
Pegmatítkutatás a Guineái Köztársaságban
Irta: Mikó Lajos

I. Bevezetés
A Guineái Köztársaságban 1968—69-ben ki

sebb m agyar nyersanyagkutató expedíció a 
Conakrytól ÉK -re 50 km -re lévő coyahi tele
pülésnél jelzett pegm atit előforduláson földpát 
és kvarc nyersanyagkutatást végzett.

Guinea földtanával több külföldi kutató  fog
lalkozott, azonban Coyah és környékének 
kisebb lokális képződményeit ezek a művek 
nem érintik.
1 A Coyah környékén előforduló pegmatitos 
terü letrő l első ízben a Conakry E. jelzésű föld
tani térkép te tt em lítést (1955). A térkép m a
gyarázójában, „Notice explicativ”, L. Delaire 
-francia a geológus (2) nem közölt a pegmatitok 
ásványaira, vagy gazdasági jelentőségére vo
natkozó adatokat.

1961- ben V. Zemanek végzett kutatásokat a 
terü leten , melyről 1:10 000-es léptékben készült 
térképvázlatában az addig ism ert 7 db pegma
tit teléren kívül további 17 db kisebb jelentő
ségű pegm atit előfordulást térképezett fel.

1962- ben dr. Reich L. az addig ism ert peg
m atit előfordulások ásványtanilag érdekesebb 
részeit begyűjtötte és így h ív ta  fel ú jra  a figyel- 
rhet a coyahi pegmatitok fontosságára.

Dr. Ferencz K. 1:10 000-es léptékben 1963— 
64-ben elkészítette a 35 k n r-es  te rü le t földtani 
észlelési térképét. Eredm ényeiről 1964-ben je
lentésben számolt be (2), amely alapján felm e
rü lt a coyah környéki pegmatitmező felderítő 
kutatása.

II. A z  előfordulás általános helyzete
Coyah és közvetlen környéke morfológiailag 

igen változó. A terü let É-i része a környékből 
h irtelen kiemelkedő hegyvidék (Mont Bálán 531 
m magas csúcsával, függőleges homokkőfallal), 
mely meredek, lejtős kőomlással és kiálló mig- 
m atit felszínnel csatlakozik az a la tta  elterülő 
szavannás jellegű dombvidékhez, m ajd ez dé
lebbre a tenger apály-dagály hatásának övébe 
megy át.

A térszín Coyah településnél az 5— 10 m-es 
tengerszint feletti magasság között változik, a 
falu alatt húzódik a 0-ás izohipsza. Ennek meg
felelően a tengerár apály-dagály jelensége a 
falu szélén jelentkezik. így a pegmatitos te rü let 
m angrove övébe eső része a nap különböző 
szakaszában víz a la tt van.

III. Guinea földtani helyzete
Rövid áttekintésként m egállapítható, hogy 

Guinea földtani helyzetét és felépítését nézve 
része annak a nagy archaikum i, algonkiumi,

magmás (gránit) és m etam orf (gneisz, csillám
pala) kőzetekből álló afrikai kontinensmagnak, 
m ely m a a közép- és délafrikai területen  jelen
tős kiterjedésben a felszínen is megtalálható.

Ez a kristályos alaphegység Guinea D-i, DK-i 
részén idősebb gránitos és m etam orf kőzetsoro
zatokból (gneisz) áll, míg É és ÉNy-felé vala
mivel fiatalabb és aránylag kisebb m etam orf 
fokú agyag és csillámpalák, szericites és kvar- 
citos palaképződmények m utatkoznak.

Ezekre a kristályos alaphegységi kőzetekre 
ÉNy-on infrakam brium i, ópaleozoós (kamb- 
rium tól devonig) homokos, kovás, márgás, he
lyenként gyengén meszes üledékes képződmé
nyek települnek, melyek Guineában zárótagjai 
az idősebb üledékeknek (1).

A mezozoikumban magmás működések vol
tak, melyek az alábbi kőzeteket hozták létre:

Dolerit: nagy elterjedéssel és tömeggel, he
lyenként felszíni kiömlésekként m utatko
zik. Felszínén gyakran jóminőségű bauxit 
található.

U ltrabázitok: kisebb tömegű peridotitok,
gabró és dunit vas és króm  tartalom m al, 
valam int a DK-i részen gyém ánt tartalm ú 
kim berlit kürtőkkel és telérekkel.

Nefelinszienit: a Los-szigetek savanyúm ag
más kőzete, felszínén jó minőségű bauxit- 
tal.

A földtani újkorban (harm ad és negyed idő
szak) m ár csak a felszínen lévő képződmények 
mállása, felszinalakulása és fiatal üledékkép
ződés folyt, illetve folyik m a is (pl. lateritese- 
dés).

IV . A z  előfordulás földtani felépítése

a  uoyan es Kornyékén levő pegm atit 
földtani felépítése a következő:
G rán it: 
M igm atit: 
Pegm atitok: 
Homokkő 
D olerit: 
Laterit: 
A llurium

G rán it:
Archaikum
Proterozoikum
Ordovicium
Triász
Holocén

A m igm atitos terü let ÉNy-i (Mánia) és D-i 
(Wonkinfon) szélén szálbanálló kibúvásban 
gránit m utatkozik, m integy lehatárolva a mig- 
m atitot. A gránit-m igm atit ha tár és az érin t
kezés jellege feltárás hiányában nem  ismert. 
M inden esetre a kontakt öv hiánya és a gránit 
m elletti m igm atit alacsonyabb hőm érsékletű 
telérképződm ényei valószínűsítik a tektonikus 
érintkezést.
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OUIHE DNY-1 RÉSZÉNEK PüLDTAHI TÉRKÉPVÁZLATA.

Mániái gránit

Kőzetnév: Granodiorit
Ásványos összetétel (6,7):
Földpát: A  plagioklászok m ennyisége valam i

vel több a K — földpátokénál. Oligoklász 
(Ama—20) és andezin  (An:»). Nagyságuk 400— 
4000 « közötti. Hipidiomorf szemcsék. Sűrűb- 
ben-ritkábban albitikerlemezesek, néhány 
karlsbadi alb itiker kombináció is észlelhető. 
Erősen szericitesedett, különösen a belső ré
szekben. N éhány pertites szerkezet és m irm e- 
kites átnövés is megfigyelhető. A leírtak  a kis 
m ennyiségű alb itra  is vonatkoznak. Zárvány
ként: apatit, muszkovit táblácskák, cirkon.

Ortoklász, anortoklász nagy (max.: 2000 ' u) 
táblás kifejlődésű kristályok, hipidiomorfok. 
Karlsbadi ikrek, antipertites szerkezet, vagy 
bizonytalan körvonalú m ikroklin szerkezet m u
tatkozik. Zárványaik a plagioklászokéhoz ha
sonló.

Kvarc: m ennyisége nagyobb m int az összes 
földpáté. M érete általában az 1,0 mm fele tt van. 
Jelentős része undulációs kioltású. A lakja xe-

nomorf. A ránylag tiszta, szubmikroszkópos 
zárvány kevés van.

Biotit: m érete 450— 1800 y  között. Hipidio
morf, alárendelten idiomorf. Gyakori a bontott- 
sága. Pleukroizm usa halványbam a, zöldesbarna. 
Zárványa: apatit, cirkon.

M uszkovit: a b iotitnál kisebb mennyiségű. 
Átlagosan 300—500 nagyságú. Idiomorf és 
hipidiomorf, tömegében rostozott, kristályköte- 
gek vagy lemezek.

Járulékos ásványok: apatit, ilm enit, epidot.
Másodlagos ásványok: kalcit, pennin, klorit 

(biotit), szeneit (földpát), epidot (piroxén).
Kőzetszövet: durvaszem ű hipidiom orf szem

csés, igen durvaszem ű beágyazásokkal.
W onkinfoni gránit:
K őzetnév: K varcdiorit
Ásványos összetétel (6,7):
Földpát: Oligoklász (Amo— 30), 480— 1800 P kö

zötti nagyságban, idiomorfok vagy hipidiomor
fok. Az albitikerlemezesség elterjedt. Gyakori a 
karlsbadi, ritkább a periklin  ikresedés. A kris
tályok egyrésze zónás szerkezetű, bázisosabb 
belső maggal, de rekurrencia is megfigyelhető.
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Néhány példány mirmekites. Az oligoklász m el
le tt alárendelt m ennyiségben andezin  (Amo—45) 
is előfordul, az oligoklászhoz hasonló tulajdon
ságokkal.

A kis számú albit m irm ekites szerkezetű.
Zárványként biotit, kvarc, apatit, muszkovit, 

fordulnak elő.
Kvarc: Szemcseszerkezete 420—3000 között. 

Mennyisége jelentős. Finoman repedezett, rész
ben undulációs kioltású. Valamennyi xenomorf.

Zárványként: apatit, biotit, fűzérszerűen,
vagy szabálytalanul szóródva kriptokristályos 
ásványtöredékek.

Biotit: 120—2000 y  közötti idiomorf, vagy 
hipidiomorf alakú, hosszan m egnyúlt metszetek, 
erős pleukroizm ust m utat.

Járulékos ásványok: kevés ortoklász, apatit, 
cirkon, epidot, egirin-augit és ilmenit.

Másodlagos ásványok: szeriéit (földpát), klorit, 
titan it (biotit), epidot (piroxén).

Kőzetszövet: durvaszem ű hipidiom orf szem
csés.

A két, eddig gránitnak jelölt kőzettípus kö
zött olyan genetikai összefüggés állhat fenn, 
hogy a D-i wonkinfoni kvarcdioritos típusú kő
zet feltehetően ugyanazon mélységi magmás 
kőzettömeg felső szin tjé t képviseli, m in t a  mag
más pluton boltozatának szegélyén elhelyez
kedő képződmény, míg az ÉNy-i m ániái grani- 
diorit típus a granitoid kőzetcsoport alsóbb kép
ződési szintjéből származik.

A két gránit-típus átm eneti képződményei 
nem ismeretesek, de m indenképpen ortdm ag- 
más képződménynek tartjuk . E két típus között 
helyet foglaló m igm atit pegm atittelérei a grá- 
nit-dioritos m agm atizmus postmagmás képződ
m ényeként e genetikai sorba beilleszthető.

M igmatit
A korábbi irodalomban m etam orf képződmé

nyek, m ajd anatexitnek jelölt kőzet, a  ku tato tt 
terü let fő kőzettípusa. Szálban álló kibúvásai 
általában az É-i rész dombosabb terü lete in  m u
tatkoznak, a D-i lankásabb terü leten  lateritese- 
dett, vagy törm elékkel takart. A szürke, sö tét
szürke biotitos, erősen biotitos kőzet m akro
szkópos megjelenésénél, az ásványok irányíto tt 
elrendeződéséből, jól látható vékony palásság, 
lemezesség, gyüredezettség, m in t m etam orf 
szerkezetre utaló jelenség figyelhető meg, he
lyenként pedig magmás kőzethez hasonló dur
vább szövetű kristályos szemcsés szerkezetet 
m utat.

A palás és a kristályos szerkezetű „típusok” 
között terü leti vagy más elkülönülés nem fi
gyelhető meg, egymás m ellett, folyamatos á t
m enettel fordulnak elő.

Vizsgálataink alapján (6, 7, 8) ezt a kőzetet 
m igm atitnak m inősítjük. M eghatározásunk 
egyik francia szakvélem énnyel is egyezik, m ely

ről csak a jelentés összeállítása u tán  értesül
tünk.

Ásványos összetétel (6, 7, 8):
Földpát: plagioklász, uralkodó m ennyiségben 

oligoklász (Amo) alárendelt m ennyiségben sa
vanyú andezin  (Ams). M éreteiben m aximálisan 
eléri a 6,0 m m -t, átlagosan 1,5 mm hosszúságú 
a ,,c” tengely irányában m egnyúlt, hipidiomorf 
vagy xenomorf kristályok. Legnagyobb része 
albitikerlemezes. Szericitesedés csak néhány 
kristályon látható. Zárványok: sok apatit, bio
tit, kvarc, ilmenit.

Kvarc: részben gyengén hullámos kioltású. 
M érete 2,0—0,2 mm között váltakozó. Xeno
morf kristályok, kis részben hullámos körvona
lakkal, beöblösödő szegélyekkel. Zárványok: 
plagioklász, biotit, muszkovit, ilmenit, cirkon, 
apatit, limonit.

Biotit: nagy m ennyiségben, erős pleokroiz- 
musú, sárga-barna léces keresztm etszetek. Mé
rete átlagosan 1,0—0,5 mm, idiomorf, aláren
delten hipidiomorf kristályok. Zárványként: 
apatit, rádioaktív cirkon pleukroos udvarral 
észlelhető és kis mennyiségű muszkovit.

Járulékos ásványok: A  járulékos ásványok
részben a biotit közvetlen közelében, részben 
a  kőzetalkotó ásványok zárványaként helyez
kednek el: muszkovit, apatit, cirkon, ilmenit, 
m agnetit, limonit, gránit, egirin-augit, részben 
epidotosodva, epidot.

Másodlagos ásványok: szericit (földpát), klo
rit, rutil, lim onit (biotit).

Kőzetszövet: durvaszemű, porfiros földpát- 
beágyazásos hipidiom orf szemcsés.

Egyes kőzetm intákon makroszkóposán gráni- 
tosodás jelei —  a palásság irányát követő ró
zsaszínű káliföldpát — jól észlelhetők. Feltéte
lezhető, hogy a m igm atit az előfordulástól DK- 
re  nagy gneiszkifejlődéssel — m int anyakőzet
tel —  állhat kapcsolatban.

A grán it és m igm atit kém iai elemzése az 
alábbi (elemzők: dr. Emszt M. és Soha I-né 
M ÁFI):

Wonkinfon-i (V.)
gránit Migmatit

SiO, 70,88% 69,45%
TiÓj 0,21% 0,31%
AloO.t 15,32% 15,02%
FG-'O.; 0,49% 0 %
FeÖ 1,75% 3,11%
MnO 0,10% 0,21%
MgO 0,78% 1,10%
CaO 2,01% 3,22%
Na,0 3,54% 3,18%
K,Ö 3,33% 3,30%
—H,0 0,32% 0,09%
+ H ,0 1,32% 0,72%
CO nyom 0,08%
PA ; 0,10% 0,20%

Pegmatitok
100,15% 99,99%

A m igm atitokban elhelyezkedő pegm atittelé- 
rek m ind ásványtani, m ind a kísérő elem tár-
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sulás szem pontjából tipikus savanyú magmás 
eredetet m utatnak.

A pegmatitosodás általában teléres form ában 
m utatkozik, azon belül is zónás felépítéssel, a 
képződési szinttől függő ásványkitöltéssel.

A ku ta to tt terü leten  a pegm atittelérek kizá
rólag m igm atitban m utatkoznak. A gránit-dio- 
ritos képződm ényekben pegm atittelérek előfor
dulásáról nincsen tudom ásunk.

A pegmatitosodás részletes jellem zését külön 
fejezetben tárgyalom.

Homokkő

A kutatási te rü le t É-i szegélyén, a m igm atit 
fölött települve m utatkozik. A homokkő, m ely
nek D-i határvonala a különböző képződmé
nyek fölött függőleges határfalával m integy 50 
km hosszúságban jól követhető, területünkön 
pár fok dőléssel (É—ÉK felé) települ a  migma- 
titra.

A hosszú partvonalszerű homokkőfal feküjé- 
nek határvonala közel egy magasságban m uta t
kozik és a dőlése sem változik lényegesen. Vas
tagsága a perem i részeken kb. 100 m éter, m ely 
a kontinens belseje felé vastagodik.

Szöveti szerkezete helyenként durva, helyen
kén t finomszemű, helyenként 5— 10 cm-től 1—2 
m vastag konglomerátumos rétegekkel.

Mikroszkópi vizsgálat eredm énye (6, 7):

Homokkő:

Kvarc gyengén koptato tt átlagosan 500 p á t
m érőjű szemcsék. Rosszul orientált, utólagos 
nyom ást szenvedett magmás kvarc.

A plagioklász földpátokra jellemző poliszin- 
tetikus ikrekhez hasonló sötétebb-világosabb 
sávok a szemcsékben elég sűrűn  láthatók. Ha
sonlóan megtévesztő egyes szemcsékben a re
pedéshálózat, amely szintén a földpátokra em
lékeztet, de m indkét jelenség a nagy nyomás 
hatásának tudható be.

Pontsorokban elrendeződő szubmikroszkópos 
ásványzárványok gyakoriak. Sokkal ritkább a 
gránit és a muszkovit. A gránit maga zárvány- 
mentes, ami szintén magmás eredetre utal.

A kőzetnek kb. 8% -át adó kvarcit szemcsék 
a kvarcnál jobban koptatottak. Jellegzetes mo
zaikstruktúrát m utatnak.

Kötőanyageloszlása nem egyenletes. M ennyi
sége kb. a  kőzet 35%-a. Anyaga kovás limonit, 
m elynek kovatartalm a kalcedonná és kvarccá 
kristályosodott át.

A kőzet gyengén osztályozott, kevéssé kopta
to tt szemcsékből álló, limonitos-kovás kötő
anyagú, középszemű homokkő.

Konglomerátum

Kőzetleírás: Osztályozatlan, apró és durva 
kavicsból álló, polim ikt; limonitos homokkő
kötőanyagú konglomerátum. A kvarcit 400—

600 P közötti nagyságú kvarcszemcsék sűrűn 
illeszkedő mozaikjaiból áll. A szemek varratai 
közé vékony erecskék form ájában behatol a li
monit. A zárványként szereplő ásványok pár
huzamosan repedezettek, ami irányíto tt nyomás 
hatását m utatja, zárványm entes, azaz magmás 
gránát.

A kötőanyag homokköve 1,0— 1,5 mm-es 
magmás kvarcból, szericites kvarcitból áll.

A homokkő és a konglom erátum  összlet anya
ga tehá t magmás lepusztulási te rü le tre  utal.

Dolerit
A  teljesség m egkívánja megemlítését, bár 

közvetlen m unkánk során a kőzettel nem  talál
koztunk.

Telérszerű megjelenése m ind a m igm atitban, 
m ind a gránitban m egtalálható. A kőzettelérek 
vastagsága 0,3—5,0 m éter között változik.

Laterit

A  felvételi te rü le t felszínét legnagyobb m ér
tékben takarja . Vastagsága, különösen a dom
bos vidéken eléri a  15—30 m -t is. A területen  
m egtalálható összes kőzetféleségek laterites 
m állásának term éke. Szövete kissé porózus, jól 
összeálló. A kevésbé jól lateritesedő kőzetek 
épen m aradt szemcséit m indenhol m agába zár
ja. H elyenként átm osott form ái is m egtalálha
tók, ilyen helyeken ném i rétegzettséget m utat. 
Eredeti települését az anyakőzet épen m aradt 
kvarcerei bizonyítják (2).

A lluvium

Jelentősége csak mezőgazdasági vonatkozás
ban van. Földtanilag számottevő jelentőséggel 
nem bír. Legtöbb esetben a félm éteres vastag
ságot sem éri el.

Tiszta hum ifikált állapotban nem  nagyon 
fordul elő, inkább laterites üledékkel átmosva. 
Gazdaságilag a forrás és patakvölgyek alluviu- 
m ainak van inkább jelentősége, m ert a tengerár 
befolyása a la tt lévő alluviális iszapos üledékek 
erősen sósak és ezekben csak a mangrove és pár 
sótűrő növényzet él meg.

Színe ritkábban fekete, feketésszürke, gyak
rabban az átm osott laterittő l vöröses árnyalatú.

V. A  pegm atit jellemzése

A  Coyah környékén vizsgált pegm atit telérek 
zónás felépítése a blokkdiagram m al szem léltet
hető legjobban.

A telérek  dimenziói igen változóak. Csapásuk 
az 1—2 m -es kisebb fészkektől a  többszáz m é
teres telérekig változik. Vastagságuk hasonló 
módon 0,10— 10,0 m között változhat. A telérek 
ásványi kitöltése a blokkdiagram m  egyes zó-
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JELKULCS:

Kontakt zóna

L N V » * J Közbenső zóna

mm Külső zóna

liÜ ÍV Á vI Fészek zóna

B 8 5 8 8 1 K ie zo ritá a i zóna

2.ábra

náinak — m int Coyahra is érvényes ideális 
m etszetnek — megfelelően a következő:

1. Kontakt zóna

A  ku tatási terü leten  ez különösebben nem fi
gyelhető meg. A telérek és a m igm atit határa 
igen éles, a m igm atit teljesen friss, makroszkó
posán változatlan kifejlődésű. E ttől mindössze 
annyi eltérés lehet, hogy helyenként a telér a 
m igm atit falának fellazulása m iatt m igm atit 
zárványokat tartalm azhat.

2. Külső zóna

Ide az aplitos — m ikrogránitos (mikropeg- 
matitos), illetve mélységi változata, az írás- 
gránitos kifejlődés sorolható. M indig a telérek 
szélén helyezkednek el.

Aplitos típus: általában a felső zónában, ott 
is csak 1—2 cm-es vastagsággal m utatkozik a 
telér szélén. Nem nagy elterjedésű és nem az 
általában ism ert típusos aplitos kőzet.

Mikroszkópos leírása (6, 7):
Kőzetnév: G ránit-aplit.
Ásványos összetétel:
Földpát: bázisos oligoklász (Amo) kb. 2/3 rész, 

albit: 1/3 rész. M éretük 120—240 p között. Nem 
saját alakúak, albitikerlemezesség az oligoklász- 
nál sűrűbb m int az albitnál. A jól felism erhető 
hasadási irányokkal párhuzam osan elrendezett 
füzérekben, sorokban szubmikroszkópos ásvány- 
zárványok láthatók.

Kvarc: szemnagyságú, 120— 360 /< között vál
tozik. A ránylag tiszta  kristályok, kisebb hánya
da hullám os kioltású. A nagyobb szemek göm- 
bölydedek, a kisebbek hullámos szegélyűek, 
vagy konkávok. Járulékos mennyiségben, hé
zagkitöltő elrendeződésben, 20—30 p szemcse
átm érőjű egyedekből álló mozaik s truk tú rá jú  
kvarc is előfordul. A kőzet tömegének több m int 
egyharm ada kvarc.

Járulékos ásványok: apatit, titan it (titanit 
m ellett, vagy felü letén  gyakori a leukoxén ki
válás) szeriéit, muszkovit.

Másodlagos ásványok: kevés szeriéit (földpát, 
m uszkovit).

Kőzetszövet: allotriom orf szemcsés (aplitos, 
cukorszövet).

Mikrogránitos (mikropegmatitos) típus: a
külső zóna fő képviselője, a zónás pegmatitoso- 
dás felső harm adában. Lefelé a kedvezőbb kris
tályosodási feltételek  hatására egyre nagyobb- 
szemű kifejlődésbe megy át, egészen az írás- 
gránitos típusig. Makroszkópos megjelenésében 
nagyon változatos: az egyszerű és tipikus m ik
rogránitos összetételtől a tu rm alin-gránáttal 
gazdagított m ódosulata is gyakori.

Mikroszkópos leírás (6, 7):
Földpát: az egyes csiszolatokban különböző 

arányban szerepel az oligoklász (An«) és az 
albit. Igen gyakoriak a karlsbadi ikrek, m ir- 
m ekites átnövések, m ikroklin-szerkezet, rit
kábban periklin-iker, zónás kifejlődés, végül az 
általánosan sű rű  albitikerlemezesség. Mindez 
arra  utal, hogy az eredeti kőzet K -földpátjai
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albitosodást szenvedtek és így ásványtani ösz- 
szetételük m ár nem  felel meg a „grániténak”.

A nem ikresedett példányok kirptopertitesek. 
A földpátok részben saját alakúak, részben 
m egnyúlt hipidiomorf kristályok. Az ásványok 
szemnagysága 200— 3500 ,« között változik.

Zárványként: kvarc, muszkovit, helyenként 
apatit, titan it, cirkon és csillám.

Kvarc: xenomorf, 500—1500 ,“-os m éretek
ben. M egjelenik 2,0—2,5 mm foltokban, aggre
gátum ként, ahol a finomszemű kvarc (20—300 /' 
között) g rán ittal és kevés földpáttal együtt for
dul elő. Legnagyobb része egyenes, kisebb há
nyada undulációs kioltású.

Zárvány: muszkovit, gránit, földpát.
M uszkovit: hipidiomorf, önálló foltokban,

rendszerint nyalábokban. Nagysága (0,12—0,08 
mm) és m ennyisége változó. Zárványként csak 
kvarc szerepel.

Némely szemcsén radiális elrendezésű, töm e
ges turm alin kristályhalm azok észlelhetők, a 
centrális részen nagyobb F e-tarta lm ú sötét tu r 
malin, m ajd a sugarasan szétágazó kristályok, 
egyre halványabbak — a lilás színtől a sárgáig. 
Pleukroós sz ín : sárga-narancssárga-rózsaszín-li- 
lásrózsaszín: rubellit.

Járulékos ásványok: gránát: gyakori, többször 
tömegesen fordul elő. Idiomorf, a kristályok 
m érete 10—300 « között változik. Színük főleg 
sárgás árnyalatúak, néha rózsaszínbe, ibolyásba 
hajló, néha barna színben is észlelhető: spessar- 
tin-almandin. Turmalin: idiomorf oszlopos, vál
tozó m ennyiségű, m érete 500 ,“-ig. Pegm atitos 
(schörl), erősen pleukroós: lilásvörös, zöldeskék 
színnel. Biotit: főleg a gránátok közé szorulva, 
foszlányokban, xenom orf kristályokkal- jelenik 
meg.

Kőzetszövet: m ikropegmatitos.
írásgránit: tipikus „írásgránitos” kifejlődésű. 

Földpátjai cm-es nagyságrendű plagioklász és 
ortoklász.

A plagioklász álhit, oligoklász önálló sűrűn 
ikerlemezes kristályok, gyakrabban ortoklásszal 
összenőtt kifejlődésekben, karlsbadi, albitik- 
resedés, rosszul fe jle tt m ikroklin szerkezet is 
felismerhető. Zárványként: apatit, muszkovit, 
kevesebb biotit.

A kvarc  500—1800 /« közötti m érettel cso
mókban vagy vonalm enti „hieroglifás” e lren
deződésben. Hullámos kioltású xenomorf, 
aránylag tiszta. Zárványai: muszkovit, albit, ke
vés ortoklász.

3. Közbenső zóna
Ide tartozik  az ún. „csillámkásás” kifejlődés 

és a szoros értelem ben ve tt „tipikus” pegm atit 
(makropegmatit).

„Csillámkásás” kifejlődés: Apró, 1,5 mm ás
ványokból álló halmaz.

Á sványtani összetétele (6, 7):
M uszkovit: sugarasan sű rű  lemezes kötegek- 

ben elrendeződő, ép, idiomorf. Nagysága 0,1—

1,0 m m  között. Közbetelepülten bontott, m ajd
nem  teljes egészében kloritosodott biotit. Sza
bálytalan  alakú közbetelepült kvarc is talál
ható, gyengén undulációs kioltású 0,5— 1,5 
mm-es kristályok, tiszták.

Járulékos ásványok: Turm alin (schörl), grá
nát.

A 294 sz. telérkibúvás m ikromineralógiai 
vizsgálat eredm énye (7):

Gránit-cirkon: idiomorf kristályok.
Cummingtonit: rostos, sugaras megjelenésű, 

színtelen, barnás árnyalatú, barnászöld, zöldes
sárga pleukroossággal. Némely példányon iker- 
lemezesség észlelhető, m elynek alapján az an- 
tofillittől biztonsággal elválasztható. Az ásvány 
m etam orf kőzetekben otthonos, de migmatitos 
és kontakt m etaszom atikus előfordulása is is
meretes.

Apatit: zömök habitusú kristályok.
Kvarc: turm alin  és gránát zárványos, m ellet

te szubmikroszkópikus, füzéres elrendezésű ás
ványzárványok észlelhetők.

Könnyűásványok

magnetit ilmenit 0,2%
gránát 0,3%
cirkon 0,3%
titanit 0,3%
cummingtonit 17,5%
muszkovit 48,6%
apatit 32,5%
mállóit biotit 0,3%

100,0%
Könnyűásványok

kvarc 29,6%
muszkovit 68,4%
mállott földpát 1,0%
klorit 1,0%

100,0%

Megjegyzés: a  nehézásvány súly %  az egész 
anyagra vonatkoztatva 3,0%.

„Tipikus” makropegmatit: cm-től deciméteres 
nagyságú földpát-kvarc-csillám  ásványok keve
réke, decim éteres ásványfészkek halmaza.

Á sványtani összetétel (6, 7):
Földpát: albit, oligoklász és ortoklász. Meny- 

nyiségük, ill. arányuk változó. Á ltalában a pla- 
gioklászok m ennyisége nagyobb.

M uszkovit: nagysága 1 cm-től a  15 cm -t is 
elérő táblákig változik. Makroszkóposán ké t éle
sen eltérő típusú. Az egyik típus: sűrűlemezes, 
vékony lapokká szétszedhető, teljesen átlátszó; 
a másik: sűrűlemezes, vékony lap-törm elékké 
széteső, „falevélre” emlékeztető erezetet m utat. 
Közöttük különösebb összefüggés, vagy megje
lenési törvényszerűség nem  volt megfigyelhető.

Kvarc: szintén nagym éretű, 4,5 m m -t meg
haladó nagyságú, aránylag tiszta ép kristályok
ból áll.

Járulékos ásványok: turm alin, gránát és csil
lám. A turm alin  és a gránát a m ár korábban le
írtakkal jellemezhető, m éretük azonban az elő
zőket jóval meghaladja. A turm alin kristályok 
vastagsága 0,5—3,0 cm között változik, a kris
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tályok hossza a 10—15 cm -t is elérik. M ennyi
ségük az 1—2 kristály tól a sűrűn  keresztbenőtt 
halmazig változik. A gránát (almandin) m eny- 
nyiség kevesebb, kristályai az 1— 2 cm -t is eléri.

A 93. számú telérkibúvás fúrási anyagából 
készült m ikromineralógiai vizsgálat eredm é
nye (7):

Nehézásványok
93/1 93/2

opakásványok 20 9
X 3 4
limonit 4 37
gránát 68 5
cirkon — 5
turmalin 2 1
fakult biotit 3 28
xenotim — 8
monacit — 3
apatit — sz.

100 100
Könnyűásványok

93/1 93/2
kvarc 6 29
mikroklin 1 1
oligoklász 2 2
muszkovit 86 62
fakult biotit 5 6

100 100
nehézásvány súly % 15,0 1,7
sz =  szórványos 
x =  optikailag pontosan meg nem

határozható ásvány. Vörösbar
nán áttetsző, reflexiós fényben 
kissé fémes, izotróp, vagy gyen
gén anizotrop. Fénytörése 1,8 
felett van. Kolumbit?

Az ásványok rövid jellemzése: az opak ásvá
nyok kristályform át nem tükröznek. A gránát 
halványrózsaszínű —■ néha kissé sárgás árnya
latú. Optikai tulajdonságai alapján álmandin- 
spessartin. A cirkon a  c tengely irányában kis
sé — néha nagyobb m értékben nyú lt habitusú, 
halványrózsaszínű, gyengén pleokroós. A tur- 
malin: schörl. A biotit sárga-sárgásbarna, fa
kult, m állott, ritkán  a  finom zárványok körül 
pleokroós udvarral. Xenotim : zömök habitusú, 
sárgászöldes árnyalatú  kristályok. Monacit sá r
gás-barnás árnyalatú  zömök, vagy táblás k ris
tályok. Apátit: a c tengely irányában kissé 
nyúlt kristályok.

Ehhez a zónához tartozik  az egykori, füzér- 
szerűen elhelyezkedő üregek, druzák falán 
fennőtt ásványkifejlődések:

Berill: vastagsága 0,5—4,0 cm, hosszúsága 
2—20 cm között változik. Tökéletesen k ristá
lyosodott ásványai halványzöld, zöld és kékes 
színűek.

A kristályok általában jól fe jle tt egyedi k ris
tályok, gyakran halmazokban, vagy egymáson 
átnőve m utatkoznak. Az egyes ásványok a ké
sőbbi folyam atok hatásaként repedezettek, 
kvarc vagy földpáterekkel átjártak .

Turmalin: a fennőtt kristályok m ennyisége a 
korábbi megjelenésükhöz viszonyítva lényege
sen kevesebb.

Gránát: az itt m utatkozó gránát (minden va
lószínűség szerint almandin) m ennyisége na
gyon kevés. Az ásványok 1—2 cm nagyságúak, 
bár 4 cm-es darab is előkerült.

4. Kiszorítási zóna

A pegmatitképződés befejező fázisa. Mindig 
a telérek közepén m utatkozik kvarc, földpát, 
vagy a kettőnek fészkes, együttes m egjelenése
ként.

A feltárásokban a berilles-turm alinos druza 
(üreg) kifejlődése u tán  m int legfiatalabb kép
ződmény kvarc, vagy földpát m utatkozott a fe
lér közepén. Ahol nem  volt druzás-üreges k ifej
lődés, de a fázis létrejöttéhez meg volt a lehe
tőség, ott közvetlenül az írásgránitos, vagy 
m akropegm atit után, azzal közvetlenül érin t
kezve jelentkezett a telér közepén. K iterjedését 
m egállapítani nem  tudtuk. Á ltalában az 1 m 
vastagságot csak nagyon ritkán haladta meg, 
csapás és dőlésm enti kifejlődése 15—50 m-es 
nagyságrendű volt.

A kvarc teljesen tiszta, áttetsző, vagy szürke, 
sötétszürke színű. E két kvarc típus egymás
m elleit is előfordul, de különösebb határ kö
zöttük nem  volt megfigyelhető. A színváltás 
folyamatos.

A földpát általában plagioklász (oligoklász, 
albit-oligoklász-pertit, albit-m ikroklin-pertit), 
de helyenként az ortoklász van nagyobb m eny- 
nyiségben.

H at darab tiszta földpátos telérközép anya
gából készült kémiai elemzés szerint a  földpát 
minősége az alábbi (3):

Fe Na K
0,087% 1,42% 10,0%

A teljesség m iatt meg kell említeni, hogy 
egyes telérek  kvarc-anyagaiban fekete, barnás
fekete, 1—2 cm nagyságú táblás kristályok is 
előfordulnak, m ennyiségük azonban nem  jelen
tős. A röntgenvizsgálatok hidrohem atitnak mi
nősítették.

A Coyah-környéki pegm atitokat, feltártságuk 
szintjeit a m ellékelt elvi szelvény foglalja ösz- 
sze. Meg kell jegyezni, hogy a Coyah-tól ÉNy- 
ra  lévő m ikropegm atitos-m ikrogránitos kifejlő
désnek magasabb térszínen (hegyoldal), vagy a 
m élyebb szintet képviselő pegmatitos zónákkal 
egyszinten, egymáshoz közeleső m egjelenésénél 
tektonikai hatásnak is szerepe lehet. Továbbá, 
külön kell választani ettől — a blokkdiagram m  
alapján —  a vékonyabb zsinórok és telérek, te- 
lérvégződések optimális szinten is indokolt 
m ikropegm atitos megjelenéseit.

A zónás kifejlődés képződményei term észete
sen egy szelvényben nem  m utathatók be, azon
ban a lencsés, zónás felépítést jól szem lélteti a 
431. sz. telérkibúváson végzett feltárások szel
vénye.
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VI. A  pegmatitok ritkafémtartalma

A kutatóárkolásokkal és mélyfúrásokkal fel
tárt telérek anyagából készült színképelemzési 
vizsgálatok adatait a mellékelt táblázat tartal
mazza (3).

Az elemzési eredményeket összefoglalva meg
állapítható, hogy csak a berillium, rubidium, 
cézium, candium, helyenként pedig a nobium, 
yttrium ér el nagyobb koncentrációt, de ezek 
csak helyi anomáliák, nagyságrendjük nem je-

a telér ek  szer kezete  feoK-szEirára
__________ALAPJÁN,_____________
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lentős. Dúsulásuk általában a csillámos és az 
ún. „csillámkásás” kevertanyagú kifejlődésű 
típusban jelentkezik. Előbbinél minden valószí
nűség szerint a csillám kristályrácsába épülve, 
az utóbbiban a csillámon kívül a xenotin, mo- 
nacit, apatit (kolumbit?) megjelenése (pl. 93. 
telérkibúvás fúrási anyagában) is közrejátszhat.

A begyűjtött és eddig megvizsgált minták 
aránylag kis területről származnak. Nem dönt
hető el jelenleg az sem, hogy a kutatási terület 
az egész pegmatitosodás optimális zónájába 
esik-e vagy sem, vagy az más területen várható. 
Természetesen nem - kizárt a kedvezőbb kon
centrációt tartalmazó anyagok jelenléte sem.

VII. összefoglalás t

Az elvégzett munka alapján megállapítható, 
hogy a gránit-dioritos magmatizmushoz kapcso
lódó pegmatit-telerek felépítésében, ásványi ki- 
töltéséban bizonyos törvényszerűség (zónásság) 
figyelhető meg. Az eddig ismert írásgránitos, 
makropegmatitos, helvenként kvarc és földpát- 
tartalmú telérkitöltéseket további típusokkal 
gyarapítottuk, ázok között összefüggéseket is
mertünk fel. , ;

A telérek kitöltődése részben a mindenkori 
képződési szinttel, részben a teléren —  lencsén 
belüli (pl. peremi yagy fészek) helyzetétől függ.

Tisztázódott a kvarc-földpátképződés geneti
kai helyzete, valamint a telérkitöltésekben más 
figyelemre méltó ásványokat (berill, muszkovit) 
mutattunk ki.;

Az eddigi kutatás a várható pegmatitelőfor- 
dulás kb, 1/3 részén folyt. A feltárt kvarc és 
földpát. az; ipari felhasználás feltételeit (üveg
gyártás, e&erépgyártás) elérik, de mennyiségük 
biztosan- nem állapítható meg.

A kutatás további folytatásával a hazai, gui- 
neiai igények kvarc és földpátnyersanyag szem
pontjából biztosítható lenne, illetve az ipari ér
téket elérő csillám (muszkovit), berill további 
feltárása is várható.
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PEGMATITFORSCHUNG IN DÉR REPUBLIK 
VON GUINEA

Lajos Mikó
Dér Verfasser beschaftigte sich mehrmals mit dér 

Forschung dér in dér Republik von Guinea vorhan- 
denen Pegmatiten.

Auf Grund dér durchführten Arbeit vermehrte dér 
Verfasser mit weiteren Typen die bisher bekanntan 
Gangausfiillungen mit Pegmatit-, Makropegmatit-, 
Quarz- und Feldspatinhalt.

Er klarte die genetische Lage dér Quarz- und 
Feldspatbildung und erwies in den Gangausfüllungen 
weitere bemerkenswerte Minerale. (Beryll, Muskovit)
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