyzetű eklogit blokkok kőzetei az eklogittól a zöldpala fáciesig 
tartó retrográd eklogitos sorozatot alkotnak. A retrográd folyamat nyomon kö
vethető a csaknem teljesen üde eklogittól a kisebb-nagyobb mértékben vissza
alakult blokkokon át a már csak zöldpala fáciesű ásványegyüttest tartalmazó 
kőzetekig, bár ez utóbbiak is - szövetük, valamint az egész kőzetsorozat isme
retében - kétség kívül egykor eklogitok voltak. Egyes blokkokban, illetve azok 
szegélyén (főleg erek mentén történt oldatmozgások hatására) utólagosan me-
taszomatikus amfibolképződés is végbement, jól látható a késői amfibol meny-
nyiségének gyors csökkenése az erektől távolodva a kőzet belseje felé. Az ek
logitos kőzetegyüttes ásványos összetételét, az egyes átalakulási fázisokhoz tartozó 
ásványparageneziseket külön feltüntetve, az la és 1b táblázatok mutatják. 

Az eklogit általában finom- és középszemcsés, eredeti fő ásványai uralkodóan 
a porfiroblasztos gránát és a nála csaknem mindig jelentősen finomabb szem-
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1 . ábra Holguín környékének földtani térképe [ANDÓ (1993) és A N D Ó et al. (1996) után, 
egyszerűsítve]. Jelmagyarázat: 1. kréta karbonátos platform formációk; 2. paleogén kollíziós 
medence olisztosztróma képződményei; 3. eklogitos blokkokat tartalmazó ofiolitos melanzs; 
4 . ofiolitos melanzs zóna eklogitos blokkok nélkül; 5. kréta szigetív képződmények; 6. ofiolitos 
pikkelyekhez kapcsolódó paleogén olisztosztróma képződmények; 7. paleogén szigetív 
képződmények 

Fig. 1 . Geological sketch of Holguín area (after ANDÓ (1993) and ANDÓ et al. (1996), simplified). 
Legend: 1 Cretaceous carbonatic platform formations; 2 Olistostrom of the collisional basin (Palaeogene); 
3 Ophiolitic melange with eclogitic blocks; 4 Ophiolitic melange zones (without eclogitic blocks); 
5 Cretaceous island arc formations; 6 Olistostrom connected with ophiolitic slivers (Palaeogene); 
7 Palaeogene island arc formations 

esés omfacit mátrix. A fentieken kívül kevés rutil tartozik még az eklogitos 
ásványparagenezishez, valamint esetenként az eklogitos fázis végső szakaszá
ban kevés zoizit és fengit is képződött. 

Vékonycsiszolatokban megfigyelhető, hogy az általában 1-2 mm-es (ritkán 
nagyobb) átmérőjű idioblasztos, hatszöges gránát csaknem mindig zónás, a bel
ső - elsősorban finomszemcsés titanitot és kevés klinozoizitet tartalmazó - zár
ványdús magot vékony zárványszegény vagy zárványmentes öv veszi körül 
(/. tábla 1.). Egyes kőzetpéldányokon megfigyelhető a gránátok sávos-lencsés 
feldúsulása. Más mintákban viszonylag kisméretű, de sűrűn előforduló atoll 
gránát képződés is megfigyelhető volt (I. tábla 2.). A retrográd metamorfózis 
alatt a gránát gyakran érintetlen maradt és csak a visszaalakulás végén klori-
tosodott-klinozoizitesedett, főleg a szegélyén és repedései mentén. Ritkán biotit 
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Eklogit előtti Eklogit 
Retrográd 1 
(ер. - amf.) 

Retrográd 2 
(zöldpala) 

Késői 
metaszom. 

Gránát 

j Klinopiroxén 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Amfibol 3 

Fehér csillám 

! Albit 

Rutil 

Tita nit 
i Zoizit - klinozoizit -
i epidot 
! Klorit 

Biotit 

- -

Gránát 

j Klinopiroxén 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Amfibol 3 

Fehér csillám 

! Albit 

Rutil 

Tita nit 
i Zoizit - klinozoizit -
i epidot 
! Klorit 

Biotit 

- -

Gránát 

j Klinopiroxén 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Amfibol 3 

Fehér csillám 

! Albit 

Rutil 

Tita nit 
i Zoizit - klinozoizit -
i epidot 
! Klorit 

Biotit 

- -

Gránát 

j Klinopiroxén 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Amfibol 3 

Fehér csillám 

! Albit 

Rutil 

Tita nit 
i Zoizit - klinozoizit -
i epidot 
! Klorit 

Biotit 

- -

Gránát 

j Klinopiroxén 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Amfibol 3 

Fehér csillám 

! Albit 

Rutil 

Tita nit 
i Zoizit - klinozoizit -
i epidot 
! Klorit 

Biotit 

- -

Gránát 

j Klinopiroxén 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Amfibol 3 

Fehér csillám 

! Albit 

Rutil 

Tita nit 
i Zoizit - klinozoizit -
i epidot 
! Klorit 

Biotit 

Gránát 

j Klinopiroxén 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Amfibol 3 

Fehér csillám 

! Albit 

Rutil 

Tita nit 
i Zoizit - klinozoizit -
i epidot 
! Klorit 

Biotit 

В 

Eklogit előtti Eklogit Kékpala Zöldpala 

Gránát 

Klinopiroxén 

Amfibol 4 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Fehér csillám 

Albit 

Rutil 

Titanit 
Zoizit - klinozoizit -
epidot 
Klorit 

- -

Gránát 

Klinopiroxén 

Amfibol 4 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Fehér csillám 

Albit 

Rutil 

Titanit 
Zoizit - klinozoizit -
epidot 
Klorit 

- -

Gránát 

Klinopiroxén 

Amfibol 4 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Fehér csillám 

Albit 

Rutil 

Titanit 
Zoizit - klinozoizit -
epidot 
Klorit 

- -

Gránát 

Klinopiroxén 

Amfibol 4 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Fehér csillám 

Albit 

Rutil 

Titanit 
Zoizit - klinozoizit -
epidot 
Klorit 

- -

Gránát 

Klinopiroxén 

Amfibol 4 

Amfibol 1 

Amfibol 2 

Fehér csillám 

Albit 

Rutil 

Titanit 
Zoizit - klinozoizit -
epidot 
Klorit 

Az holguíni retrográd eklogitos kőzetek ásványos összetétele az egyes fejlődési fázisok ás-
ványparageneziseinek megjelölésével, A, 1. típusú retrográd fejlődési útvonal (1.12. ábra, b), 

B, 2. típusú retrográd fejlődési útvonal (1. 12. ábra, ci és сг) 

The mineral composition and mineral paragenezis in the stages of the retrograde eclogitic 
rocks ofHolguín - A, 1. type retrogression (see fig. 12. b) - B, 2. type retrogression (see fig. 12. 

a and ci) 

I. táblázat - Table I 
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jelenik meg benne, mint átalakulási termék. Gyakori jelenség, hogy visszaala-
kulása során a gránát fokozatosan visszaszorul, és helyén albit jelenik meg. 
Esetenként a gránát már csak kisméretű roncsként figyelhető meg (II. tábla 1.) 
az albit porfiroblaszt közepén. 

A piroxen uralkodóan finomszemcsés (0,1-0,2 mm, ritkán nagyobb, akár 
1 mm-es is lehet), hipidioblasztos zömök oszlopos és tömeges megjelenésű; a 
gránátok közötti helyet foglalja el. Esetenként egy kőzeten belül is két, eltérő 
szemcseméretű változata alakult ki: ilyenkor a nagyobb méretű, xenoblasztos 
szemcséket hipidioblasztos, zömök oszlopos, kisméretű szemcsék tömege veszi 
körül. A retrográd metamorfózis során a piroxen mennyisége csökken. Helyén 
elsősorban amfibol vagy albit képződik. Az eredetileg finomszemcsés piroxént 
tartalmazó kőzetekben többnyire már csak reliktumként figyelhető meg, más 
ásványok (gránát, amfibol, albit) zárványaként. Ugyanakkor egyes - főleg dur
vaszemcsés kőzetekben - a piroxen épen megmaradt, de gyakran erősen hul
lámos kioltású. 

A rutil általában kisebb halmazokban vagy sávokban, ritkábban egyedi szem
csékként, idioblasztos-hipidioblasztos formában jelenik meg. A retrográd me
tamorfózis során külső része titanittá alakul át, így jellegzetes rutil magból és 
titanit szegélyből álló ásványegyüttes fejlődött ki. 

A retrográd metamorfózis során jelentős mennyiségben (ОН)" tartalmú ás
ványok (amfibol, klinozoizit-epidot, fehér csillám, klorit, kevés biotit) keletkez
tek albit és titanit mellett. 

Az albit legtöbbször nagyméretű porfiroblasztokat alkot, általában sok apró 
amfibol, klinozoizit, fengit és titanit zárvánnyal. Az albit főleg a gránátok he
lyén, azt fokozatosan kiszorítva képződik (1. II. tábla 1.). Egyes, igen erősen 
visszaalakult kőzetekben a gránát csaknem teljesen eltűnt, és már csak az albit 
porfiroblasztok emlékeztetnek a helyükre (II. tábla 2.). Más esetekben az albit 
- amint már fentebb említettük - az omfacitok között, azok helyén jelenik meg 
(1. II. tábla 1.). 

A retrográd szakaszban legnagyobb mennyiségben megjelenő ásvány az am
fibol, amely méretében és megjelenésében is nagyon változatos. Általában a 
piroxen helyén, azt fokozatosan felemésztve képződik a viszonylag kisméretű, 
zöld-sárgászöld pleokroizmusú hornblende (III. tábla 1.); (1. la. táblázat, amfibol 
1). A nagyobb méretű idioblasztos amfibol gyakran tartalmaz még piroxen re-
liktumokat zárványként. Az amfibol gyakran zónás, a magja hornblende, a sze
gélye élénk zöld aktinolit (1. I. táblázat, amfibol 2). Néhány kőzetben poszttek
tonikus idioblasztos kékamfibol jelenik meg (1. Ib. táblázat, amfibol 4) amelyet 
legtöbbször hornblende, illetve aktinolitos hornblende szegélyez (III. tábla 2.). 
Gyakori a hornblende-albit szimplektit kialakulása is (IV. tábla 1.). Külön cso
portot alkotnak azok a nagyméretű, makroszkóposán sötétkék mikroszkóp alatt 
csaknem színtelen, akár 1 cm hosszúságot is elérő, nyúlt léces, idioblasztos 
amfibolok, amelyek poszttektonikusan jelennek meg egyes blokkokban, első
sorban repedések mentén, illetve a blokkok szegélyén (IV. tábla 2.); (1. la. táblázat, 
amfibol 3). 
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A zoizit, illetve klinozoizit általában idioblasztos-hipidioblasztos táblás-zö
mök oszlopos ásványok formájában jelenik meg, legtöbbször amfibollal, albittal 
és esetenként fengittel együtt. A gránátok magjában szintén gyakori zárvány
ként, ahol nagyon kis szemcseméretű xenoblasztos kristályokat alkot. Néhány 
helyen megfigyelhető zárványként a gránát szegélyében is. A klinozoizit gyak
ran zónás, külső szegélyét epidot övezi. 

A fengit kis mennyiségben nagyon sok mintában előfordul, de egyes blok
kokban tömeges megjelenésű is lehet. Hipidioblasztos-idioblasztos pikkelyei 
amfibol, klinozoizit és albit társaságában, gyakran szemcsehalmazok formájá
ban találhatóak. Néhány esetben megfigyelhető volt gránátok külső szegélyén 
zárványként is. 

A klorit elsősorban gránátok, másodsorban a többi színes elegyrész átalaku
lási termékeként jelenik meg, azok szegélyén, illetve repedései és hasadásai 
mentén. 

Kó'zetkémia 

A korábbi méréseken (KUBOVICS et al. 1989) túl a fejlődéstörténet jobb meg
ismerése érdekében 5 reprezentatív minta teljes kémiai (fő- és nyom-) elemzését 
végeztettük el (II. táblázat). A mintákat úgy választottuk ki, hogy lehetőleg a 
teljes vizsgált mintasorozatot reprezentálják, vagyis a legkevésbé visszaalakult, 
nagyon kis amfiboltartalmú, csaknem üde eklogit (3-14-118/3. számú minta), 
egy valamivel jobban amfibolosodott, de még mindig csaknem teljesen üde 
eklogit (5-17-58/1. számú minta), egy erősebben visszaalakult eklogit (VII/3. 
számú minta), a már csak szövetében eklogitra emlékeztető kőzet, amely ásvá
nyos összetételét tekintve zöldpalának tekinthető (5-19-8/5. számú minta), és 
egy olyan retrográd eklogit, amelyben a közepesnek mondható retrográd hatás 
mellett a késői metaszomatózis hatására képződött poszttektonikus amfibolok 
is megtalálhatóak (1/5. számú minta). A kémiai elemzések a Division of SGS 
Canada Inc. Intézet "XRAL" laboratóriumában készültek rtg-fluoreszcens (SÍO2, 
AI2O3, CaO, MgO, Na 2 0, K 2 0 , Fe2C>3, MnO, T i0 2 , P2O5, C r 2 0 3 , Rb, Sr, Y, Zr, 
Nb, Ba), ICP (Ni, V), valamint neutron-aktivációs (Sc, Cr, Co, La, Ce, Nd, Sm, 
Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Ta, Th, U) módszerrel. 

A teljes kőzetből mért főelem összetétel alapján a vizsgált minták részben 
tholeiites, részben mészalkáli jelleget mutatnak az AFM diagramban (2. ábra). 
A pontok határozott trendet nem adnak, de egy jól lehatárolt mezőt fednek le, 
ami jól egyezik a területen előforduló ofiolitok bazaltos-dolerites kőzeteinek 
összetételével ( A N D Ó 1993; A N D Ó et al. 1996.) (2. ábra). Ez egyértelműen jelzi 
ezen kőzetek azonos eredetét. 

A kőzetek kémiai összetétele uralkodóan bázisos, a nyom- és ritkaelemek 
alapján elsősorban óceánfenéki eredetű magmás kőzetek geokémiai jellegét mu
tatják, ahogy ezt a Ti-Zr-Y, valamint a Nb-Zr-Y diszkriminációs háromszög
diagramok mutatják (3, 4. ábra), bár - főleg az utóbbi diagram alapján - nem 
lehet teljesen kizárni a szigetív bazalt eredetet sem. Az egyik csaknem teljesen 
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3-14-118/3 5-17-58/1 VlI/3 1/5 5-19-8/5 

SiO, 47 .0 50.0 48.5 50.1 48 .6 
т ю , 1.64 1.50 1.68 1.08 1.88 
A 1 A 13.4 13.0 12.4 13.5 13.4 
C r A 0.04 0.01 0.04 0.03 0.03 
F e A (t) 12.9 11.8 13.0 10.1 14.1 
MnO 0.24 0.22 . 0 .29 0.19 0 .20 
MgO 7.90 5.60 7.17 8.33 7.06 
CaO 11.80 11.80 7.30 11.40 9.76 
NajO 2.84 5.07 5.72 3.96 3.12 
K 2 0 0 .19 0.03 0.19 0.18 0.22 
P A 0.13 0.02 0.02 0.01 0.15 
LOI 0.35 0.01 2 .50 1.35 1.70 

Sum 98.43 99.06 98.81 100.23 100.22 

Ni 439 183 179 371 109 
Cr 250 100 280 180 210 
Co 44 28 41 36 41 
Sc 50 37 43 40 43 
V 92 55 175 87 193 
Rb 6 4 3 5 7 
Sr 164 43 57 444 127 
Ba 183 44 . 20 135 59 
Zr 135 163 151 92 159 
Nb 3 2 4 2 2 
Y 36 49 40 25 40 
Ta 1 1 1 1 1 
Hf 3 3 2 2 3 
Th 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 
U 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 

La 4 6 5 2 4 
Ce 13 20 14 9 14 
Nd 10 10 10 10 10 
Sm 3.6 4.6 3.7 2 3.7 
Eu 1.7 1.4 0.8 0.8 1.5 
Tb 0.8 1.0 0.9 0.7 0.9 
Yb 3.8 5.2 3.8 2.5 3.7 

Lu 0.55 0.79 0.57 0.4 0.55 

A holguíni (Kelet-Kuba) eklogitos kőzetek fő - (s%) és nyomelem (ppm) összetétele 

The main (wt%) and trace elements (ppm) chemical composition of the eclogitic rocks 
of Holguín, Eastern Cuba 

II. táblázat - Table II 
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2. ábra. Az holguíni eklogitos 
kőzetek A F M diagramja. Szaggatott 
vonallal jelölve a területen előfor
duló ofiolitok bazaltos-dolerites 
kőzeteinek összetételi mezője 
(ANDÓ 1993). Jelmagyarázat: • -
3 -14-118 /3 ; • - 5 - 1 7 - 5 8 / 1 ; О - V I I / 3 ; 
• - 1/5; + - 5 - 1 9 - 8 / 5 . 

Fig. 2. The triangular AFM diagram 
of eclogitic rocks of Holguín area. 
Dashed lines indicate the basaltic-
doleritic ophiolite rocks from the same 
territory (ANDÓ 1993). Legend: • 
-3-14-118/3; Ш - 5-17-58/1; О -VII/3; 
• - 1/5; + - 5 -19 -8 /5 

N a 2 0 + K 2 0 Mg О 

üde eklogit minta (5-17-58/1.) ugyanis a CAB és OFB mezők határára esik (3. 
ábra, В és С mezők), míg a Nb-Zr-Y diagramon a VAB és az N-MORB mezők 
részben átfedik egymást (4. ábra С és D mezők), így annak ellenére, hogy va
lamennyi vizsgált minta pontja az utóbbi területen jelenik meg, a diagram ön
magában nem alkalmas a két eltérő tektonikai helyzetű kőzetcsoport elkülöní
tésére. A bazaltos eredetet megerősítik a főelemek adataiból számított CIPW 
normaértékek is, amelyekből kitűnik az egykori kiindulási kőzetek tholeiites 
és részben alkáli bazaltos jellege és gyenge frakcionációja ( S Z A K M Á N Y & S Z A B Ó 

in prep.). A kondritra normált RFF eloszlások jelentős különbséget nem mutat
nak a teljes metamorf sorozatot, illetve fejlődéstörténetet reprezentáló minták
ban (5. ábra). Ritkaföldfémekben legszegényebb az 1/5. jelű, metaszomatikusan 
átalakult eklogit, ami gyenge La, Ce, Sm és Eu kimerülést mutat a többi min
tához képest. A könnyű ritkaföldfémek gyenge szegényedése nagy valószínű
séggel a metaszomatikus folyamatokkal magyarázható. Egyetlen minta, az erő
sebben retrográd eklogit (VLT/3.) jelentkezik negatív Eu-anomáliával. Megfi
gyelhető, hogy a két legkevésbé átalakult eklogit (3-14-118/3., 5-17-58/1.) és a 
legerősebben retrográd eklogit (5-19-8/5.) eloszlási görbéi csaknem azonosak, 
ami egyrészt a kőzetek azonos eredetét erősíti meg, másrészt a RFF-k immo-
bilitását jelzi a retrográd metamorf folyamatok során. 
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3. ábra. A holguíni eklogitos 
kőzetek Ti /100-Zr-Y*3 disz
kriminációs háromszög 
diagramja (PEARCE & CANN 
1973). A = kis K-tartalmú 
tholeiitek; В = óceán fenéki 
bazaltok; С = mészalkáli 
bazaltok; D = lemezen 
belüli bazaltok. Jelmagya
rázatot 1. a 2. ábránál 

Fig. 3. Discriminant diagram 
of PEARCE & CANN (1973) for 
eclogitic rocks of Holguín 
area. A = low-K tholeiite; В = 
ocean floor basalts; С = 
calc-alkali basalt; D = 
within-plate basalt. Legend 
see the Fig. 2. 

4. ábra. Az holguíni eklogitos 
kőzetek 2Nb - Z r / 4 - Y disz
kriminációs háromszög dia
gramja (MESCHEDE 1986). Ai 
és Аг = lemezen belüli alkáli 
bazaltok; Аг és С = lemezen 
belüli tholeiitek, В = plum 
hatás által befolyásolt óceáni 
hátsági kőzetek (P-MORB), D 
= normál óceáni hátsági 
kőzetek (N-MORB); С és D = 
vulkáni ív bazaltok (VAB). 
Jelmagyarázatot 1. a 2. ábránál 

Fig. 4 The 2Nb-Zr/4-Y dis
criminative diagram of 
MESCHEDE (1986) for eclogitic 
rocks of Holguín area. At and 
Аг = within-plate alkali basalts; 
Аг and С = within-plate 
tholeiites; В = P-type MORB 

from plume-influenced regions; 
D = N-MORB from normal 
mid-ocean ridges; С and D = 
volcanic arc basalts (VAB). 
Legend see the Fig. 2. 

Nb • 2 

Z r / 4 



SZAKMÁNY Gy. et ah: Nagynyomású metamorfit blokkok Kubában 551 

5 . ábra. Az holguíni eklogitos kőzetek kondritra normált R F F eloszlása. Kondrit értékek ANDERS 
& GREVESSE ( 1 9 8 9 ) alapján. Jelmagyarázat: • - 3 - 1 4 - 1 1 8 / 3 ; • - 5 - 1 7 - 5 8 / 1 ; О - V I I / 3 ; • - 1 / 5 ; + 
- 5 - 1 9 - 8 / 5 

Fig. 5. REE chondritic patterns for eclogitic rocks of Holguín area. Chondritic values are from ANDERS 
& GREVESSE (1989). Legend: • -3-14-118/3; Ш - 5-17-58/1; О -VII/3; • - 1/5; + - 5-19-8/5 

Munkánk során nagyszámú elektron-mikroszondás elemzést végeztünk grá
nátból, piroxénből, amfibolból, fehér csillámból és plagioklászból. Az elemzések 
az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszékén Amray 18301. típusú, EDAX 9800 ener-
giadiszperzív detektorral felszerelt elektronmikroszondával készültek. Mérési 
körülmények: gyorsítófeszültség 15 kV, mintaáram 2 nA. A mérések kiszámo
lásához mesterséges és természetes ásványsztenderdeket használtunk, és ZAF 
korrekciót alkalmaztunk. 

25 minta 61 gránátjából készült elektronmikroszondás elemzés. A Fe és 
F e 3 + szétosztása sztöchiometrikus feltöltés módszerével történt H A R A N G I Sza
bolcs (1993) által készített MINPROG program segítségével. A gránátok általá
ban zónásak, két-három, ritkán négy tagú zónásság volt megfigyelhető. A rep
rezentatív gránátelemzéseket a III. táblázat mutatja. Általában jellemző a magtól 
a szegély felé az Mn-tartalom erőteljes csökkenése, ennek ellensúlyaként a Fe-

Ásványkémia 

Gránát 
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Mnu VH/3 3-16-54/2 Ш1 5-17-58/1 KU-1/3 AA 9-4-131/4 

mag s-Kgély mag szegély mag negély mag szegély mag szegély mag szegély 

típus 1 2 1 3 3 4 2 3 3 4 2 4 

SiO, 35.76 35.83 35.32 35.90 35.66 36.73 35.68 35.78 36.46 37.19 36.49 37.06 

TiOj 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AI..O, 19.46 19.80 19.24 19.82 19.64 20.25 19.54 19.77 20.14 20.48 20.21 20.63 

FeO 20.66 28.82 23.76 29.07 29.66 25.10 27.18 30.30 25.79 23.30 22.47 22.97 

MnO 9.78 3.68 6.62 0.18 0.65 1.08 3.18 0.62 2.80 0.23 1.34 0.00 

MgO 1.34 2.10 1.67 3.75 2.69 5.26 1.45 3.40 2.90 4.30 1.71 3.58 

CaO 13.04 9.53 12.44 10.57 11.36 11.30 12.46 9.65 11.26 13.62 17.29 15.13 

S U m 100.04 99.76 99.15 99.29 99.66 99.72 99.49 99.52 99.35 99.12 99.51 99.37 

Si 2.910 2.920 2.901 2.907 2.900 2.917 2.916 2.905 2.939 2.950 2.925 2.938 

Ti 0.009 

Al" 0.090 0.080 0.099 0.093 0.100 0.083 0.084 0.095 0.061 0.050 0.075 0.062 

Al"1 1.777 1.822 1.763 1.798 1.782 1.812 1.798 1.797 1.853 1.865 1.834 1.866 

Fe>* 0.223 0.178 0.227 0.202 0.218 0.188 0.202 0.203 0.147 0.135 0.166 0.134 

Fe 1 ' 1.183 1.787 1.405 1.766 1.799 1.479 1.655 1.855 1.592 1.411 1.340 1.389 

Mn 0.674 0.254 0.461 0.012 0.045 0.073 0.220 0.043 0.191 0.015 0.091 

Mg 0.162 0.255 0.198 0.452 0.326 0.623 0.177 0.412 0.348 0.508 0.204 0.423 

Ca 1.137 0.832 1.095 0.917 0.990 0.961 1.091 0.840 0.973 1.158 1.485 1.285 

Scho 0.92 

Andr 11.16 8.88 10.91 10.12 10.91 9.41 10.11 10.13 7.36 6.76 8.30 6.69 

Pyt 5.42 8.50 6.61 15.08 10.87 20.75 5.89 13.72 11.61 16.95 6.81 14.10 

Spe 22.47 8.47 15.35 0.41 1.49 2.42 7.34 1.42 6.37 0.51 3.03 

Gro 26.74 18.86 24.66 20.44 22.07 22.64 26.25 17.85 25.06 31.83 41.19 36.15 

Aim 34.21 55.29 41.55 53.95 S4.65 44.78 50.41 56.88 49.60 43.95 40.67 43.06 

tartalom növekedése. Ugyancsak nő a magtól a szegély felé a Mg-tartalom, míg 
a Ca gyengén csökkenő tendenciát mutat. A gránátoknak nagy az almandin 
tartalma (átlagosan 4 0 - 5 0 % ) , viszonylag nagy a grosszulár tartalma ( 2 0 - 3 5 % ) , 
és viszonylag kicsi a Mg-tartalma ( 5 - 1 8 % pirop). Ez az összetétel hasonló a 
S M U L I K O W S K I ( 1 9 7 2 ) rendszerében leírt O-típusú ofiolitos- illetve a C A R S W E L L 

( 1 9 9 0 ) rendszerében ajánlott kishőmérsékletű eklogitok gránátjainak összetéte
léhez (6. ábra). A Mn-tartalom változó ( 0 - 2 5 % spessartin). A gránátok összetétele 
alapján az alábbi négy csoportot lehetett elkülöníteni: 

1. csoport: Mn-gazdag; 
2. csoport: Mn-szegény és Fe-gazdag; 
3. csoport: Fe-gazdag; 
4. csoport: Mg gazdag. 
Az egyes csoportokra jellemző gránátok összetételét a IV. táblázat mutatja. A 

nagy Mn-tartalmú gránátok kizárólag magként fordulnak elő a zónás gráná-

Reprezentatív gránát elemzési eredmények az holguíni eklogitos kőzetekből 

Representative garnets composition of the eclogitic rocks ofHolguin 

III táblázat - Table III 
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6. ábra. Az holguíni eklogitok 
gránátjainak összetétele a 
C a - M g - F e 2 + háromszög dia
gramon, összehasonlítva SMULI-
KOWSKI (1972) eklogit rendszere 
gránátjainak összetételével. 
Jelmagyarázat: + = Holguíni 
gránátok összetétele; szag
gatott vonal: G-típusú eklo
gitok gránátjainak összetétele; 
folyamatos vonal: C-típusú 
eklogitok gránátjainak össze
tétele; pont-vonal kombináció: 
O-típusú eklogitok gránát
jainak összetétele 

Fig. 6. Ternary diagram 
(Ca-Mg-Fe2*) for garnets compared 
with different eclogite types of 
SMULIKOWSKI'S classification 
(1972). Legend: + - date from 
Holguín area; dashed line - garnets 
from G type eclogites; continous 
line - garnets from С type eclogites; 
pointed line - garnets from О type 
eclogites 

Az egyes gránátcsoportokra jellemző szélső tagok összetételi tartománya az holguíni 
eklogitokban. Az egyes csoportok jellemzését lásd a szövegben 

Compositional range of the end members in the garnet groups of eclogitic rocks of Holguín 

IV. táblázat - Table IV 

csoport 1 2 3 4 

spessartin 9-22 2 -9 0-2(-6) 0-3 

almandin 34-42 (35- )40-55 48 -58 4 2 - 4 8 

pi rop 5-6 5 -10 (8- )10-15 (12- ) 15-22 

grosszulár 2 4 - 2 8 ( - 3 3 ) (17 - )25-42 17-30(-35) 2 2 - 3 6 

tokban, míg a Mg-gazdag gránátok csak szegélyként jelennek meg. A második 
és harmadik csoport gránátjai magként és szegélyként is előfordulhatnak. Rit
kán előfordult, hogy a Fe-gazdag gránátok magként alakultak ki, amit egy vé
kony, Mg-gazdag rész szegélyez. Ez utóbbi zónásság általában a kisebb méretű 
gránátokra volt jellemző. 
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Piroxen 

2 3 minta 4 1 piroxénelemzését végeztük el. A F e 2 + és F e 3 + szétosztásához az 
eklogitos kőzetekre elterjedt C A R P E N T E R ( 1979) módszerét alaklmaztuk. A szélső 
tagokat a MINPROG program ( H A R A N G I 1 9 9 3 ) segítségével számoltuk ki. Né
hány reprezentatív piroxen elemzésének eredményét az V. táblázat mutatja. A 
piroxének összetételében, noha azok is mutatnak gyenge zonalitást, nem talál-

Reprezentatív piroxen elemzési eredmények az holguíni eklogitos kőzetekből 

Representative pyroxene composition of the eclogitic rocks of Holguin 

V. táblázat - Table V 

Minta IV/1 3-16-54/2 5-17-58/1 KU-1/3 AA 9-4-131/4 

mag szegély mag szegély mag szegély mag szegély 

S i 0 2 52.86 53.57 53.33 54.54 54.10 54.39 53.34 54.60 53.46 

AljO, 8.52 11.01 8.99 10.34 10.38 11.14 8.62 11.50 9.78 

F e A 7.63 6.88 5.95 3.85 4.91 6.56 6.07 4.03 5.81 

FeO 1.71 1.85 0.83 0.00 0.80 0.64 1.49 0.87 0.14 

MgO 6.96 5.61 7.82 8.36 7.57 6.48 8.24 7.42 8.04 

CaO 14.80 12.03 16.16 15.6 14.34 12.32 15.14 13.76 15.06 

Na^O 7.05 8.41 6.66 6.90 7.33 8.43 6.59 7.68 7.07 

Sum 99.53 99.36 99.74 99.95 99.43 99.96 99.49 99.86 99.36 

Si 1.923 1.933 1.922 1.938 1.940 1.939 1.929 1.939 1.921 

А Г 0.077 0.067 0.078 0.062 0.060 0.061 0.071 0.061 0.079 

Al4" 0.288 0.402 0.304 0.371 0.378 0.407 0.297 0.421 0.335 

Fe 3 * 0.209 0.187 0.061 0.103 0.132 0.176 0.165 0.108 0.157 

Fe 2 * 0.052 0.056 0.025 0.000 0.024 0.019 0.045 0.026 0.004 

Mg 0.377 0.302 0.420 0.443 0.405 0.344 0.444 0.393 0.431 

Ca 0.577 0.465 0.624 0.608 0.551 0.471 0.587 0.524 0.580 

Na 0.497 0.589 0.465 0.475 0.510 0.583 0.462 0.529 0.493 

CAT* 4.026 4.022 4.026 4.021 4.020 4.020 4.024 4.020 4.026 

Ae 20.90 18.70 16.10 10.30 13.20 17.60 16.50 10.80 15.70 

Jd 28.80 40.20 30.40 37.10 37.80 40.20 29.70 42.10 33.50 

Di 37.70 30.20 42.00 44.30 40.50 34.40 44.40 39.30 43.10 

Hd 5.20 5.60 2.50 2.40 1.90 4.50 2.60 0.40 

Wo 7.40 5.35 8.95 8.25 6.10 5.40 4.90 5.25 7.25 
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kozunk olyan mértékű különbségekkel, mint a gránátok esetében. A piroxének 
jadeit tartalma uralkodóan 3 0 ^ 1 0 mol%, amely érték egyes esetekben a szemcsék 
szegélye felé csökken, a retrográd folyamat során a piroxen szegélyén bekövet
kező Na-tartalom csökkenés következtében. A petrográfiai részben egyes min
táknál említett, kétféle méretben előforduló és kétgenerációsnak tűnő piroxének 
összetételében sem mutatkozott különbség (1. az V. táblázatot). Az IMA 
( M O R I M O T O 1 9 8 8 ) által elfogadott piroxen osztályozás alapján a klinopiroxének 
döntő többsége az omfacit mezőbe esik (7 . ábra). A piroxének összetétele nagyon 

Jd Ae 
jó egyezést mutat a S M U L I K O W S K I ( 1972) által elkülönített O-típusú (ofiolitos) 
eklogitok (8. ábra), illetve C A R S W E L L ( 1 9 9 0 ) rendszerében ajánlott kishőmérsék-
letű eklogitok piroxénjeinek összetételével. 

Amfibol 

Amint már a petrográfiai részben is említettük, a retrográd valamint a késői 
metaszomatikus szakaszban képződött amfibolok összetétele rendkívül válto
zatos. Munkánk során 2 6 kőzetből 5 5 amfibolt elemeztünk meg. A minták ki
választása során törekedtünk arra, hogy a petrográfiailag elkülönített vala
mennyi amfibol fajta reprezentatív képviselőit megelemezzük. A F e 2 + és F e 3 + 

felosztását D R O O P ( 1987 ) módszerével végeztük. Az amfibol szélső tagokat a 
MINPROG programcsomaggal ( H A R A N G I 1 9 9 3 ) számoltuk ki és a Leake-rend-
szerben ábrázoltuk ( L E A K E 1 9 7 8 ; R O C K & L E A K E 1 9 8 4 ) , megkülönböztetve a 
retrográd és a késői metaszomatikus amfibolokat (9. ábra). Néhány reprezentatív 
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8. ábra. A holguíni eklogitok 
piroxénjeinek összetétele az 
Al-Na-Ca háromszögdiagramon, 
összehasonlítva SMULIKOWSKI 
(1972) eklogit rendszere 
piroxénjeinek összetételével. 
Jelmagyarázat: + = Holguíni 
gránátok összetétele; szaggatott 
vonal: G-típusú eklogitok 
piroxénjeinek összetétele; folya
matos vonal: C-típusú eklogitok 
piroxénjeinek összetétele; pont
vonal kombináció: O-típusú 
eklogitok piroxénjeinek 
összetétele 

Fig. 8. Composition plots of the 
clinopyroxenes from the eclogitic 
blocks in the Al-Na-Ca triangular 
diagram compared with different 
eclogite types of SMUUKOWSKI'S 
classification (1972). Legend: + -
clino- pyroxene date from Holguin 
area; dashed line - clinopyroxene from 
G type eclogites; continous line -
clinopyroxene from С type eclogites; 
pointed line - clinopyroxene from О 
type eclogites 

amfibol elemzésének eredményét az VI. táblázat mutatja. A kékamfibolok egy 
része glaukofános összetételű, másik része magnezio-riebeckit, illetve magne-
zio-katoforit. Mind a retrográd és mind a késői metaszomatikus amfibolok nagy 
része szilíciumos edenit - edenit - edenites hornblende sorozathoz tartoznak, 
kisebb részük pargasitos összetételű. Az aktinolitos összetétel elsősorban kis
méretű, késői amfibolok esetében, illetve egyes amfibolok szegélyén fordul elő. 

Fehér csillám 

11 kőzetből 13 fehér csillám elemzését végeztük el. A mintákban a legtöbbször 
erős retrográd metamorfózis és az általában hiányzó palásság miatt nem derült ki 
mindig egyértelműen a csillám tektonikai helyzete. Ezért igyekeztünk elsősorban 
a relikt, feltehetően eklogitos fázis végén kristályosodott csillámokból, illetve a 
csillámok magjából elemezni. Ezek mellett néhány - ahol a szövetelemzés alapján 
ez biztosan megállapítható volt - a retrográd szakaszban képződött csillámból is 
végeztünk méréseket. A fehér csillámok metamorf kőzetekben a nyomás és a hő
mérséklet változására érzékenyen reagálnak. Néhány jellemző összetételt mutat a 
VII. táblázat. A fehér csillám fengites összetételű (Mg=0,39-0,86; Fe=0,22-0,58; Ti=0-
0,20 atom/formula egység). A csillámok összetételében viszonylag jelentős válto
zások fedezhetők fel a Si tartalomban is (6,36-6,85 atom/formula egység). 
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С. mg 
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1.0 

PtRRO-AKTINOUT 

6,5 6,0 

7,25 6,75 6,5 6.25 
Si 

5.7 8,0 7,5 7,25 65 625 
Si 

9. ábra. Retrográd (*) és késői metaszomatikus (+ ) amfibolok összetétele az holguíni nagyomású metamorfitokban a LEAKE (1978) és R O C K & 
LEAKE (1984) rendszerben ábrázolva, a, Na amfibolok; b, Na-Ca amfibolok; c, Ca amfibolok I . ; d, Ca amfibolok I I . 

Fig. 9. Compositions of retrograde ($) and late metasomatic (+) amphiboles in LEAKE (1978) and ROCK & LEAKE (1984) system, a, Na-amphiboles; b, Na-Ca 
amphiboles; с, Ca-amphiboles I.; d, Ca-amphiboles II. 
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Reprezentatív amfibol elemzési eredmények az holguíni eklogitos kőzetekből (Megjegyzés: a 

típusnál feltüntetett számok megegyeznek az I. táblázatban feltüntetett amfibol típusok 

számával); Gin - glaukofán; Ed-hbl - edenites hornblende; Si-ed - szilíciumos edenit; Akt -

aktinolit. A kationszámok 23 oxigénre történt számolásra vonatkoznak 

Representative amphibole composition of the eclogitic rocks of Holguín (Remark: The number of 
the amphibole type is the same which is in the Table I. amphibole types); Gin - glaucophane; 

Ed-hbl - edenitic hornblende; Si-ed - silicic edenite; Akt - actinolite. Cation number on 23 oxigens 

VI. táblázat - Table VI 

Minta rv/i KU-1/3 С 3-16-54/2 5-17-57/ 2b XXII/C 

poszttektonikus albitban piroxénból, 
mellette 

zárvány 
albitban 

zárvány 
albitban 

gránát és piroxen 
mellett 

mag szegély mag szegély mag szegély mag szegély 

típus Gin 

4 

Ed-hbl 

1 

Si-ed 

1 

Ed-hbl 

1 

Si-ed 

1 

Ed-hbl 

1 

Gin 

4 

Akt 

2 

Akt 

2 

Ed-hbl 

3 

SiO, 55.21 43.89 49.94 45.13 53.25 47.00 54.23 54.36 55.23 44.75 

TiO, 0.00 0.29 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 

Al,Oj 10.77 10.23 7.41 11.32 4.67 9.57 10.34 1.77 2.60 11.30 

FeO 13.98 18.47 13.86 15.78 8.65 15.22 15.31 15.71 10.21 15.26 

MnO 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

MgO 8.98 9.35 12.49 10.21 15.91 10.82 8.09 13.33 17.38 11.01 

CaO 1.72 9.50 11.53 11.22 11.99 10.70 2.09 13.00 13.49 11.20 

NajO 7.25 4.35 2.48 2.98 2.85 3.61 6.95 0.00 0.00 3.62 

KjO 0.00 0.48 0.22 0.45 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.51 

Sum 97.91 96.80 97.93 97.19 97.32 97.42 97.01 98.17 98.91 97.65 

Si 7.719 6.654 7.266 6.739 7.592 6.967 7.724 7.874 7.742 6.663 

Al" 0.281 1.346 0.734 1.261 0.408 1.033 0.276 0.126 0.258 1.337 

SumT 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

А Г 1.494 0.482 0.537 0.731 0.377 0.639 1.460 0.176 0.172 0.646 

Ti 0.000 0.033 0.000 0.011 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fe 3 * 0.304 0.338 0.000 0.000 0.000 0.000 0.259 0.000 0.034 0.000 

Mg 1.871 2.113 2.709 2.272 3.381 3.391 1.717 2.878 3.631 2.443 

Fe 2 * 1.331 2.003 1.686 1.970 1.031 1.887 1.564 1.903 1.163 1.900 

Mn 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 

Sura С 5.000 5.000 4.932 4.984 4.789 4.944 5.000 4.957 5.000 4.989 

Ca 0.258 1.543 1.797 1.795 1,832 1.699 0.320 2.018 2.026 1.787 

Na 1.742 0.457 0.203 0.205 0.168 0.301 1.680 0.000 0.000 0.213 

Sum В 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.026 2.000 

Na 0.223 0.822 0.497 0.658 0.620 0.737 0.239 0.000 0.000 0.832 

К 0.000 0.093 0.041 0.086 0.000 0.053 0.000 0.000 0.000 0.097 

Sum А 0.223 0.915 0.538 0.744 0.620 0.790 0.239 0.000 0.000 0.929 
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Plagioklász 

A mintákban előforduló, a retro
grád metamorfózis során képződött 
plagioklász mindegyike kivétel nél
kül tiszta albitnak mutatkozott. 

Reprezentatív csillám elemzési eredmények 

az holguíni eklogitos kőzetekből 

Representative mica composition of the 
eclogitic rocks ofHolguin 

VU. táblázat - Table VU 

Metamorf fejlődési út, 
geotermobarometria 

MnO 

MgO 

0.00 

0.00 

10.72 

3.114 

0.351 

0.000 

0.661 

0.000 

0.000 

0.00 

0.00 

11.10 

0.000 

1.315 

3.080 

0.340 

0.000 

0.746 

0.000 

o.ooo 

A retrográd eklogitos sorozat pet-
rográfiai szövetelemzéséből, a nagy
számú ásványkémiai elemzések ered
ményeit felhasználva az alábbi fejlő
déstörténet követhető (1. Ia, és Ib, táb
lázatot is): 

A gránátok zónássága és az ezek
hez kapcsolódó összetételi változás 
azt mutatja, hogy a gránátok csak a 
progresszív ág során képződtek. A 
korábban említett négy gránát cso
port szorosan kapcsolódva egymás
hoz egy képződési-fejlődési sort mu
tat (20. ábra). A gránátok kialakulása 
már egész kis hőmérsékleten megkez
dődhetett, amelyet a nagy spessartin 
tartalmú mag jelez. A gránátfejlődés 
során a pirop egyenletes és fokozatos 
növekedése, valamint az almandin fo
kozatos növekedése, amely a spessar
tin egyidejű csökkenésével jár együtt, 
mind a növekvő hőmérsékletet sejteti. Attól függően, hogy az adott kőzetben 
mikor kezdődött illetve meddig tartott a gránátok képződése, egyes esetekben 
egy Mn-szegény Fe-gazdag gránát szegélyként fordul elő egy nagy Mn-tartalmú 
mag körül, más esetben viszont magként találjuk egy Fe-gazdag vagy Mg-gaz-
dag gránátban. Egyes minták atoll gránátot tartalmaznak (pl. IV/1 . számú min
ta), amely az összetételek alapján a progresszív ág előrehaladott fejlődési fázi
sában alakult ki, jóllehet ebben a mintában az atoll gránát magjának nagy Mn-
tartalma egy egész korai, kishőmérsékletű kialakulást jelez. A gránát tartalom 
előbbiekben leírt változásában tehát jól látható a progresszív metamorfózis fo
lyamata, valamint az, hogy a gránát képződése befejeződött az eklogitos fázis
ban, a retrográd szakaszban gránát már nem képződött. Hasonló gránát fejlő
dési sorozatot és összetételeket B O C C H I O & L lBORlO (1996) mutatott ki a Voltri 
masszívumban előforduló, a kelet-kubaihoz hasonló típusú eklogitokból. A pi-

SiO, 

TiO, 

Al.O, 

KU-l/3 С 

nagyméretű 

50.27 

0.64 

27.40 

4-10-42/1 

poszttekt. 

Kationszámok 22 oxigénre 

0.064 

1.285 

3.029 

0.277 

0.000 

0.755 

0.OO0 

0.000 

1.876 

49.20 

0.79 

29.53 

3.17 

0.00 

XXVUI 

albitban zárvány 

mag szegély 
49.81 

0.00 

27.78 27.55 

3.79 

0.00 

3.87 

0.00 

0.00 

10.53 

6.537 

0.192 

1.463 

2.847 

0.421 

0.000 

0.766 

0.000 

0.000 

1.783 
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10. ábra. Az holguíni eklogitok gránátjainak összetétele a spessartin (SPE) - almandin (ALM) -
pirop (PYR) háromszög diagramon, elhatárolva a gránátok négy csoportját, és nyíllal megjelölve 
a gránátok összetételének változását a progresszív metamorfózis során. Jelmagyarázat: x - 1. 
csoport gránátok; * - 2. csoport gránátok; + - 3. csoport gránátok; • - 4. csoport gránátok 

Fig. 10. Ternary diagram (SPE=spessartine - ALM=almandine - PYR=pyrope) for garnets of the eclogite 
in the Holguin area, showing the four groups of the garnets and their compositional developing trend 
during the eclogitic event. The arrow shows the trend of the progressive metamorphic process. Legend: 
x - 1. garnets from 1. group; * - garnets from 2. group; + - garnets from 3. group; • - garnets from 4. 
group 

roxén képződése viszonylag gyorsan és közel azonos körülmények között zaj
lott le, habár esetenként némi zónásság mutatkozik, a jd tartalom fokozatos és 
kismértékű növekedésével a magtól a szegély irányában. Ez a progresszív me
tamorfózis során történő nyomásnövekedést jelzi. Ugyanakkor a petrográfiailag 
kétgenerációsnak mutatkozó (nagyméretű xenoblasztos és kisméretű oszlopos 
hipidioblasztos) piroxének összetétele közel azonosnak bizonyult az elektron-
mikroszondás elemzések során. Az erőteljesen retrográd piroxének legkülső 
szegélyén erőteljes jd-tartalom csökkenés figyelhető meg (pl. II /8. minta). 

Mint korábban említettük, a retrográd metamorfózis mértéke rendkívül vál
tozó volt. A retrográd metamorfózis eredményeként sok helyen megfigyelhető, 
hogy a gránátok helyén albit képződik. A folyamat előrehaladtával a gránát 
roncsa csak az albit pszeudomorfóza közepén figyelhető meg, majd egyes igen 
erősen visszaalakult kőzetekben a gránát már csaknem teljesen eltűnt, és csak 
az albit porfiroblasztok alakja emlékeztet a gránát helyére. Vannak azonban 
olyan kőzetblokkok is, amelyekben a retrográd metamorfózis során a gránátok 
viszonylag épen megmaradtak, esetleg némi klorit-klinozoizit kialakulás figyelhető 
meg rajtuk, amely a retrográd metamorfózis végső szakaszában formálódott. 
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A nyomás-hőmérséklet csökkenése során a piroxen helyén elsősorban és fo
kozatosan amfibol, albit, fengit, zoizit, klinozoizit-epidot képződött. A legálta
lánosabb retrográd reakció, mikroszkópos szövetelemzés alapján: cpx —> 
amf+ab+fengit+zoi(kzoi)-epi (amely reakció során - ahogy fentebb említettük 
- részben vagy egészen a gránát is felemésztődött úgy, hogy helyén albit kép
ződött). A piroxen mennyisége a retrográd metamorfózis előrehaladtával foko
zatosan csökken, ennek mértéke részben az eklogit szemcsenagyságának függ
vénye, a finomabb szemcsés kőzetek átalakulása gyorsabban ment végbe, mint 
a durvaszemcsés kőzeteké. Előfordul, hogy a piroxen reliktumok már csak egyes 
nagyobb méretű amfibolok, esetleg albit porfiroblasztok belsejében találhatók, 
illetve kizárólag csak a gránátban zárványként maradtak meg. Szélsőséges eset
ben a piroxen a visszaalakulás során teljesen felemésztődött. Ezek a minták 
csak a kőzet szövete és a teljes sorozat ismerete alapján sorolhatók be a retrográd 
eklogitos sorozatba. Érdekes megemlíteni, hogy egyes retrográd eklogit min
tákban (pl. Ku-1/1. jelű minta) a piroxen helyén albit alakul ki, jellegzetes 
szimplektitszerű szöveti képet alkotva. A mikroszondás elemzések azonban jel
zik, hogy nem szimplektitről van szó, hanem arról, hogy a piroxen helyét fo
kozatosan albit foglalja el, anyagához felhasználva a piroxen Na és Al tartalmát. 
A relikt piroxen magjának összetétele ugyanis megegyezik az üde eklogitokban 
mért piroxen összetételével, a szegélyén pedig némi Na-tartalom csökkenés 
tapasztalható. Az átalakult omfacit Ca- és Mg-tartalma az időközben képződő 
amfibolba, illetve klinozoizitbe vándorolt, amely ásványok a fent említett 
"szimplektit" közelében alakultak ki. 

Az amfibol szemcsemérete rendkívül változatos, ami nagyrészt függ az ere
deti eklogitos kőzet piroxénjeinek szemcseméretétől. Az eredetileg durvább 
szemcsés kőzetekben nagyobb méretű amfibolok képződtek. A retrográd sza
kaszban a rutil titanittá alakult, ez az átalakulás elsősorban a szemcsék szegé
lyén ment végbe, így jellegzetesen rutil magból és titanit szegélyből álló együt
tesek jöttek létre, amelyek alakja, esetenkénti halmaz jellege a kiindulási mag
más kőzetek ilmenitje utáni pszeudomorfózát sejtet. A további retrográd me
tamorfózis terméke a klorit, amely a már ugyancsak retrográd színes elegyré
szek további átalakulása során képződött. Az amfibolok zónásak, uralkodóan 
hornblende-aktinolit változatok, de néhány esetben megfigyelhető, hogy mag
juk glaukofános összetételű, és ezt edenites hornblende, illetve esetenként ak-
tinolit szegélyezi. A retrográd metamorfózis legvégső fázisa - amely nem min
den blokkban alakult ki - , amikor az eklogitos blokkok repedéseiben migráló 
oldatok hatására késői, poszttektonikus, minden korábbi fázist felülbélyegző, 
nagyméretű amfibol kristályok szövik át a retrográd eklogitot, a repedéstől 
távolodva csökkenő mértékben. 

A vizsgált eklogit minták képződési hőmérsékletét az eklogitokra leginkább 
elterjedten használt E L L I S & G R E E N (1979) geotermométerrel számoltuk ki, 
amelyhez a nyomást a H O L L A N D (1980) által kidolgozott jadeit-kvarc geobaro-
méterrel becsültük meg. Miután kvarc a kelet-kubai kőzetekben nincs jelen, 
ezért a számított nyomásértékek maximum nyomásnak tekintendők ( B u C H E R -
F R E Y 1994). A számítások alapján az eklogit képződési hőmérsékletére 500±30°C 
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1 1 . ábra. Az holguíni nagyomású metamorfitokban előforduló amfibolok Na(M4)-Al(IV) (BROWN 
1979) diagramja. Jelmagyarázat: x - retrográd amfibolok, • - késői metaszomatikus amfibolok 

Fig. 1 1 . The Na(M4) versus Al(IV) (BROWN 1979) diagram for amphiboles of HP rocks of Holguin. 
Legend: x - retrograde amphiboles, •- late metasomatic amphiboles 

tartományt kaptunk 9-13 kbar nyomás mellett. A fenti P-T értékek is megerő
sítik azt a feltételezést, hogy a kelet-kubai eklogitok az ún. kishőmérsékletű 
eklogitok ( C A R S W E L L 1990) csoportjába sorolhatók be. 

A fengitek Si-tartalmából M A S S O N E - S C H R E Y E R (1987) módszerével nyomás 
számolható. A fengitek Si tartalma esetünkben minimális nyomásbecslésre hasz
nálható, mivel K-földpát és biotit nincs a vizsgált kőzetekben. A legmagasabb 
Si-tartalmú fengit alapján számolt nyomást az E L L I S & G R E E N (1979) gránát-
klinopiroxén termométeréből kapott hőmérsékleti tartományra adjuk meg. Ezek 
szerint a minimális nyomás 470°C-on 10,9 kbar, 530°C-on 11,7 kbar volt, ami 
tovább szűkíti az eklogitképződés nyomástartományát. 

A retrográd szakasz, illetve a kőzet fejlődési útvonala az amfibolok összeté
teléből követhető. A nyomás becsléséhez a B R O W N (1977) által szerkesztett diag
ramot használtuk (11. ábra), míg a hőmérsékleti adatok számolásához B L U N D Y & 

H O L L A N D (1990) amfibol-plagioklász geotermométerét használtuk. A kapott 
eredmények jó összhangban vannak a retrográd szakaszban kifejlődött ásvány-
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paragenezis stabilitási tartományával is, noha ezt a termométert B L U N D Y & 

H O L L A N D kifejezetten túltelített kőzetekre, valamint elsősorban 500-1100°C kö
zötti hőmérsékletekre ajánlja, bár azzal a megjegyzéssel, hogy metamorf kőze
tekre alacsonyabb hőmérsékleten is jó eredményeket remélhetünk. A fenti ter
mométer továbbfejlesztett változata ( B L U N D Y & H O L L A N D 1994) az esetek je
lentős részében sokkal magasabb hőmérsékleti adatokat szolgáltatott, amely 
már az ásványparagenezissel nem volt összeegyeztethető. A kapott adatokból, 
valamint a petrográfiai és ásványkémiai részben már részletesen leírt többféle 
amfibol megjelenéséből és a plagioklász tisztán albitos összetételéből a kőzetek 
két, különböző irányban lezajlott retrogressziójára következtethetünk (12. ábra): 

1. Nagymértékű nyomás és kismértékű hőmérséklet eséssel, zöldpala fáciesű 
körülmények között, P=2-5 kbar mellett mintegy 430-480°C hőmérsékleten zaj
lott le. A blokkok nagy része ezt a fejlődési útvonalat követi (22. ábra, b útvonal). 

2. Azokban a kőzetekben (pl. IV/1. mintaszámú), amelyekben jellegzetes 
poszttektonikus helyzetben megjelenik a kékamfibol, majd ezt edenites horn
blende, illetőleg aktinolit szegély övezi, a számítások azt mutatják, hogy a ret
rográd folyamat először viszonylag jelentősebb hőmérséklet csökkenéssel kez
dődött, miközben a nyomás csak kismértékben csökkent, majd közel izotermi
kusan (esetleg némi hőmérséklet növekedés mellett) viszonylag gyors nyomás
csökkenés következett be, vagyis a kőzetek visszaalakulása először kékpala, és 
utána zöldpala fáciesben történt, ami először mintegy P=7 kbar és 380-420°C 
hőmérsékletet jelent az első szakaszban (12. ábra, c\ útvonal) és P=2-5 kbar 
nyomás mellett 430^80°C (edenit-edenites hornblende) majd 400^50°C (akti
nolit) hőmérsékletet jelent a második szakaszban (12. ábra, C 2 útvonal). 

A kőzetek szöveti elemzése során megfigyelhető legkésőbbi átalakulási sza
kaszban történt a metaszomatikus amfibol formálódása (ezek az amfibolok ede
nites hornblendének és aktinolitos hornblendének adódtak), amely P=2-5 kbar 
nyomás mellett T=420^170 oC hőmérsékleten képződött. 

A retrográd metamorfózis mértéke az egyes kőzetblokkokra igen eltérő volt. 
A korábban említett okokon (pl. szemcseméret különbség stb.) kívül ennek oka 
az lehetett, hogy az eklogitok a szubdukció során egy meghatározott helyen 
egy nagyobb lemezegységen belül alakulhattak ki. Az egyes blokkok ennek a 
nagyobb egységnek a különböző részéről származtak, ami némi különbséget 
jelenthet a kiinduló kőzetek összetételében, szemcseméretében, a metamorfózis 
időtartamában stb. Mindemellett a kémiai elemzések és a geotermobarometriai 
számítások (1. korábban) azt mutatták, hogy az egyes blokkok ugyanahhoz a 
nagyobb lemezegységhez tartoztak. A kiemelkedés során történt tektonikai ha
tásokra a nagyobb egység tektonikailag széttagolódott, szétaprózódott és az 
egyes blokkok némileg eltérő körülmények közé (elsősorban eltérő illó nyomás) 
kerültek, ez okozhatta a fent említett különbségeket. 

A retrográd metamorfózis a sok H2O tartalmú ásvány alapján illódús kör
nyezetben zajlott le, mely a nagy kompressziós hatásra kialakult tektonikusán 
kiemelkedett és fellazult zónával jól értelmezhető. 
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12. ábra. Az holguíni retrográd eklogitblokkok P-T-t fejlődési útvonala. Progresszív szakasz (a), 
zöldpala fáciesű visszaalakulási út (b), kékpala (ci) majd zöldpala (сг) fáciesű visszalakulás. 
(Megjegyzés: a késő metaszomatikus hatást az ábrán nem tüntettük fel.) 

Fíg. 12. P-T-t path of the eclogitic blocks in the Holguín area. Progressive path (a), retrograde paths 
in greenschist fades (b), retrograde path first in blueschist fades (a) then in greenschist fades (сг). 
(Remark: Late metasomatism is not presented on the figure.) 

Következtetések 

1. A Mateo Formációt alkotó szerpentinit melanzsban előforduló nagynyomású 
metamorfitok a kishőmérsékletú eklogitok ( C A R S W E L L 1990) , illetve ofiolitos eklo
gitok ( S M U L I K O W S K I 1972) csoportjába sorolhatók kőzetalkotó ásványaik ásvány
kémiai összetétele, valamint a geotermobarometriai számítások alapján. 

2 . Az eklogitok eredetileg óceáni bázisos (elsősorban bazaltos-dolerites) kép
ződmények voltak. 

3 . Az eklogitok képződése a fentiek alapján szubdukciós zónában történt, az 
eklogitképződés fizikai kondíciói P = 1 0 , 9 - 1 3 kbar, T = 5 0 0 ± 3 0 ° C között változtak. 

4. Az eklogit blokkok a kiemelkedés során erőteljes regresszív metamorfózist 
szenvedtek, bár az egyes blokkok visszaalakulása eltérő mértéket mutat. Van 
olyan blokk, amely szinte nem szenvedett jelentősebb retrográd metamorfózist, 
míg másokban az eredeti eklogitos ásványok szinte teljesen átalakultak. 
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5. A retrográd metamorfózis a sok H2O tartalmú ásvány alapján illódús környe
zetben zajlott le. A retrográd szakaszban a visszaalakulás egyrészt egyenesen zöld
pala fáciesű, másrészt először kékpala majd azután zöldpala fáciesű volt. 

6. A visszaalakulás legvégső szakaszában erek-repedések mentén történt ol
datvándorlás során késői metaszomatikus amfibolképződés zajlott le, amely 
szintén eltérő mértékben hatott a kőzetekre. 
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Táblamagyarázatok - Explanation of plates 

I. tábla - Plate I 

1. Középszemcsés eklogit. Idiomorf gránát (gt) zárványdús (titanit, klinozoizit) maggal és 
vékony zárványszegény szegéllyel. A gránátok körül omfacit (om) van; +N, n=42x 
Medium grained eclogite. Idiomorphic garnet (gt) with numerous - sphene and clinozoisite -
inclusions in the core and inclusion-poor rim garnets surround omphacite (от) 

2. Atoll gránát szemcsék (gt) omfacittal albit porfiroblasztban; IN , n=167x 
Late atoll garnets (gt) with omphacite in albite porphyroblast (ab) 

II. tábla - Plate II 

1. Gránát helyén képződő albit porfiroblaszt (ab) a gránát maradványaival (gt), rajta kívül 
albit omfacit reliktumokkal (ab+om); IN, n=67x 
Garnet remnants (gt) with garnet shaped albite porphyroblast (ab) and clinopyroxene (omphacite) 
remnants with albite (ab+om) 

2. Gránát helyén képződött albit porfiroblaszt (ab) kisméretű amfibol, fengit és klinozoizit 
zárványokkal; +N, n=42x 
Albite porphyroblast (ab) with small amphibole, phengite and clinozoisite inclusions on the place 
of garnet 



SZAKMÁNY Gy. et al: Nagynyomású metamorfit blokkok Kubában 567 

III. tábla - Plate III 
1. Piroxént fokozatosan felemésztő amfibol fengittel (amf+fe), valamint gránát maradvány 

(gt) albittal (ab) retrográd eklogitban; +N, n=67x 
Amphíbol on the place of earlier pyroxene with phengite (amf+fe), and garnet remnants (gt) with 
albite (ab) 

2. Poszttektonikus idioblasztos glaukofán (gl) edenites hornblende (hbl) szegéllyel + 
idioblasztos gránát (gt) és finomszemcsés omfacit (om), a kép jobb alsó részén albit 
porfiroblaszt (ab) sok apró piroxen zárvánnyal; +N, n=67x 
Posttectonic glaucophane (gl) with edenitic hornblende (hbl) rim, + idioblastic garnet (gt) with 
fine grained omphacite (от), there are albite porphiroblast (ab) with small pyroxene inclusions in 
the right lower part of the photo 

IV. tábla - Plate IV 

1. Hornblende-albit szimplektit (sz) omfacit (om) szegélyén; +N, n=67x 
Hornblende-albite symplectite (sz) replacing the rim of the omphacite (om) 

2. Poszttektonikus, késői metaszomatikus edenites összetételű amfibol (amf) omfacit 
zárványokkal, omfacittal (om) és gránáttal (gt) a környezetében; + N , n=42x 
Posttectonic, late metasomatic edenitic amphibole (amf) with omphacite inclusions, with omphacite 
(om) and garnet (gt) in its environs. 
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I. tábla - Plate I 
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II. tábla - Plate II 
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III. tábla - Plate III 
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IV. tábla - Plate IV 


