DE GEOLOGIE VAN HET CENTRALE
LYS-CAILLAOUAS GEBIED TEN WESTEN EN TEN
ZUIDEN VAN LAC D'OÔ

(een (mikro)tektonische en petrografische
studie van het Cambro-Ordovicium en de
Varistische intrusiva)

oktober 1986
S.W.J. den BROK

SAMENVATTING
In het veldwerkgebied dagzomen Cambro-Ordovicische metasedimenten die in
het zuiden grenzen aan de Lys-Caillaouas graniet en in het noorden door een
overschuivingsvlak worden gescheiden van Silurische en Devonische
sedimenten. Het Cambro-Ordovicium bestaat hoofdzakelijk uit schisten en
kwartsieten. In mindere mate komen marmer en konglomeraat voor.
De gesteenten zijn geplooid tijdens de Varistische plooiingsfase waarbij
een assenvlaksschistositeit ontstond. Een waarschijnlijk Ordovicische
diskordantie onder een konglomeraatnivo is meegeplooid. De metamorfose
graad nam vervolgens toe waarbij in de pelitische sedimenten andalusiet-,
stauroliet-, kordiëriet- en biotietporfiroblasten over de schistositeit
groeiden die gedurende een tweede Varistische deformatiefase rotatie
ondervonden waarbij ook een krenulatiefoliatie ontstond.
Hierna intrudeerden in het zuiden verschillende magmatische gesteenten. De
metasedimenten direkt tegen deze intrusiva aan ondergingen hierdoor een
tweede, kontaktmetamorfe fase. Daarbij groeide nieuwe andalusiet, nieuwe
biotiet, nieuwe muskoviet en sillimaniet. De schistositeit nam hierdoor in
intensiteit af.
Van de magmatische gesteenten intrudeerden de porfirische biotietgraniet en
de kwartsdioriet waarschijnlijk als lenzen parallel aan de strekking van de
schistositeit in het veldwerkgebied. De porfirische biotietgraniet
intrudeerde als een Bingham fluid waardoor ze differentiële spanningen kon
ondergaan. Als gevolg van de intrusie ontstond een voorkeursorientatie van
de mineralen en ontstonden enclaves van metasedimenten waarschijnlijk door
boudinage van schisteuse schermen van metasedimenten tussen verschillende
deelintrusies. De intrusie resulteerde uiteindelijk in een door de
enclaves en de voorkeursorientatie van de mineralen beschreven langgerekte
koepel. Direkt na de intrusie groeiden kaliveldspaat megakristen als
porfiroblasten in de graniet. Hierna intrudeerde de muskovietgraniet als
een sub-horizontale plaat of lakkoliet. De intrusie heeft een Varistische
ouderdom.
Waarschijnlijk Alpiene deformatie resulteerde in een aantal grootschalige
plooien van de schistositeit(o.a. de Lac d'Oô antiform) en belangrijke
breuken en opschuivingen.
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1.0

INLEIDING
In het Lys-Caillaouas massief dagzomen Cambro-Ordovicische metasedimenten
en Varistische intrusiva(Wennekers, 1968). Het zijn gesteenten met een
grote verscheidenheid aan lithologieén en strukturen die uitstekend zijn
ontsloten.
In het kader van de doktoraalstudie strukturele geologie is getracht om
drie-dimensionaal inzicht te verkrijgen in de struktuur van dit
Cambro-Ordovicium en de intrusive en om m.b.v. (mikro)strukturele en
petrografische waarnemingen uitspraken te kunnen doen over de genese van
die struktuur en de relatie met metamorfe en plutonische processen.
Hiertoe is in het gebied ten zuiden en ten westen van Lac d'0ô(zie bijlage
I) in de zomermaanden van de jaren 1983, 1984 en 1985 veldwerk verricht en
zijn slijpplaatjes van in het veld geselekteerde gesteentemonsters
mikroskopisch bestudeerd. Hetzelfde werd in naburige gebieden door andere
studenten gedaan.
Het veldwerkgebied zelf beslaat een oppervlakte van ruim 22 vierkante
kilometer. Iets meer dan de helft wordt ingenomen door metasedimenten, de
rest door intrusiva.
De hoogte varieert van 1100 m in het noorden(Granges d'Astau) tot 3200 m in
het zuiden(Pic de Perdiguère). Het gebied is voor auto's onbegaanbaar. Er
lopen enige voetpaden.
Réfuge d'Espingo(1967 m) en refuge du Portillon(1574 m) zijn geschikte
overnachtingsplaatsen.
Voor kartering werd gebruik gemaakt van topografische kaarten van de I.G.N.
schaal 1:25.000 die werden uitvergroot tot 1:10.000. Het veldwerkgebied
wordt bestreken door bladen 'Bagnères de Luchon' 5 en 6.
In dit verslag warden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In de
bijlagen bevindt zich o.a. de geologische kaart en de profielen en ook alle
bij het verslag horende foto's. In de volgende drie hoofdstukken zal
aandacht worden besteed aan respektivelijk de lithologie, de metamorfose en
de deformatie van de Cambro-Ordovicische metasedimenten. Qok de relatie
tussen de deformatie en de metamorfose zal in dit laatste hoofdstuk aan de
orde zijn. In hoofdstuk 5 zullen de intrusieve gesteenten behandeld
worden.
Mijn dank gaat allereerst uit naar Bas van den Eekhout, Folkert majoor en
Hans de Bresser met wie een en ander is doorgesproken en die hoofdstukken
uit dit verslag kritisch hebben bestudeerd. Daarnaast wil ik melding maken
van fijne kleine Valérie die in de réfuge d'Espingo door haar uiterst
prettige verschijning vele steentjes bijdroeg aan de totstandkoming van de
ideeën die aan dit verslag ten grondslag liggen.

2.0

LITHOLOGIE
In dit hoofdstuk zullen de lithologische aspekten van de metasedimenten aan
de orde komen. Eerst volgt een algemene inleiding, vervolgens een
beschrijving van de afzonderlijke lithologische eenheden en in het kort de
opeenvolging in zijn geheel met een mogelijk milieu van afzetting.
Uiteindelijk zullen de resultaten worden vergeleken met die van andere
auteurs op grond waarvan een datering van de eenheden wordt voorgesteld.
De intrusieve gesteenten zullen in hoofdstuk 5 ter sprake komen.

2.1

ALGEMENE INLEIDING
In het veldwerkgebied dagzomen hoofdzakelijk pelitische en psammitische
sedimenten die een middelgradige metamorfose hebben ondergaan. Het zijn
hoofdzakelijk kwartsieten en muskovietschisten met meer of minder biotiet
en met naast andalusiet ook porfiroblasten van stauroliet, kordiëriet en
granaat. Daarnaast komen nivo's voor die rijk zijn aan Ca-silikaten en aan
kalciet en ook een metakonglomeraat. In het uiterste noorden is het
gesteente rijk aan grafiet en aan pyriet.
Ondanks de graad van metamorfose en de verscheiden fasen van deformatie is
de oorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid vrijwel overal goed te
herkennen. Sedimentaire strukturen zijn echter uitzonderingen en fossiele
levensresten zijn helemaal niet aangetroffen.
Op grond van lithologische eigenschappen is een redelijk betrouwbare
stratigrafische kolom opgesteld(zie fig 2.1). De lithologische eenheden
zijn in het gehele gebied en ook daarbuiten te vervolgen(vgl. Herden, 1986
en Bakker, in voorb.). Ze worden hieronder beschreven.
De diktes zijn geschat door voor plooiing te korrigeren. Met deformatie
ten gevolge van afplatting of uitrekking, drukoplossing of kleinschalige
breukbewegingen is geen rekening gehouden. Het verdient dan ook de
voorkeur deze dikteschattingen met enig argwanen te betrachten.

2.2

DE ARROUGE EENHEID
Om verwarring met andere auteurs te voorkomen is deze eenheid niet
'onderste gesteente eenheid' of 'stenen-van-onder-het-konglomeraat' genoemd
zoals in het veld gebruikelijk was, maar Arrouge eenheid naar het Val
d'Arrouge waar ze dagzoomt. Beide veldnamen karakteriseren echter beter de
plaats die de eenheid in de stratigrafische kolom inneemt dan de huidige
naam.
Een diktebepaling is onmogelijk daar onder- noch bovengrens in het
veldwerkgebied ontsloten zijn. De eenheid wordt diskordant afgedekt door
de metakonglomeraat eenheid. Een minimale dikte van 800 m lijkt
waarschijnlijk.
Het gesteente bestaat hoofdzakelijk uit pelitische en psammitische
mikaschisten en kwartsieten. In mindere mate komen kwartsitische nivo's
voor die rijk zijn aan Ca-silikaten en/of kalciet. Ruwweg valt er
onderscheid te maken tussen een onderste kwartsitischer deel en een

Figuur 2.1 Stratigrafische kolom van het Cambro-Ordovicium en Siluur ten
westen van Lac d'0ô. Gr = grafiet; P = pyriet

bovenste pelitisch-psammitischer deel. Het is echter niet eenvoudig deze
tweedeling in het veld te hanteren.
De oorspronkelijke gelaagdheid is in de al dan niet Ca-rijke kwartsitische
nivo's over het algemeen goed herkenbaar.

2.2.1 WITTE KWARTSIETEN(zie foto 2.6a)
Karakteristiek voor de eenheid in het algemeen is het voorkomen van
kwartsietnivo's die een witte kleur vertonen op het verse breukvlak. Deze
kwartsieten bestaan vrijwel geheel uit kwarts(90%) en muskoviet(10%) en
vertonen vrijwel overal een gedifferentieerde gelaagdheid. Over het
algemeen zijn de nivo's goed gebankt met een bankdikte die varieert van 5
tot 40 cm. De nivo's zelf varieren in dikte van 5 tot 20 m en zijn
relatief goed vervolgbaar in het veld.

2.2.2 CA-RIJKE KWARTSIETEN(zie foto 2.1)
De Ca-rijke kwartsieten die in het veld 'kalken' werden genoemd lijken op
grotere afstand wel op de witte kwartsieten vanwege de wit-gele
verweringskleur. Deze is echter mat of dof van uiterlijk. -De verse kleur
is lichtgrijs. De gebanktheid is goed, de bankdikte varieert van 5 tot 30
cm. De gediferentieerde gelaagdheid zoals die in de witte kwartsieten
voorkomt is niet waargenomen.
Het gesteente bevat vooral kwarts en in mindere mate kalciet en wat
Ca-silikaat(zoisiet, aktinoliet en titaniet). Deze Ca-rijke kwartsieten
onderscheiden zich van Ca-rijke kwartsieten in de hogere eenheden(de
kwartsiet-marmer eenheid) door het ontbreken van grafiet.

2.2.3 DONKERE KWARTSIETEN
De donkere kwartsieten bevatten over het algemeen meer mika's dan de witte
kwartsieten en in de plaats van muskoviet komt biotiet voor. Dit
veroorzaakt samen met wat opake mineralen de donkere blauwgrijze verse
kleur en de roodbruine verweringskleur. De donkere kwartsieten vertonen
minder vaak de gedifferentieerde gelaagdheid zoals die in de witte
kwartsieten voorkomt en zijn ook wat minder goed gebankt. De bankdikte
varieert van 1 , tot 50 cm. De nivo's zijn vrijwel niet te vervolgen in het
veld.

2.2.4 GROENE CA-SILIKAAT BANKJES(zie foto 2.2)
In de hele eenheid komen verspreid groenige bankjes voor van 2 tot 10 cm
dikte die voor 75% bestaan uit kwarts en voor 25% uit biotiet en
Ca-silikaat(aktinoliet en zoisiet). De bankjes vertonen een
gedifferentieerde gelaagdheid van groene, 1 tot 4 mm dikke
aktinolietrijkere laagjes en witte, 0.2 tot 1 mm dikke zoisietrijkere
laagjes. De op het eerste gezicht zo karakteristieke bankjes komen ook in
andere lithologische eenheden voor. Ze zijn dan ook niet geschikt om er
lithologische eenheden mee te karakteriseren.
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2.2.5 MIKASCHISTEN
Mikaschisten komen voor in alle eenheden van de stratigrafische kolom en
zijn niet te gebruiken om er eenheden mee te karakteriseren. De nu volgende
beschrijving betreft dan ook alle in het veldwerkgebied voorkomende
mikaschisten.
Mikaschisten bevatten overal muskoviet als mika en wisselende hoeveelheden
biotiet, variërend van vrijwel biotietloos tot schisten met globaal gelijke
hoeveelheden muskoviet en biotiet. Hogere biotietpercentages komen voor in
de kontaktmetamorfe zone rond de Lys-Caillaouas graniet en in de enclaves.
Kwarts kan zowel geheel afwezig zijn als in dusdanige mate dat er sprake is
van een kwartsiet.
De muskoviet veroorzaakt een lichte blauwgrijze verse kleur. Wanneer
biotiet en opaken geheel afwezig zijn kunnen zelfs witte en zilverkleurige
varianten optreden(zie foto 2.3). Met toename van het biotietpercentage
vertonen de schisten donkerdere kleuren via donker blauwgrijs tot heel erg
donker grijs en bijna zwart. De verweringskleur is dan roodbruin.
Andalusiet, stauroliet en biotiet komen voor als porfiroblasten, in mindere
mate ook kordieriet en granaat. Sillimaniet komt voor in de hooggradig
metamorfe enclaves en de omhullende van de graniet. De andalusieten hebben
een doffe blauwzwarte kleur en kunnen tot 10 cm lang zijn, zijn meestal
echter 1 tot 2 cm lang. Roze varianten komen voor in aders en in de
hooggradige schisten. De andalusiet komt zowel gespreid voor als in
bankjes tot 2 cm dik die lokaal vrijwel geheel uit andalusiet kunnen
bestaan. Afwisseling van deze blauwzwarte laagjes met roodbruin verweerde
biotietrijkere laagjes komt veelvuldig voor en geeft de schisten een bont
karakter.
Als het gevolg van zulke verschillen in verweringskleur zijn
oorspronkelijke gelaagdheden in de mikaschist zijn meestal goed te
herkennen . Dit reflekteert vooral het verschil in Fe- en Al-inhoud.
Dergelijke bankjes zijn nergens meer dan enige cm's dik. In zijn geheel
daarentegen kunnen schisteuse nivo's tussen kwartsitische banken vele
meters dik zijn.
Oorspronkelijke gelaagdheden zijn ook herkenbaar aan variatie in het
kwartspercentage.

2.2.6 SEDIMENTAIRE STRUKTUREN
In de kwartsitische gesteenten, en ook wel in de wat kwartsrijkere
schisten, komt veelvuldig een fijne laminatie voor die bestaat uit lichte,
1 tot 8 mm dikke bandjes met relatief veel kwarts, en donkere, 0.1 tot 1 mm
dikke bandjes met relatief veel biotiet(zie foto 4.2). Het is aleen het
verschil in minerale samenstelling dat de laminatie veroorzaakt. Ze is
volledig onafhankelijk van de voorkeursoriëntatie van mika's of andere
mineralen. De spatiëring is tamelijk onregelmatig. In de meeste gevallen
is de laminatie evenwijdig aan de oorspronkelijke gelaagdheid.
In het veld zijn de laminaties het beste te bestuderen als
intersektielineaties op de schistositeit. Daarop komen de laminaties
lokaal voor in konfiguraties die doen denken aan scheve gelaagdheden(zie
foto 2 bijlage VI). Er zijn geen waarnemingen gedaan die er op wijzen dat
de laminatie een oudere tektonische gedifferentieerde gelaagdheid zou zijn.
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Het is op grond van het bovenstaande aannemelijk dat de laminatie van
sedimentaire origine is.
Andere sedimentaire strukturen zijn in de Arrouge eenheid niet waargenomen.

2.3

METAKONGLOMERAAT EENHEID(zie foto 2.4)
Diskordant op de verschillende lithologieën van de Arrouge eenheid ligt een
metakonglomeraat. Dit metakonglomeraat bestaat uit afgeronde, tot sigaren
uitgerekte kwarts- en kwartsietpebbles in een pelitische matrix die lokaal
ook veel Ca-mineralen kan bevatten.
De pebbles variëren in grootte van enige mm's tot 40 a 60 cm in doorsnee.
80% van de pebbles bestaat uit kwartsiet, 20% uit witte kwarts. Er zijn
ook pebbles aangetroffen van een goed gesorteerde monomikte breksie van
witte hoekige kwartskorreltjes tot 3 mm in doorsnee(zie foto 2.5). De
matrix in het konglomeraat neemt een zeer gering deel van het totaalvolume
voor zijn rekening(minder dan 10%). Het konglomeraat is slecht gesorteerd.
De kwartspebbles bestaan geheel uit kwart en hebben altijd een witte kleur.
Ze vallen daardoor erg op, zowel op het verse als op het verweerde
oppervlak. Ze zijn over het algemeen ronder van vorm dan de
kwartsietpebbles, waarschijnlijk door hun hogere hardheid.
De kwartsietpebbles hebben donkere, blauwgrijze verse kleuren evenals de
matrix van het konglomeraat. Op het verse breukvlak zijn de pebbles
moeilijk te onderscheiden van elkaar. Op het verweerde oppervlak
manifesteren ze zich daarentegen goed in verschillende geelbruine en
grijzige tinten. De kwartsiet bestaat uit een fijnkorrelig maaksel van
kwarts en biotiet in verschillende verhoudingen. Opvallend is dat de
kwartsieten fijnkorreliger zijn dan de kwartsieten die in de andere
eenheden voorkomen. In de pebbles komt regelmatig dezelfde fijne laminatie
voor als in de kwartsieten van de Arrouge eenheid(zie foto 4.12a). Een
enkele maal worden in de pebbles oudere kwartsaders aangetroffen.
De grofste fraktie wordt altijd onderin het konglomeraat gevonden. Naar
boven toe neemt, dan de grootte geleidelijk af. Over het algemeen is geen
oorspronkelijke gelaagdheid te herkennen. Slechts bovenin waar
schisteusere bankjes de konglomeraatbanken afwisselen en lokaal ook aan de
basis(zie foto 4.1), kan deze met enige zekerheid worden vastgesteld. De
basis vormt een erosief kontakt. Waar witte kwartsiet dagzoomt direkt
onder het konglomeraat treft men pebbles van deze kwartsiet ook in het
konglomeraat aan(zie foto 2.6a en b). Bovenin de eenheid, in het enigzins
gebankte deel, komen bankjes voor met pebbles van geringere afmeting, en
ook wel roodbruin verweerde kwartsitische bankjes, die geulstrukturen
lijken te vertonen.
Het konglomeraatnivo komt voor in het gehele gebied. Doordat de stand van
de oorspronkelijke gelaagdheid echter meestal niet is vast te stellen is
het niet eenvoudig het nivo in het veld te vervolgen. Het wordt dunner
naar het noorden en noordwesten toe, van 100 m dikte ten zuiden van Pic
d'Espingo tot enige meters dikte in het noorden bij Lac de Sadagouaus en
onder de kabelbaan langs het pad naar de Auberge du Lac d'Oô.

2.4

META MIKROKONGLOMERAAT EENHEID
Naarmate men hoger in de metakonglomeraat eenheid komt wordt de gebanktheid
beter. Deze tendens zet zich voort in de bovenliggende meta
mikrokonglomeraat eenheid. Hierdoor is deze eenheid biezonder geschikt
voor de bepaling van de grootschalige struktuur. De grens tussen de beide
eenheden ligt daar waar de witte kwartspebbles in de konglomeratische
bankjes de 1 cm doorsnede niet meer overschrijden. Deze grens is
arbitrair.
Bankjes met kwartspebbles kleiner dan 1 cm in doorsnee werden in het veld
'mikrokonglomeraat bankjes' genoemd. Deze bankjes zijn karakteristiek voor
de eenheid. Ze varieren van 5 tot 25 cm in dikte en bestaan uit
uitgerekte, veelal hoekige witte kwartskorreltjes die drijven in een rood
verweerde matrix(zie foto 2.7a en b). Kwartsietpebbletjes zijn niet te
onderscheiden. Zowel grain supported als matrix supported texturen komen
voor. De samenstelling van de matrix varieert. Er is sprake van
Ca-mineralen(aktinoliet, zoïsiet), chloriet, biotiet, muskoviet, kwarts en
porfiroblasten van andalusiet en stauroliet. De matrix kan zowel
kwartsitisch als schisteus zijn. Meestal zijn op het verse breukvlak de
witte kwartsjes niet te herkennen en vertoont het gesteente een
donkergroene kleur door aanwezigheid van aktinoliet en/of chloriet.
Naar boven toe nemen de mikrokonglomeraat bankjes in aantal en in dikte af.
De gebanktheid blijft echter goed door het optreden van afwisselingen in
minerale samenstelling van de schisten. Voor een beschrijving van de
schisten wordt verwezen naar paragraaf 2.2.6. Over het algemeen vertonen
de schisten een iets groenere kleur door aanwezigheid van aktinoliet en
chloriet.
Hoger in de eenheid komen donkerbruine en donkergroene Fe- en Mg-rijke
bankjes voor van 3 tot 5 cm dikte. Deze bevatten nu eens zeer veel
stauroliet, dan weer alleen maar chloriet en granaat. Ook komen lichtgeel
verweerde kalcietrijke banken voor. Deze afwisseling geeft het gesteente
een zeer bont en voor het bovenste deel van de eenheid zeer karakteristiek
uiterlijk(zie foto 2.8 en 4.3).
De hele eenheid heeft een dikte van 250 m. Sedimentaire strukturen zijn in
het gesteente niet aangetroffen.

2.5

DE KWARTSIET-MARMER EENHEID
De in het veld 'kalk-van-boven-het-konglomeraat' genoemde kwartsiet-marmer
eenheid is een pakket kwartsitische marmers en kalcietrijke kwartsieten van
40 tot 80 m dik. Door de lichtgrijze en gele verweringskleur en de
uitstekende gebanktheid is de eenheid gemakkelijk in het veld te herkennen
en te vervolgen. De eenheid is verder goed te herkennen aan het centrale
verwarming achtige verweringspatroon(zie foto 2.9). Dit patroon is
veroorzaakt door preferente oplossing van de kalcietfraktie langs de
loodrecht op de oorspronkelijke gelaagdheid georiënteerde cleavagevlakken.
Karakteristiek voor de eenheid is tevens het voorkomen van dunne, 2 tot 10
mm dikke, zwarte, grafietrijke bandjes. Deze bandjes ontbreken in de
Ca-rijke kwartsieten van de Arrouge eenheid.
Het gesteente bestaat uit fijnkorrelige kalciet en kwarts in wisselende
hoeveelheden. Het heeft een lichte, blauwgrijze verse kleur. Grafietrijke
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bandjes hebben een zwarte kleur. Tegen de grafietrijke bandjes aan
vertoont de marmer een lichtere kleur als gevolg van een hoger
kwartspercentage. De breedte van deze lichtere zones bedraagt 1 tot 4 mm.
De dikte van de kwartsitische marmerbankjes en de kalcietrijke
kwartsietbankjes varieert van 2 tot 30 cm.
In aders die het gesteente doorsnijden komt kalciet, zoïsiet,
epidoot(lichtgroen) en sideriet(rood) regelmatig voor. Sedimentaire
strukturen zijn niet waargenomen.

2.6

DE SAOAGOUAUS EENHEID
De Sadagouaus eenheid, die volgt op de kwartsiet-marmer eenheid, is een
eenheid waarin drie verschillende lithologieën voorkomen, te weten:
biotietphylieten, pyrietrijke grafitische kwartsieten en pyrietrijke
grafitische leien.
Vanwege de overeenkomstige donkere verweringskleuren, het ontbreken van
oorspronkelijke gelaagdheden en een relatief hoog grafietgehalte zijn deze
drie lithologieën in een eenheid vervat.
Afgezien van de ondergrens van de onderste van de drie lithologieën zijn de
grenzen tussen de lithologieën van tektonische aard. Dikteschattingen zijn
daarom van geringe betekenis. De Sadagouaus eenheid is een
tektono-stratigrafische eenheid.

2.6.1 BIOTIETPHYLIETEN
De biotietphylieten vormen een monotone opeenvolging van donkerbruin
verweerde phylieten waarin vrijwel geen oorspronkelijke gelaagdheid is te
herkennen. Slechts sporadisch zijn enige bruinige kwartsitische bankjes
van 4 tot 10 cm dikte aangetroffen. De verse kleur van de phyliet is
blauwgrijs.
Het gesteente bevat altijd in belangrijke mate biotiet als glimmer en
porfiroblast relikten van naar fijnkorrelige kleurloze glimmers en chloriet
omgezette kordiëriet. Het kwartsgehalte bedraagt gemiddeld 40%.
Vergeleken met de onderliggende schisten van de Arrouge en de meta
mikrokonglomeraat eenheid komen er veel opaakjes(tot 0.1 m) in het
gesteente voor(ongeveer 5%). Waarschijnlijk gaat het om grafiet.
Langs laat-tektonische cleavagevlakken en breukjes komt veelvuldig
roodbruin verweerd, waarschijnlijk ijzererts voor. Samen met de biotiet en
de opaakjes is dit verantwoordelijk voor de donkere verweringskleur.
Sedimentaire strukturen zijn niet aangetroffen. Er is sprake van komplexe
deformatie. Een minimale dikte van 200 m lijkt waarschijnlijk.

2.6.2 PYRIETRIJKE GRAFITISCHE KWARTSIET
Zwarte, geelbruin verweerde kwartsieten dagzomen in het uiterste noorden
van hetgebied onder in de bossen ten westen van de kabelbaan. Deze
kwartsieten bestaan voor ruim 20% uit grafitisch materiaal en voor 10% uit
pyriet. De pyriet komt zowel in aders als laaggebonden voor. In geringe
mate komt fijnkorrelige kleurloze glimer voor. Oorspronkelijke
gelaagdheden en sedimentaire strukturen zijn iet aangetroffen. Een
dikteschatting is niet mogelijk. De kwartsieten liggen waarschijnlijk
stratigrafisch op de biotietfylieten.

2.6.3 PYRIETRIJKE GRAFITISCHE LEIEN
De pyrietrijke grafitische leien onderscheiden zich van de pyrietrijke
grafitische kwartsieten door een hoger gehalte aan kleurloze glimmers en
het sporadisch voorkomen van chiastoliet. De leien zijn intens
gedeformeerd waardoor oorspronkelijke gelaagdheden en sedimentaire
strukturen, indien ooit aanwezig geweest, geheel zijn uitgewist. Een
dikteschatting is niet realiseerbaar.
De leien zijn herkenbaar in het veld aan hun zwarte kleur en gele,
geelbruine en witte verweringskleuren als het gevolg van een hoog gehalte
aan zwavel.
In het veld werd gesproken van 'Siluur'. De leien liggen
waarschijnlijk stratigrafisch boven de pyrietrijke grafitische kwartsieten.

2.7

ESQUIERRY EENHEIO
Op de Sadagouaus eenheid dagzomen vrijwel niet-metamorfe, kalkige
gesteenten die een lichtgrijze verweringskleur vertonen. In het veld werd
gesproken van 'Oevoon kalken'. Zij zijn door hun lichte kleur eenvoudig
van de donkere gesteenten van de Sadagouaus eenheid te onderscheiden. Het
kontakt met deze eenheid is van tektonische aard. Hoger in de eenheid zijn
naast kalken ook donkere zandstenen en leien waargenomen. De bovengrens is
in het veldwerkgebied niet ontsloten.
Bestudering van de eenheid valt buiten het bestek van dit onderzoek.

2.8

DE LITHOLOGISCHE OPEENVOLGING(zie fig 2.1)
Men kan de lithologische opeenvolging in het veldwerkgebied alsvolgt kort
samenvatten:
Een dik pakket pelitische, psammitische en kwartsitische metasedimenten
wordt diskordant afgedekt door een polymikt, slecht gesorteerd,
grain-supported konglomeraatnivo. Dit nivo gaat naar boven toe geleidelijk
aan over in een goed gebankte afwisseling van mikrokonglomeraten en
pelitische schisten met Ca-, Mg- en Fe-rijke bankjes. Op dit pakket ligt
een kwartsitisch marmernivo. Daarboven volgen donkere, enigzins
grafitische fyllieten, grafiet- en pyrietrijke kwartsieten en grafiet- en
pyrietrijke leien.
Scheve gelaagdheden in de Arrouge eenheid en het erosieve en diskordante
basiskontakt van het metakonglomeraat leveren top-bottom kriteria die deze
lithologische opeenvolging onderbouwen.
Een minimale dikte van 1500 m voor de totale opeenvolging lijkt
waarschijnlijk.

2.9

OORSPRONKELIJK SEDIMENTAIR MILIEU
Interpretatie van de lithologie in termen van het oorspronkelijk
afzettingsmilieu kan slechts onder groot voorbehoud plaats vinden. Zo kan
bijvoorbeeld vanwege het slechts sporadisch voorkomen van sedimentaire
strukturen en texturen en het ontbreken van fossiele levensvormen niet
uitgemaakt worden of de rijkdom aan Ca-mineralen in de kwartsitische en
konglomeratische gesteenten van primaire, sedimentaire oorsprong, dan wel

van sekundaire, diagenetische oorsprong is. Dit geldt ook voor het
ontbreken van donkere mineralen in de witte kwartsieten van de Arrouge
eenheid en voor het hoge pyrietgehalte dat in de kwartsieten van de
Sadagouaus eenheid is waargenomen.
Omdat oorspronkelijke texturen niet voorhanden zijn blijft de oorsprong van
de Fe- en Mg-rijke bankjes in de meta mikrokonglomeraat eenheid
onduidelijk. Of matrix-supported texturen in de konglomeraten ook
werkelijk matrix-supported zijn, of dat kwartsitische en psammitische
pebbles door deformatie en metamorfose niet meer te onderscheiden zijn is
niet duidelijk.
Enige voorzichtige ideeën kunnen wel worden gepresenteerd.
Het lijkt niet onredelijk te veronderstellen dat de scheve gelaagdheden en
de fijne laminatie in de kwartsieten van de Arrouge eenheid een
ondiep-marien getijde-milieu indiceren(Van Buchem, pers. comm.). De witte
kwartsieten zouden dan strandafzettingen kunnen voorstellen.
Een kontinentale oorsprong kan verondersteld worden voor de
metakonglomeraat eenheid op grond van het erosieve kontakt met de
onderliggende gesteenten en het voorkomen van de witte kwartsietpebbles
direkt boven het kontakt. De waargenomen geulstrukturen passen in dit
beeld. Het voorkomen van mirkobreksiepebbles, witte kwartspebbles en
fijnkorrelige kwartsietpebbles duidt op een niet-lokale herkomst van het
merendeel van het materiaal omdat dit in de Arrouge eenheid niet terug te
vinden is. Het uitwiggen van de eenheid naar het noorden en noordwesten is
niet indikatief voor een zuidelijke herkomst van het materiaal zoals wel
wordt beweerd. Synsedimentaire breukbewegingen kunnen voor een dergelijke
uitwigging verantwoordelijk zijn.
De bovenliggende meta mikrokonglomeraat eenheid kan zowel kontinentaal als
ondiep marien van oorsprong zijn. Het afzettingsmilieu van de
mikrokonglomeraat bankjes is niet duidelijk. De Fe- en Mg-rijke bankjes
zou men kunnen interpreteren als vulkanisch van oorsprong.
Het hogere grafietgehalte van de bovenliggende kwartsiet-marmer eenheid
duidt op een ondiep, vanwege de uitgestrektheid van kalkige en pelitische
gesteenten waarschijnlijk marien milieu, hoog energetisch voor de
kwartsiet-marmer eenheid en de pyrietrijke grafitische kwartsiet, laag
energetisch voor de biotietfyllieten en de pyrietrijke grafitische leien.
Het hoge pyrietgehalte in de bovenste delen van de Sadagouaus eenheid wijst
op een euxinisch milieu.

Fig. 2. —
LÉGENDE :

COUPE PAR LA VALLÉE DE LA PIQUE.

Croix : granite du Lys - Caillaouas ; hachure :

Cambro-silurien avec poudingues de base au S du Lac d'Oô ;

noir : Gothlandien ; blanc : Dévonien et Carbonifère.

Figuur 2.2 Profiel naar Destombes(1953) met behulp waarvan hij
zijn stratigrafische kolom opstelt. De struktuur
wijkt in belangrijke mate af van de struktuur zoals die in dit
verslag wordt voorgesteld(zie Figuur 2.5.
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FIG. 3. — Schema montrant les relations structurales entre les deux niveaux repères
anté-gothlandiens qui affleurent selon diverses coupes dans l'anticlinal du lac d'Oô.
Au Nord du val d'Arouge : conglomérats du Troucet de Courts et du cap de Hounts Secs.
Au Sud du val d'Esquierry : conglomérats du vallon de Sadagouaux.
Cl : calcaires affleurant sur les pentes à I'Est du lac d'Oô, au Nord du cap de }founts Secs,
et sur les pentes à l'Ouest de ce même lac, oil ils sont difficiles d'accès. Ces mémes
calcaires, associés aux conglomérats, affleurent dans le vallon de Sadagouaux.
C2 : calcaires affleurant dans le val d'Arouge, sous la forme de niveaux amphiboliques,
et au Nord de la hourquette de }founts Secs, ainsi que dans la galerie hydroélectrique du lac d'Oô.
C3 : dalle à Echinosphaerites des vallons de Néré et de Hourgade.
Des failles mettent en contact les niveaux sub-horizontaux formant le cœur du pli
et les flancs nord et sud redressés.
Au Sud : massif granitique du Lys-Caillaouas.

Figuur 2.3 Profiel naar Clin(1959) op grond waarvan hij zijn
stratigrafische kolom opstelt. Deze struktuur komt
niet overeen met de struktuur zoals die in dit verslag wordt
voorgesteld(zie Figuur 2.5).

Figuur 2.4 Profiel naar André(1985) op grond waarvan hij zijn
stratigrafische kolom heeft opgesteld. Zijn struktuur
strookt niet met de struktuur zoals die in dit verslag wordt
gepresenteerd(zie Figuur 2.5).

Resumerend kan men stellen voortdurend te maken te hebben met
ondiep-mariene en kontinentale afzettingen, waarop mogelijk het hogere
pelitische deel van de Arrouge eenheid een uitzondering maakt. Er is
hoofdzakelijk sprake van een klastische sedimentatie, in de hoogste
eenheden met grafiet en pyriet. Het is mogelijk dat enige vulkanische
afzettingen ingeschakeld zijn.

2.10

VERGELIJKING MET DE LITERATUUR

2.10.1 INLEIDING
Een eerste uitgebreide lithologische beschrijving van de in het
veldwerkgebied dagzomende gesteenten is in 1953 gepubliceerd door
Destombes. De door hem opgestelde lithologische opeenvolging moet echter
wegens een onjuist begrip van de grootschalige struktuur als onjuist worden
afgewezen(zie fig 2.2 en fig 2.5).
Dit zelfde geldt in mindere mate ook voor CLIN(1959, zie fig 2.3) en
ANDRE(1985 . , zie fig 2.4). De door deze drie auteurs gepresenteerde
kolommen zullen dan ook niet vergeleken worden met de in dit verslag
gepresenteerde kolom.
Betrouwbare lithologische kolommen voor het Lys-Caillaouas gebied zijn
gepubliceerd door WENNEKERS(1968) voor het gehele gebied, door DE
BRESSER(1985), MAJOOR(1984) en PL0EGSMA(1985) ten westen van het
veldwerkgebied en door AERDEN(1986), BAKKER(in voorb.) en SCHUTJENS(1986)
ten oosten daarvan. De lithologische kolommen van deze auteurs vertonen
alle grote overeenkomsten met de in dit verslag gepresenteerde kolom(zie
bijlage III).
Daarbuiten is de overeenkomst met de door Hartevelt in 1970 gepubliceerde
opeenvolging voor het Cambro-Ordovicium van Andorra biezonder opvallend(zie
bijlage III). Dit is van groot belang aangezien de door hem beschreven
gesteenten door hun lage graad van metamorfose veel sedimentaire strukturen
en voor een deel ook fossiele levensresten opleveren die een betere
kontrole op het oorspronkelijk sedimentair milieu en ouderdomsbepalingen
mogelijk maken.
Korrelatie van de in dit verslag gepresenteerde lithologische kolom met
Hartevelt's kolom maakt zowel uitspraken over de oorspronkelijke
sedimentaire milieu's als absolute ouderdomsbepalingen mogelijk.

Figuur 2.5 Vereenvoudigd profiel door het veldwerkgebied waarop aangegeven de
basis van het metakonglomeraatnivo en de schistositeit. Dit profiel komt niet
overeen met de profielen die in de Figuren 2.2, 2.3 en 2.4 gegeven zijn.

Alereerst zal nu de aandacht uitgaan naar de belangrijkste overeenkomsten
en verschillen met de in het Lys-Caillaouas gebied opgestelde lithologische
kolommen en vervolgens met de door Hartevelt in Andorra opgestelde kolom.
Aan de hand van korrelatie met deze kolom zullen daarna absolute
ouderdommen voor de verschillende lithologische eenheden worden
voorgesteld.
De kolom van Wennekers zal niet in het vergelijk worden betrokken aangezien
deze kolom beschouwd kan worden als een enigzins kompakte versie van de
kolommen van de overige auteurs die in het Lys-Caillaouas gebied werkten.

2.10.2 HET LYS-CAILLA0UAS GEBIED
In het Lys-Caillaouas gebied is in de kolommen van de verschilende
doktoraalgebieden altijd wel een konglomeraatnivo terug te vinden. Dit
nivo, varierend in dikte van 0 tot 250 m, beschouwt men als belangrijkste
houwvast bij pogingen de verschillende kolommen met elkaar te korreleren.
Verder vindt men bovenin die kolommen altijd donkere grafietrijke leien, al
dan niet gevolgd door wat men 'Devonische kalken' noemt. Voor het overige
poogt men met wisselend sukses kwartsitische marmernivo's aan elkaar te
praten waardoor veelal met minder sukses tussenliggende eenheden, meestal
afwisselingen van mikaschisten met kwartsietbankjes, met elkaar
gekorreleerd moeten worden.
Over het algemeen vertonen de kolommen boven het konglomeraatnivo grote
overeenkomsten. Voor dit deel zou men zelfs de kolommen van AERDEN(1986),
BAKKER(in voorb.), DE BRESSER(1985) en de in dit verslag gepresenteerde
kolom als vrijwel identiek kunnen beschouwen. In deze kolommen verschijnen
van onder naar boven een konglomeratisch nivo, een nivo met
mikrokonglomeraten(bij De Bresser, Bakker en in dit verslag met Fe- en
Mg-rijke bankjes), een kwartsitische marmer en bovenin donkere grafitische
en kwartsitische leien.
In de kolom van Majoor ontbreken de mikrokonglomeraten. Hiervoor in de
plaats is sprake van een 'konglomeraat associatie' waarop nog zal worden
teruggekomen.
In het gebied van SCHUTJENS(19B6) komen de gesteenten van boven het
konglomeraat niet voor.
Dat deze opeenvolging niet strookt met de opeenvolging zoals PLOEGSMA(1985)
die presenteert wijt de schrijver aan een onjuiste interpretatie van de
struktuur zoals deze auteur die voorstelt. Het verschil in opvatting van
de schrijver van dit verslag met Ploegsma staat beschreven op pagina 43 van
Ploegsma's verslag.
De gesteenten van onder het konglomeraat zijn over het algemeen minder goed
met elkaar te korreleren. Van dikke kwartsitische nivo's zoals in dit
verslag en bij AERDEN(1986) is bij DE BRESSER(1985) en MAJOOR(1984) geen
sprake, en bij BAKKER(1986) worden bijvoorbeeld opvallend grote
hoeveelheden kalkige nivo's geregistreerd. De schrijver wijt deze laterale
verschillen niet slechts aan het uitwiggen van lagen maar in belangrijke
mate aan het optreden van een deformatiefase voorafgaande aan de afzetting
van het konglomeraatnivo(zie par. 4.2).
Voor het optreden van die
deformatiefase zijn ook in de gebieden van Herden en Bakker aanwijzingen
gevonden. De overige auteurs maken er uitdrukkelijk melding van dat er in
hun gebieden van een dergelijke fase echter geen sprake is.

Opmerkelijk is het verschil in aard van het metakonglomeraat, dat in de
gebieden van De Bresser, Majoor, Ploegsma en Schutjens matrix-supported is
en voor het overgrote deel uit witte kwartspebbles bestaat en in het in dit
verslag besproken gebied en in de gebieden van Aerden en Bakker bestaat uit
een grain-supported konglomeraat waarin voornamelijk sprake is van
kwartsietpebbles.
Bij het konglomeraatnivo worden in de verschilende lithologische
beschrijvingen de meest verscheidene lithologieën gerapporteerd. Enkele
auteurs spreken van 'konglomeraat associatie'(AERDEN(1986), MAJOOR(1984) en
SCHUTJENS(1986)). Het gaat dan om kalkige en witte kwartsieten,
aktinoliethoudende kwartsitische marmers, bruine ijzerrijke kalksteen,
mikrokonglomeraten, zilveren schisten, rood verweerde groene kwrtsieten,
zwarte leien, siltstenen en kwartsieten, chloritoidschisten of chloritische
laagjes. Waar het gesteenten betreft die onder tegen het konglomeraat aan
liggen is de schrijver van mening dat bovengenoemde deformatiefase de
variatie in lithologie veroorzaakte(bijvoorbeeld de witte kwartsieten en de
aktiboliethoudende marmers zoals die in de Arrouge eenheid voorkomen).
Waar het de gesteenten van boven het konglomeraat betreft vertonen de
lithologieen een treffende overeenkomst met de lithologieën die in de
mikrokonglomeraat eenheid voorkomen(mikrokonglomeraten, rood verweerde
groene kwartsieten, chloritoidschisten, chloritische laagjes). Deze
eenheid moet bijgevolg een grote laterale variatie in lithologie vertonen.
Verschillende konglomeraatnivo's zoals bij Herden en bij Bakker zijn niet
waargenomen.
Van de fijne laminatie zoals die in de kwartsieten van de Arrouge eenheid
is waargenomen is ook sprake in de verslagen van Herden, Bakker, De Bresser
en Schutjens. Deze auteurs bevestigen dat de laminatie alleen voorkomt in
de gesteenten van onder het konglomeraat en geven alle de voorkeur aan een
sedimentaire oorsprong.
De juiste oorzaken voor de dikteverschillen die tussen de verschillende
kolommen optreden zijn moeilijk te achterhalen. Voor het konglomeraatnivo
en de mikrokonglomeraten lijkt een sedimentaire oorzaak voor de hand te
liggen. Het dikteverschil van de eenheid onder het konglomeraat en de
bovenste grafiet,- en pyrietrijke gesteenten lijkt een tektonische oorzaak
te hebben.
Samenvattend kan men stellen dat de lithologische eenheden zoals die in dit
verslag gedefinieerd zijn over het hele Lys-Caillaouas gebied vrij goed te
vervolgen zijn. Dit gaat echter niet op voor de nivo's binnen de Arrouge
eenheid als gevolg van een deformatiefase voor de afzetting van het
konglomeraat.

2.10.3 HARTEVELT'S KOLOM
De lithologische opeenvolging zoals HARTEVELT(1970) die voorstelt vertoont
grote overeenkomsten met de in dit verslag gepresenteerde lithologische
kolom.
De Arrouge eenheid van dit verslag komt overeen met de Seo formatie van
Hartevelt. Hij definieert die formatie als 'the rock sequence underlying
the coarse Rabassa Conglomerate'. In de Seo formatie komen hoofdzakelijk
leien voor en lokaal in belangrijke mate arenitische sedimenten en

kalksteen. Hartevelt neemt daarin cross-bedding en loadcasts waar.
De metakonglomeraat eenheid past aan Hartevelt's Rabassa konglomeraat.
Hartevelt spreekt van matrix-supported texturen, dit in tegenstelling tot
de waarnemingen in het in dit verslag beschreven gebied. Hij spreekt van
een pebbly mudstone, een afzetting door mudflows. Hij treft ook leipebbles
en metamorfe schisten in het konglomeraat aan. Het Rabassa konglomeraat
ligt konkordant op de Seo formatie.
De meta mikrokonglomeraat eenheid is te korreleren met Hartevelt's Cava
formatie(in het biezonder met zijn greywacke member). Deze bestaat uit
grove klastische sedimenten waaronder mikrokonglomeraten en ook wel
vulkanische tuffen(bij hem herkenbaar aan een hoog veldspaatgehalte).
Verder treft hij in deze formatie loadcasts, scheve gelaagdheden, mudcracks
en hoekige kleifragmenten aan. Hij veronderstelt op grond hiervan een
fluviatiele oorsprong. Fossiele brachiopoden geven een Boven-Caradociaan
ouderdom aan.
Hartevelt's Estana formatie bestaat uit mergels en kalkstenen en lijkt
overeen te komen met de kwartsiet-marmer eenheid. Hartevelt vindt in deze
formatie brachiopoden, bryozoën, cystoiden, rugose koralen, gastropoden,
pelecypoden, trilobieten en conodonten die een Boven-Caradociaan tot
Onder-Asghiliaan ouderdom aangeven. Hij stelt een beschut ondiep-marien
ontstaansmilieu voor.
Boven deze kalkige gesteenten komen in zijn kolom zwarte leien voor met
Pyriet, van de Ansobell formatie. Hierin zijn geen fossielen aangetroffen,
waarschijnlijk afgezet in een lagunair euxinische omgeving. Daarboven
komen lichtgrijze en lokaal ook zwarte kwartsieten voorde Bar kwartsiet)
hoofdzakelijk bestaande uit goed afgeronde kwartskorrels en met
golfribbels. Hartevelt veronderstelt dat er sprake is van een
strandafzetting. Daarboven komen zwarte karbonatische leien met dunne
zwarte kalksteen laagjes met graptolieten die een Silurische ouderdom
aangeven. Hartevelt veronderstelt een rustige sedimentatie in een
ondiep-mariene euxinische omgeving.,
Deze lithologische opeenvolging komt overeen met de Sadagouaus eenheid
zoals die in dit verslag is gedefinieerd.

2.10.4 DATERING
De opvallende overeenkomst met de kolom van Hartevelt maakt het mogelijk
een redelijk betrouwbare datering van de in dit verslag gepresenteerde
lithologische kolom voor te stellen zoals weergegeven is in figuur 2.1.
Voor de metakonglomeraat eenheid en de bovenliggende eenheden lijkt een
Boven-Ordovicische ouderdom waarschijnlijk. Het bovenste deel van de
Sadagouaus eenheid is mogelijk van Silurische ouderdom.
Voor de Arrouge eenheid moet op grond van het bovenstaande een
Pre-Caradociaan ouderdom, dus een Onder-Ordovicische, Cambrische of
Pre-Cambrische ouderdom worden aangenomen.

3.0

METAMORFOSE

3.1

INLEIDING
Uit het voorkomen van verschillende mineraalassemblages in gesteenten van
gelijke chemische samenstelling blijkt dat de metamorfosegraad die de
sedimenten in het Lys-Caillaouas gebied hebben ondergaan niet overal gelijk
is geweest. Dit verschil wordt vooral weerspiegeld in de minerale
samenstelling van de pelitische gesteenten. Met behulp van deze gesteenten
is dan ook getracht een metamorfe zonering op te stellen mede omdat deze
gesteenten in het hele gebied in voldoende mate aanwezig zijn. Met behulp
van slijpplaatjes en waarnemingen in het veld konden vier metamorfe zones
worden onderscheiden. Iedere zone wordt gekenmerkt door een bepaalde voor
die zone karakteristieke mineraalassemblage in de pelitische gesteenten.
Deze karakteristieke assemblages en hun mogelijke vormingsreakties zullen
eerst per zone behandeld worden. Daarna zal een indeling in metamorfose
fasen worden voorgesteld.
Welke mineralen in de slijpplaatjes gevonden zijn is terug te vinden in
bijlage IV. De metamorfe zonering is weergegeven in figuur 3.1.

3.2.1 MUSKOVIET-CHIASTOLIET ZONE(zone I)
In de Esquierry eenheid en de grafitische pyrietrijke leien van de
Sadagouaus eenheid komen muskoviet(<0.05mm) en chiastoliet(<0.5cm) voor
naast kwarts, pyriet, grafiet en galeniet.
Er is weinig onderzoek gedaan naar de gesteenten van deze zone.

3.2.2 STAUROLIET-BIOTIET ZONE(zone II)
In zone II komen stauroliet- en biotietporfiroblasten voor. Deze zijn
makroskopisch goed te determineren waardoor de zone in het veld gemakkelijk
herkenbaar is.
Naast stauroliet en biotiet komen andalusiet- en kordiërietporfiroblasten
voor. Chloriet komt veel voor als insluitsel in kordiëriet en als
omzettingsprodukt van biotiet. De zuidgrens van de zone is de staurolieten biotiet-uit isograad. Ten zuiden van deze grens komt biotiet nog wel
voor maar niet meer als makroskopisch herkenbare porfiroblasten.
STAUROLIET
Stauroliet in zone II manifesteert zich als nopjes of bultjes op de
schistositeit. Het varieert in grootte van 0.05 tot 0.5 cm.
Mikroskopisch vertoont het een geel pleochroisme. Het zijn porfiroblasten
met insluitseltjes van kwarts en opaken(zie foto 3.1). De kristallen
hebben in vrijwel alle gevallen een idiomorfe habitus en veelal
tweelingsvormen.
In het zuiden van de zone vertoont stauroliet omzettingsranden bestaande
uit een fijnkorrelig kleurloos glimmeraggregaat. Lokaal is stauroliet met
muskovietranden waargenomen.
BIOTIET
a
Biotiet in zone II geeft de schist een spikkelig uiterlijk(zie foto 4.14).
Het zijn porfiroblasten tot 4 mm groot met insluitseltjes van kwarts,
muskoviet en opaakjes. Daarbij komt zirkoon voor met pleochroitische
halo's. De blasten zetten veelal om naar chloriet en rutielnaaldjes.
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Figuur 3.1

De metamorfe zonering. Dunne doorgetrokken lijnen: hoogtelijnen en
breuken. De nummers verwijzen naar slijpplaatjes(zie bijlage/Z).

ANDALUSIET
Andalusiet is overal in de pelitische gesteenten aangetroffen. In zone II
heeft het makroskopisch een mat-zwarte of blauw-zwarte kleur en een
langwerpige habitus. Vooral anidiomorfe kristallen komen voor. Veelal
zijn ze door verwering op de schistositeit uitgeprepareerd. De kristallen
varieren in lengte van 0.1 tot . 10 cm.
Het zijn porfiroblasten met veel insluitseltjes van kwarts en opaken en
lokaal met biotiet. Zowel stauroliet- als biotietporfiroblasten worden
ingesloten aangetroffen in de andalusiet.
Aan de randen zetten de porfiroblasten lokaal om naar een fijnkorrelig
kleurloos glimmeraggregaat.
KORDIERIET
Kordiëriet is makroskopisch te herkennen als ovale zwarte of groenige
porfiroblasten. In tegenstelling tot andalusiet en stauroliet vormen ze
geen relief op de schistositeit. De afmetingen van de kristallen varieren
van 0.5 tot 1 cm.
Mikroskopisch blijken de makroskopisch als kordieriet herkende kristallen
altijd te bestaan uit een fijnkorrelig kleurloos glimmeraggregaat.
Niet-omgezette kordiëriet is niet aangetroffen.
Het zijn porfiroblasten met insluitsels van kwarts, opaken,
biotietporfiroblasten en veelal chloriet. Staurolietporfiroblasten worden
ten dele ingesloten.
Omdat het glimmeraggregaat niet te onderscheiden is van het

omzettingsprodukt van de andalusietporfiroblasten is het mikroskopisch
moeilijk een onderscheid tussen de beide mineralen te maken.
MUSKOVIET
Met muskoviet wordt in dit verslag zowel echte muskoviet als iedere andere
kleurloze glimmer met een van echte muskoviet afwijkende samenstelling
bedoeld.
Het komt voor in zone II in de matrix tot 0.05 mm groot stabiel langs
kwarts.
ANDERE MINERALEN
Naast de bovengenoemde mineralen komen andere mineralen voor als
kwarts(<1mm), chloriet(altijd als omzettingsprodukt; <0.5mm) en accesorisch
rutiel, zirkoon, groene toermalijn en opaken.
In de kalkige gesteenten komt kalciet en aktinoliet voor, in Ca-rijke
bankjes granaat(<5mm) en aktinoliet en in aders bij kalkige gesteenten
epidoot, sideriet, kalciet en galeniet.
VORMINGSREAKTIES
Andalusiet-, stauroliet-, kordiëriet- en biotietporfiroblasten in zone II
groeien over de matrix heen. Kwarts en opaken zijn altijd ingesloten;
relikten van oudere kristallen zoals chloriet of chloritoid zijn in de
porfiroblasten niet aangetroffen.
Porfiroblasten als deze groeien veelal uit chloriet, muskoviet en
kwarts(Winkler, 1979). De matrix bestaat uit muskoviet en kwarts en bevat
geen primaire chloriet. Het is dus waarschijnlijk dat deze bij de vorming
geheel is verbruikt of dat er andere vormingsreakties hebben opgetreden.

3.2.3 ANDALUSIET-KORDIERIET ZONE(zone III)
De mineraal-assemblage van zone III bestaat uit verschillende nieuwe fasen
andalusiet naast de oude andalusiet, nieuwe biotiet en nieuwe muskoviet.
De zuidgrens ligt bij de sillimaniet-in isograad. Deze grens is in het
veld eenvoudig te karteren.
ANDALUSIET A
Dit zijn porfiroblasten(<2cm) met insluitseltjes van kwarts en opaken. Ze
groeien veelal om oudere andalusiet heen(zie foto 3.2). De nieuwe
andalusiet is van de oudere te onderscheiden doordat ze minder
insluitseltjes heeft en veelal een idioblastische habitus. Dit is ook
makroskopisch opvallend.
ANDALUSIET B
Andalusiet B vormt ruitvormige pseudomorfen(0.1-0.5cm) met biotiet. Lokaal
komt naast biotiet ook muskoviet in de pseudomorfen voor. De kristallen
bevatten weinig insluitsels, meestal opaakjes.
ANDALUSIET C
Dit zijn aniodiomorfe andalusietporfiroblasten(<2mm) met insluitseltjes van
kwarts en biotiet(zie foto 3.3 a en b). De blasten liggen ingebed in een
polykristallijn biotietaggregaat. Tegen de biotiet aan heeft de andalusiet
convexe korrelgrenzen. Bij de andalusiet komt veel granaat voor.
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BIOTIET
In zone IV komt biotiet voor(<1mm) die polykristallijne aggregaten vormt
die vrijwel geheel uit biotiet bestaan(zie foto 3.4). Dit is vooral het
geval langs adertjes met hoofdzakelijk kwarts en wat kaliveldspaat. De
kristallen hebben insluitsels van zirkoon met pleochroitische halo's en
weinig kwarts of opaken ingesloten.
In de aggregaten komt veelal granaat en andalusiet C voor.
MUSKOVIET
Muskoviet(<0.05mm) komt overal in de matrix voor naast kwarts. Over deze
muskovieten groeien nieuwe muskovieten van grotere afmeting(<0.2mm) en in
tegenstelling tot de oudere muskovieten vormen de nieuwe muskovieten een
ongericht maaksel. Ook deze muskovieten komen stabiel naast kwarts voor.
Naar het zuiden toe neemt het gehalte aan nieuwe muskoviet toe.
ANDERE MINERALEN
Kordieriet is slechts lokaal waargenomen. In deze gevallen verschilt het
mineraal niet van de kordieriet zoals het in zone II voorkomt.
Kwarts(<0.02mm) komt voor in polygonale aggregaten(foam textuur).
Idiomorfe granaat(<2mm) met insluitseltjes van kwarts komt voor in de
polykristallijne biotietaggregaten. Accesorisch komt zirkoon, rutiel,
toermalijn, opaken en chloriet voor.

VORMINGSREAKTIES
Andalusiet A groeit over de matrix heen. In de kristallen zijn geen
relikten gevonden van andere kristallen dan kwarts en opaken. Op het
moment dat andalusiet A groeide was in de matrix waarschijnlijk geen
chloriet meer aanwezig aangezien de groei van andalusiet A na de groei van
zone I mineralen plaats had die alle chloriet al verbruikt hebben als die
er tenminste was.
De matrix bestaat uit muskoviet en kwarts. De andalusiet moet dus uit deze
mineralen zijn ontstaan. Hierbij komt K 2 0, Si0 2 en H 2 0 vrij. Dit moet
elders verbruikt zijn.
Andalusiet B vormt samen met biotiet ruitvormige pseudomorfen. Relikten
van oudere kristallen zijn niet waargenomen. Het is mogelijk dat dit
omzettingen zijn van stauroliet volgens de reaktie(Winkler, 1979):
STT + MU + QZ

AND + BI + H 2 0

(1)

Aanwijzingen voor het optreden van een dergelijke reaktie zijn gevonden in
de veldwerkgebieden van Ploegsma(1985), Majoor(1984) en De Bresser(1985).
Andalusiet C ligt ingebed in een polykristallijn biotietaggregaat en groeit
over biotiet heen(zie foto 3.3b). Het is waarschijnlijk dat de andalusiet
uit de biotiet groeide.
Bij de vorming van andalusiet uit biotiet komt K 2 0, H 2 0, (Mg,Fe)0 en Si02
vrij.
In dezelfde biotietaggregaten komt granaat veelvuldig voor. Ook deze lijkt
uit de biotiet gevormd. Hierbij komen dezelfde produkten vrij. In geval
van andalusiet C en granaat moet K 2 0, H 2 O, (Mg,Fe)0 en SiO 2 elders
verbruikt worden.

Figuur 3.2 Schematische weergave van het model waarbij ervan wordt uitgegaan dat
het voorkomen van nieuwe biotiet langs aders het gevolg is van aanvoer van K 2 0, Si02,
H S O en (Fe,Mg)O via de ader(zie 1) en het groeien van andalusiet en granaat uit deze
biotiet het gevolg is van afvoer van K 2 0, Si0 2 , H 2 O en (Fe,Mg)O door de ader(zie 2).

Biotiet ontstaat langs aders met kwarts en wat kaliveldspaat, eventueel met
wat muskoviet en plagioklaas. Het ontstaat in gesteenten die vrijwel
geheel uit muskoviet en kwarts bestaan. Het is dus waarschijnlijk dat de
biotiet ontstond uit muskoviet en kwarts. Hiervoor is K 2 0, H 2 0 en (Mg,Fe)0
nodig(zie fig 3.2). Dit kan langs de aders zijn aangevoerd.

3.2.4 SILLIMANIET ZONE(zone IV)
De voor zone. IV karakteristieke mineraalassemblage is aangetroffen in een
ruwwe00 m bede strook langs de Lys-Caillaouas graniet en in pelitische
enclaves in die graniet. In het veld is de zone gemakkelijk te herkennen
aan het voorkomen van sillimaniet. Daarnaast komen nieuwe andalusiet,
nieuwe biotiet en nieuwe muskoviet voor: Lokaal is kaliveldspaat
waargenomen. Muskoviet komt niet meer in de matrix voor.
SILLIMANIET
Sillimaniet komt voor als fibroliet, hoofdzakelijk in en langs biotiet(zie
foto 3.5). De korrelgrenzen tussen de beide mineralen zijn vaag. De
fibroliet vormt waaierachtige strukturen. Makroskopisch is het te
herkennen als een mat-wit aggregaat in clusters of in bandjes.
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ANDALUSIET
Andalusiet vormt grote poikiloblasten((0.5cm) met insluitsels van kwarts,
biotiet en opaken.
t.o.v. de biotiet heeft andalusiet konvexe
korrelgrenzen, t.o.v. de kwarts konkave korrelgrenzen(zie foto 3.6a en b).
De poikiloblasten vertonen veelal ten dele een roze pleochroitische kleur.
Deze roze pleochroitische delen hebben vaak idiomorfe vormen.
De kristallen hebben lokaal een reaktierand bestaande uit grofkorrelige
muskoviet en een tweede rand bestaande uit kwarts(zie foto 3.7a en b).
Omzettingen naar muskoviet vinden ook in het kristal zelf plaats. Er komt
volledige pseudomorfose voor.
Naast andalusietpoikiloblasten komen idiomorfe andalusietkristallen zonder
insluitsels en andalusietporfiroblasten voor, deze laatsten altijd met zeer
veel biotietkristallen. Deze andalusieten lijken op de andalusieten van
zone III.
Lokaal zet andalusiet om naar een aggregaat van fijnkorrelige kleurloze
glimmers.
BIOTIET
Net als in zone III vormt biotiet(<2mm) polykristallijne aggregaten of
banden. Het is roodbruin van kleur en bevat veel insluitsels van zirkoon
met pleochroitische halo's. Het komt vooral voor samen met sillimaniet of
met andalusiet en zet om naar chloriet en rutielnaaldjes. Tegen kwarts aan
heeft het konkave korrelgrenzen.
MUSKOVIET
Muskoviet komt niet in de matrix voor(de matrix bestaat uit kwarts, biotiet
en plagioklaas). Wel komt muskoviet(<2mm) voor als omzettingsprodukt in en
om andalusiet en ook in biotiet. Deze nieuwe muskoviet komt stabiel voor
naast kwart.

.

KALIVELDSPAAT
Kaliveldspaat(<0.5mm) komt voor als porfiroblasten met insluitseltjes van
muskoviet(zie foto 3.8). De blasten hebben een ovale anidiomorfe habitus.
Ze komen voor in een matrix van muskoviet lokaal tegen andalusiet aan.
Makroskopisch zijn deze porfiroblasten moeilijk te herkennen.
PLAGIOKLAAS
In veel slijpplaatjes van zone IV is plagioklaas aangetroffen. Het zijn
subhedrische kristallen(<0.05mm) die samen met kwarts en biotiet de matrix
vormen.
De kristallen vertonen albietlamellen en zijn in enige mate
gesericitiseed. Tegen de kwarts aan heeft plagioklaas altijd konkave
korrelgrenzen(zie foto 3.9).
KWARTS
De in zone IV voorkomende kwarts vertoont altijd konvexe korrelgrenzen
tegen de plagioklaas, biotiet en andalusiet aan. Kwartsaggregaten hebben
een polygonaal maaksel(foam textuur). De kristallen zijn tot 0.05 mm
groot.
ANDERE MINERALEN
Chloriet komt veelvuldig voor als omzettingsprodukt van biotiet.
Toermalijn(<0.5cm) komt voor in een nieuwe versie met een geelbruine kleur
en een idiomorfe habitus. Accesorisch komen zirkoon, rutiel, titaniet en
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en opaken voor.
In de van oorsprong kalkige enclaves komen andere mineralen dan de
hierboven beschreven voor. Er is echter geen mikroskopisch onderzoek naar
deze gesteenten gedaan. De volgende mineralen zijn waargenomen:
granaat(zowel een rode versie tot 4 mm groot als oranje grossulaar tot 8 mm
groot), vesuviaan(zowel idio- als anidiomorf, met een bruine kleur),
fijnkorrelige groene epidoot, grijzige kalciet, wollastoniet en
zwart-groene hoornblende. Deze mineralen komen in wisselende hoeveelheden
voor.

VORMINGSREAKTIES
Korrelgrenzen tussen nieuwe andalusietpoikiloblasten en nieuwe biotiet
suggereren dat deze andalusiet uit de biotiet ontstond. De grenzen zijn
namelijk altijd vaag en konkaaf naar de andalusiet toe. Granaat zoals in
zone III is niet aangetroffen. Bij andalusietgroei uit biotiet komt Si0 2 ,
K 0, H 0 en (Mg,Fe)0 vrij. Deze stoffen moeten elders verbruikt zijn.
2
2
Andalusiet in zone IV vertoont omzettingsranden van muskoviet en een tweede
rand van kwarts. Voor deze omzetting is Si0 2 , K 2 0 en H 2 0 nodig.
Deze muskoviet komt stabiel voor naast kwarts.
Sillimaniet komt vooral voor in en langs biotiet. De korrelgrenzen zijn
altijd vaag. Sillimaniet groeide waarschijnlijk uit biotiet net als de
andalusiet.
Hierbij komt K 2 0, H 2 0, Si0 2 en (Mg,Fe)0 vrij.
In zone IV komen kaliveldspaatporfiroblasten sporadisch voor in een matrix
bestaande uit muskoviet. De veldspaten liggen lokaal tegen andalusiet aan.
De volgende vormingsreaktie lijkt hierop van toepassing:
MU + QZ = SILL + KVSP + H 2 0

(2)

Deze reaktie vindt plaats onder hoog metamorfe omstandigheden(WINKLER,
1986).
Nieuwe biotiet in zone IV komt overal voor en niet alleen langs aders zoals
in zone III. Omdat muskoviet niet meer in de matrix voorkomt wordt
verondersteld dat de biotiet in zone IV in belangrijke mate ontstond uit
muskoviet en kwarts. Hiervoor is een aanrijking nodig van (Fe,Mg)0, Si0 2 ,
K 2 0 en H 2 O.
Muskoviet is niet aanwezig in de matrix. Er moet dus een belangrijke
muskoviet-konsumerende reaktie hebben opgetreden. Reaktie 2 waarbij
kaliveldspaat wordt gevormd lijkt slechts van lokale betekenis omdat er zo
weinig kaliveldspaat is teruggevonden. Ook Pitcher en Berger(1972) komen
tot de konklusie dat reaktie 2 van geringe betekenis is geweest in
kontaktmetamorfe hoven rond de Donegal granieten.
Daarom wordt verondersteld dat de reaktie van muskoviet naar biotiet de
belangrijkste muskoviet-konsumerende reaktie is geweest.

Figuur 3.3

Indeling in metamorfose fasen Ml, M2 en M3.
Met sericitisatie wordt bedoeld de omzetting
van andalusiet, stauroliet en kordieriet naar een fijnkorrelig
kleurloos glimmeraggregaat. Gestippelde lijn wil zeggen: onzeker.
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SAMENVATTEND
In zone III langs aders en in zone IV groeit nieuwe biotiet. Omdat dit
gebeurt in gesteenten die hoofdzakelijk uit muskoviet en kwarts bestaan is
verondersteld dat dit gebeurt als gevolg van een aanrijking in (Fe,Mg)0,
K 2 0, Si0 2 en H 2 O.
Later treedt een omgekeerd proces in werking. De biotiet zet om naar
Bij deze omzettingen komt (Fe,Mg)0,
sillimaniet, andalusiet en granaat.
vrij. Aangezien in de buurt geen aanrijking aan die
K 0, H 0 en Si0
2
2
2
stoffe n plaats heeft gehad wordt verondersteld dat deze naar elders zijn
afgevoerd.
Na deze 'ontbiotitisering' treedt muskovitisatie op van andalusiet en
biotiet.
Deze groei van biotiet en daaropvolgende afbraak van biotiet hoeven niet
noodzakelijkerwijs in het hele gebied op hetzelfde tijdstip te hebben
plaats gehad. Er kan sprake zijn van een prograde ontwikkeling in de
ruimte die te maken heeft met migratie van (Fe,Mg)0, K 2 0, SiO 2 en H 2 0-rijke
fluids.

3.3

DE METAMORFE FASEN
Er zijn drie verschillende metamorfe fasen onderscheiden(zie fig 3.3):
M1

Middelgradige metamorfose(definitie volgens Winkler(1979)) met groei
van stauroliet- en biotietporfiroblasten in zone II en andalusiet- en
cordiërietporfiroblasten in zone II en III, mogelijk ook in zone IV.

M2 Nieuwgroei van biotiet gevolgd door andalusiet, granaat en muskoviet in
zone III en nieuwgroei van biotiet gevolgd door andalusiet,
sillimaniet, kaliveldspaat en muskoviet in zone IV. In zone IV is deze
metamorfose hooggradig.
M3 Laaggradige metamorfose: omzetting van biotiet naar chloriet en van
andalusiet, stauroliet en cordiëriet naar een kleurloos fijnkorrelig
glimmeraggregaat.

3.4

KONTAKTMETAMORFOSE EN METASOMATOSE
Sillimaniet komt alleen voor in enclaves en in een 10 m brede zone tegen
het granietlichaam aan. De sillimanietzone mag dus kontaktmetamorf
verondersteld worden te zijn.
De biotitisatie en ontbiotitisering in zone III vooral langs aders en in
zone IV veronderstelt metasomatose van K 2 0, (Mg,Fe)0, Si0 2 en H 2 O.
Aangezien dit in zone IV overal optreedt en in zone III alleenlangs aders
is het waarschijnlijk dat deze metasomatose met de intrusie van het
granietlichaam samenhangt. Fase M2 is daarom kontaktmetamorf.
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figuur 3.4

P-T diagram

Experimenteel bepaalde stabiliteitsvelden voor verschillende relevante
mineralen. In de figuur is aangegeven onder welke P-T kondities M1 en
M2 waarschijnlijk plaats hadden.
2
AlSiO
-polymorfen naar Greenwood(1976), stauroliet- en cordieriet-in
5
naar Winkler(1979), stt + qz + mu = and + bi + wt naar Hoschek(1969),
mu + qz = and + kfsp + wt naar Winkler(1979) en anatexis eveneens naar
Winkler(1979).
ky = kyaniet, and = andalusiet, sill = sillimaniet, stt = stauroliet,
cord = cordiëriet, mu = muskoviet, qz = kwarts, kfsp = kaliveldspaat,
bi = biotiet en wt = water.

3.5

P-T KONDITIES
Figuur 3.4 is een P-T diagram. Hierin zijn een aantal voor het onderzoek
relevante mineraalreakties gegeven. Uit de figuur blijkt dat voor M1 de
druk tussen 2 en 4 kbar lag. Voor M2 moet op grond van de figuur een druk
van tussen de 2 en 3 kbar verondersteld worden. Dit ligt in de buurt van
de 2 kbar die Chesney(1981) verondersteld voor de mise en place van de
Lys-Caillaouas graniet.

3.6

OUDERDOM VAN DE METAMORFOSE
Middelgradige metamorfose is in het Lys-Caillaouas gebied van Varistische
ouderdom(Wennekers, 1968). De intrusie van het Lys-Caillaouas massief vond
plaats 300 Ma geleden(Majoor, pers. comm.). M2 heeft dus ook die ouderdom,
is dus Varistisch. M3 treedt vooral op langs breuken van waarschijnlijk
Alpiene ouderdom(zie par 4.6) zodat een Alpiene ouderdom verondersteld
wordt.

4.0

DEFORMATIE

4.1

INLEIDING
In het Cambro-Ordovicium van het Lys-Caillaouas gebied kunnen verschillende
deformatiefasen worden onderscheiden. Deze hebben geresulteerd in een
grote verscheidenheid aan strukturen zowel op mikro- als op makroskopische
schaal. Meest opvallend is een schistositeit die in het hele gebied in
alle niet-magmatische gesteenten is ontwikkeld en ook meso- en makroschaal
plooien en kinks die de schistositeit verplooien. Daarnaast komen andere
strukturen voor zoals breuken, plooien van sedimentaire gelaagdheid,
rotaties van porfiroblasten, boudinage en krenulaties.
Deze strukturen zijn in het veld en onder de mikroskoop bestudeerd. Met
behulp van overprintingsrelaties is vervolgens getracht de vorming van de
strukturen in een relatief tijdsschema te plaatsen. Dit schema is
weergegeven in fig 4.1.
Er zijn vijf fasen van deformatie onderscheiden: (1) een pre-Varistische
plooiingsfase D 0, (2) een Varistische plooiingsfase D 1 waarbij zowel op
grote als op kleine schaal plooien van de bedding zijn ontstaan en een
overal aanwezige assenvlaksschistositeit, (3) een tweede Varistische
deformatiefase D die een aantal kleinschalige strukturen veroorzaakte door
2
shear langs de shistositei
en horizontale afplatting, (4) een derde
t
Varistische deformatiefase D 3 als gevolg van de intrusie van de
Lys-Cailaouas graniet en (5) een waarschijnlijk Alpiene deformatiefase D 4
waarbij grootschalige plooiing en breukvorming is opgetreden.
De opbouw van dit hoofdstuk volgt het schema van fig 4.1. Per
deformatiefase zullen de verschillende strukturen zowel makroskopisch als
mikroskopisch worden beschreven. Daaraast zal de relatie met de
metamorfose worden toegelicht(zie fig 4.15). De deformatie van de
magmatische gesteenten als gevolg van de intrusie van die gesteenten zelf
wordt niet in dit hoofdstuk maar in hoofdstuk 5 "intrusiva" beschreven.
In dit hoofdstuk wordt verwezen naar profielen. Deze zijn te vinden in de
bijlagen II.

4.2

PRE- HOOFDFASE DEFORMATIE (D0)
In het veldwerkgebied zijn aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een
hoekdiskordantie aan de basis van het metakonglomeraatnivo. Dit nivo is
van Ordovicische ouderdom. De deformatie die de hoekdiskordantie
veroorzaakte is dus van Ordovicische of pre-Ordovicische ouderdom.
Voor een uitgebreide presentatie van de argumenten voor het optreden van
die diskordantie wordt verwezen naar Den Brok(1986). Dit is te vinden in
de bijlage VI. In deze paragraaf zal volstaan worden met een korte
samenvatting.
Een hoekdiskordantie aan de basis van het metakonglomeraat is op
verscheidene lokaties in het veld waargenomen(zie foto 4.1). Dat er ook op
grotere schaal sprake is van een hoekdiskordantie blijkt uit het volgende:
1. Evenwijdig aan de ondergrens van het konglomeraat veranderen de
metasedimenten onder het konglomeraat van karakter. Op de ene plaats
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dagzomen bijvoorbeeld witte kwartsieten direkt onder het
metakonglomeraat, op de andere plaats andalusietschisten. In een
aantal gevallen lopen kwartsitische nivo's dood op het konglomeraat.
2. Deltalineaties van de bedding op de schistositeit veranderen abrupt van
stand wanneer men de ondergrens van het konglomeraat passeert. Onder
het konglomeraat vertonen de deltalineaties een grote spreiding, boven
het konglomeraat is sprake van een konstante orientatie.
Pre- hoofdfase plooien op mesa- schaal zijn in het veld waargenomen o.a. bij
de auberge du Lac d'Oô. Door de diskordantie afgesneden plooien zijn niet
waargenomen.

Figuur 4.1 Deformatieschema.

4.3

HOOFDFASE DEFORMATIE(D1)
De hoofdfase deformatie, zo genoemd vanwege het dominante karakter van de
fase, kenmerkt zich door het voorkomen van een goede schistositeit(S ) in
de pelitische gesteenten en een gedifferentieerde fracture cleavage in de
kwartsitische gesteenten(zie foto 4.2). Daarnaast zijn plooien in de
sedimentaire gelaagdheid gevormd van mm- tot op km-schaal. De
schistositeit staat evenwijdig aan het assenvlak van deze plooien.
De plooien zijn dicht tot isoklinaal en veelal vormgetrouw(zie foto 4.3).
Boven de diskordantie(zie par 4.2) duiken de plooiassen ongeveer 15 graden
naar het oosten, onder de diskordantie is de stand variabel als gevolg van
de pre-hoofdfase deformatie. Dit blijkt duidelijk uit stereografische
projecties van de deltalineaties(zie bijlage VI).
"Rootless folds" komen veelvuldig voor waar kwartsiet- of
kalksilikaat-bankjes in een pelitische matrix liggen(zie fig 4.3).
De gedifferentieerde fracture cleavage in de kwartsitische banken maakt
veelal een hoek met de oorspronkelijke gelaagdheid.
De schistositeit wordt gevormd door een evenwijdige orientatie van
kwartskorrels, plaatvormige mineralen(als muskoviet en biotiet), grafitisch
materiaal en andere opaakjes(zie foto 4.4 en fig 4.2).
De gedifferentieerde fracture cleavage in de kwartsitische banken bestaat
uit een gelaagdheid van kwartsitische lithons tot 10 mm dik en mika -rijke
septa tot 2 mm dik. De mika's liggen evenwijdig aan de lithons en de septa
gerangschikt. Langs de fracture cleavage heeft veelal verzet van enige
mm's plaats gehad.
Relatie met de metamorfose:
M1-stauroliet-, biotiet-, andalusiet- en cordiërietporfiroblasten en
M2-andalusietporfiroblasten hebben een insluitselpatroon van
kwartskristalletjes en opaken met een vorm-voorkeursorientatie. Toen de
blasten groeiden was er dus al een schistositeit in het gesteente aanwezig.
De insluitselpatronen(Si) van M1-porfiroblasten zijn recht of enigzins
sigmoidaal(zie foto 3.1). Presure shadow achtige insluitselpatronen zijn
niet waargenomen. Als aangenomen wordt dat de schistositeit ontstond door
afplatting, dan is deze dus van pre-kristalijne ouderdom. Was dit niet zo,
dan hadden immers pressure shadow achtige insluitselpatronen teruggevonden
moeten worden. M1 vond dus na D 1 plaats.
Aangenomen dat de middelgradige M1 post-kinematisch is t.o.v. de hoofdfase
deformatie lijkt het waarschijnlijk dat ook de matrix post-kinematische

Fig. 4.2. Mikroskopisch uiterlijk
van de schistositeit S 1 : een evenwijdige rangschikking van kwarts(q),
muskoviet(mu), biotiet(bi), toerma
Slijplaatje -lijn(t)eopaks.
SG-11.172b.

rekristallisatie onderging(zie ook De 8resser, 1985). De matrix bestaat nu
vooral uit muskoviet en kwarts. Relikten van oudere laag- of middelgradige
metamorfose fasen, zoals bijvoorbeeld chloriet of chloritoid, zijn niet
aangetroffen. De metamorfe kondities waaronder D plaats vond zijn dus
niet te achterhalen. Het oorspronkelijke uiterlijk van de S 1 cleavage
evenmin.
Zwart(1979)beweert dat de hoofdfase deformatie plaats had onder laag
metamorfe kondities.

4.4

TWEEDE DEFORMATIEFASE(D 2 )

4.4.1 INLEIDING
Na de hoofdfase deformatie werden verschillende kleinschalige
deformatiestrukturen gevormd. Deze strukturen zijn ontstaan gedurende twee
opeenvolgende van elkaar te onderscheiden deformatiefasen D 2 en D 3 .
D 3 -strukturen ontstonden als gevolg van granietintrusie en komen slechts in
de enclaves en in de 10 m brede hooggradige zone langs het granietlichaam
voor. Ze zullen in paragraaf 4.5 aan de orde zijn.
D 2 -strukturen komen in het hele Cambro-Ordovicium voor. Zij zullen in deze
paragraaf besproken worden.
D-deformatie veroorzaakte rotatie van porfiroblasten, afplatting van
biotietporfiroblasten, vorming van pressure shadows en een vlakliggende
krenulatiefoliatie(S2 )
Tegelijkertijd werden de konglomeraatpebbles en
boudins geëlongeerd, andalusietporfiroblasten geboudineerd en andalusieten biotietporfiroblasten geheroriënteerd.
De verschillende strukturen zullen eerst afzonderlijk beschreven worden.
Daarna zal een model worden gepresenteerd dat het ontstaan van deze
strukturen tracht te verklaren.

Waar een bolletje een afzonderlijke' zuid- en oost-orientatie kan ondergaan zal een zuidoost-noordwest georienteerde
cylinder heen en weer rollen. Andalusieten in het veldwerkgebied zouden
een met het gedrag van de cylinder vergelijkbaar gedrag moeten vertonen
indien er sprake is van twee afzonderlijke rotatiefasen, ergo een zuiden een oost-rotatie. De andalusieten liggen altijd in de schistositeit,
zijn altijd langwerpig en liggen vrij willekeurig georienteerd in de
schistositeit(er is slechts een zwakke voorkeursorientatie). Toch zijn
heen en weer geroteerde andalusieten niet gevonden. Konklusie: de andalusieten hebben slechts één rotatiefase ondergaan.
Figuur 4.4

Fig. 4.3. Schets van een
vormgetrouwe, "rootless"
D1 -plooi. S is de assen

-vlakschitoe.

1mm

Fig. 4.5. Strain shadow opgevuld met kwarts
om een volledig gesericitiseerde porfiroblast(andalusiet?). Slijpplaatje SG-11.126.

Fig. 4.6. Biotietporfiroblasten, (a) met strain shadow
opgevuld met kwarts. Stand van (001) van biotiet loodrecht op S1. (b) Gedeformeerde biotiet met kleinere
strain shadow. (001) maakt nu een hoek van + 40 graden
met S.
(c) Intenser gedeformeerde biotiet zonder
1
evenwijdige
strain shadow. (001) is naar een aan S1
stand geroteerd(zie ook Foto 4.6).
4.4.2 ROTATIE VAN PORFIROBLASTEN
Veelal maakt het interne maaksel(Si) van porfiroblasten een hoek met het
externe maaksel(Se; zie foto 4.5). Hieruit kan men opmaken dat de
porfiroblasten t.o.v. Se rotatie hebben ondergaan. Bij M1-porfiroblasten
is de kontinuiteit tussen Si en Se altijd goed.
Kijkend naar het westen vertonen alle geroteerde porfiroblasten een rotatie
tegen de klok in(zuid-rotatie). Dit is te zien in N-S sekties, zowel in
het veld als in slijpplaatjes. Hoekverschillen variëren in grootte binnen
een slijpplaatje van 0 tot 80 graden.
In E-W sekties loodrecht op de schistositeit verschillen de
rotatierichtingen.
In slijpplaatje SG-11.179 en bij lokatie 65.6 zijn deze
oostwaarts, bij lokatie 48.1 is deze westwaarts. Meer dan deze drie
gegevens zijn echter niet voorhanden.
Wennekers(1968) zegt dat in het hele gebied sprake is van oost-rotaties.
M1-porfiroblasten hebben vrijwel rechte insluitselpatronen. Slechts lokaal
worden zwak sigmoidale Si's aangetroffen. Dit impliceert dat de rotatie
hoofdzakelijk post-kristallijn was, lokaal misschien in aanzet
para-kristallijn.
Overigens' hebben lang niet alle M1- en M2-porfiroblasten rotaties
ondergaan.
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M2-andalusieten in zone IV vertonen verschillende ingewikkelde
insluitselpatronen. Op deze patronen zal nog worden teruggekomen in
paragraaf 4.4.4. Van belang is echter dat een aantal van die andalusieten
sigmoidale insluitselpatronen vertonen. Dit impliceert para-kristalijne
rotatie.
Het is op grond van deze waarnemingen dus waarschijnlijk dat er een
rotatieëvenement plaats had na M1 en tijdens M2.
Het gaat in al deze gevallen om zuid-rotaties. Over oost- en west-rotaties
kunnen vergelijkbare uitspraken niet gedaan worden omdat er te weinig
gegevens zijn. Het is echter van belang om te weten of die oost- en
west-rotaties tegelijk met de zuid-rotatie plaats hadden of dat het
afzonderlijke rotatiefasen zijn. m.a.w. is er sprake van een of van twee
rotatiefasen?
Deze vraag kan slechts voor de andalusieten beantwoord worden omdat deze
langwerpig zijn waardoor de rotatie-as van de blasten altijd evenwijdig
ligt aan de lange as van de blasten. Omdat zij met hun lange assen in de
schistositeit liggen zouden zuidoost georiënteerde andalusieten(zie fig
4.4) in geval van twee op elkaar volgende oost- en zuid-rotaties heen en
weer moeten roteren. Heen en weer geroteerde andalusieten zijn echter
nooit waargenomen ookal zijn zuidoost georiënteerde andalusieten wel
aanwezig. Het is daarom aannemelijk dat Ml- en M2-andalusieten slechts een
rotatie hebben ondergaan.
M1- stauroliet- en biotietporfiroblasten zouden wel twee rotatiefasen hebben
kunnen ondergaan. Deze zijn namelijk niet langwerpig zodat de rotatie-as
onafhankelijk is van de oriëntatie van de blast en deze dus niet heen en
weer hoeft te roteren in geval van twee rotatiefasen(zie fig 4.4).
Samengevat: er heeft waarschijnlijk een rotatieëvenement opgetreden,
hoofdzakelijk na M1 en gedurende M2.

4.4.3 STRAIN SHADOWS EN GEDEFORMEERDE BIOTIETPORFIROBLASTEN
In veel gevallen buigt de schistositeit om M1 en M2 porfiroblasten heen(zie
fig 4.5). Lokaal komen strain shadows voor. De shadows zijn opgevuld met
kwarts.
Biotietporfiroblasten worden gedeformeerd tot evenwijdig aan de
schistositeit georiënteerde lenzen of visjes(zie fig 4.6 en foto 4.6). De
deformatie heeft waarschijnlijk plaats gehad door slip langs de
(001)-vlakken. Biotieten met (001)-vlakken loodrecht op de richting van
maximale verkorting zijn veelal niet gedeformeerd en vertonen grotere
strain shadows. Gedeformeerde biotieten zonder presure shadows hebben hun
(001)-vlakken evenwijdig aan de schistositeit.
De strain shadows en de visvormig gedeformeerde biotieten hebben een
asymmetrische vorm. Dit wijst op shear gedurende de afplatting van de
blasten en de vorming van de pressure shadows. In N-S snedes, kijkend naar
het westen, wijst de asymetrie op sinistrale shear. Deze komt overeen met
de rotatiezin van de porfiroblasten(zie par 4.4.2)
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Figuur 4.7 (A) Polygonale bogen van muskoviet in de ombuiging van een
S 2 krenulatie. Kwarts is gestippeld. Slijpplaatje SG-11.100. (B) Nauwere
ombuiging in S, krenulatie met polygonale bogen van muskoviet. Slijpplaatje SG-11.108.

In M1-porfiroblasten zijn geen afplattingsstrukturen ingesloten gevonden.
In M2-andalusiet zijn dergelijke strukturen wel ingesloten(zie foto 4.7a en
b). Deze strukturen zijn dus post-kristallijn t.o.v. M1 en
para-kristallijn t.o.v. M2.
Zowel de rotatie van de porfiroblasten(zie par 4.4.2) als de in deze
paragraaf beschreven strukturen kunnen het gevolg zijn van sinistrale shear
langs de schistositeit S1(kijkend naar het westen in N-S sekties). Deze
shear had plaats na M1 en gedurende M2.

4.4.4 KRENULATIEFOLIATIE(S2) EN PLOOIING
In de pelitische gesteenten komt een vlakliggende krenulatiefoliatie S2
voor. Deze foliatie is de assenvlaksfoliatie van kleinschalige plooien van
de sedimentaire gelaagdheid en de schistositeit(zie foto 4.8 en 2.7a). Een
krenulatielineatie is te zien op de schistositeit. De spatiëring is
ongeveer 1 mm. In kwartsitische gesteenten is de krenulatiefoliatie niet
ontwikkeld.
Lokaal is de krenulatie asymmetrisch ontwikkeld. Dit komt omdat S 2
Hierdoor
gemiddeld een een hoek maakt van 40 a 50 graden met S 1 .
ontstonden mikro-S-plooitjes(kijkend naar het westen).
De foliatie bestaat uit een mikroplooiing van een mika-maaksel,
hoofdzakelijk muskoviet,
waarbij differentiatie is opgetreden. In de kop
van de mikroplooitjes komt veel kwarts voor en in de flanken muskoviet(zie
fig 4.7 en foto 4.9). De mika's vormen polygonale bogen.
De in paragraaf 4.4.3 beschreven strain shadows en gedeformeerde
biotietkristallen worden door de S2 -krenulatie verplooid.
M1-porfiroblasten hebben rechte insluitselpatronen. S 2 buigt lokaal om
deze porfiroblasten heen. S 2 is dus post-kristalllijn t.o.v. M1.
M2-andalusiet lijkt in zone III lokaal na de krenulatie gegroeid te zijn.
In sterk gekrenuleerde gesteenten groeide het over geplooide Si
foto 4.10). Er is geen hoekverschil tussen Si en Se. Het is dan ook niet

waarschijnlijk dat in dat geval na de blastese nog deformatie optrad.
Echte krenulaties zijn echter niet ingsloten gevonden. Misschien komt dit
doordat blastese over gekrenuleerde maaksels minder voordelig is dan over
In bepaalde gevallen(zie foto 4.11) lijkt het
niet gekrenuleerde maaksels.
alsof de M2-andalusiet tussen twee krenulaties in groeide, precies van
ombuiging tot ombuiging.
Er zijn ook M2-andalusieten die duidelijk voor de krenulatie zijn gegroeid.
M2 vond dus voor, maar mogelijk ook tijdens en na de krenulatie plaats.
In zone IV heeft volledige rekristallisatie van het mikamaaksel plaats
gevonden. Krenulatiefoliaties zijn hier niet waargenomen. Wel is in het
veld een gedifferentieerde gelaagdheid aangetroffen met het uiterlijk van
S 2 (lok 79.2). De stand van deze gedifferentieerde gelaagdheid komt overeen
met de stand van S 2 in de buurt van lokatie 79.2. De gelaagdheid maakt een
hoek variërend van 60 tot 90 graden met S 1 . Ze is ook in de enclaves
waargenomen. Ze wordt geinterpreteerd als relikt van S 2 .
Resumerend: de krenulatie vond plaats na M1 en na de afplatting van de
12 had in ieder geval voor, mogelijk ook tijdens en
biotietporfiroblasten.
na de krenulatie plaats.

4.4.5 E-W EXTENSIE STRUKTUREN
Tot nu toe is er sprake van een duidelijke opeenvolging, namelijk:
sinistrale shear langs S1(waardoor rotatie van porfiroblasten en afplatting
van biotietporfiroblasten optrad, zie par 4.4.2 en 4.4.3) gevolgd door
krenulatie en plooiing(zie par 4.4.4).
Er komen echter nog een aantal andere D2-strukturen voor die niet in deze
opeenvolging in te passen zijn omdat geen overprintingsrelaties zijn
waargenomen. Deze strukturen hebben met elkaar gemeen dat zij veroorzaakt
kunnen zijn door extensie in E-W richting.
Sigaarvormige konglomeraatpebbles:
De kwarts- en kwartsietpebbles van het konglomeraat zijn uitgerekt tot
sigaren en tongen(zie fig 4.B). De assenverhoudingen bedragen globaal
10:3:2. De lange as duikt gemiddeld 15 graden naar het oosten. Het
XY-vlak ligt parallel aan de schistositeit S 1 . Afplatting kan afgezien van
de vorm van de pebbles in het XZ- en YZ-vlak worden gekonstateerd aan
verplooide interne maaksels als sedimentaire gelaagdheid en verplooide
adertjes(zie foto 4.12a en b). Assenvlakken van dergelijke plooistrukturen
liggen parallel aan het XY-vlak. De schistositeit buigt om de pebbles
heen.

Figuur 4.8 Los blok metakonglomeraat. In de beide snedes evenwijdig aan
de elongatie van de pebbels manifesteren de pebbels zich als sigaren,
in de snede daar loodrecht op als ronde pebbels.

Afplatting van de pebbles kan zowel tijdens D als D hebben plaats gehad.
1
De uitrekking daarentegen lijkt te hebben plats geh a d gedurende D 2
aangezien deze dezelfde oriëntatie heeft als de krenulatielineatie en de
andere hierna te bespreken lineaties waarvan enkele aantoonbaar tweede-fase
strukturen zijn.
Uitgerekte pebbles komen ook voor in de enclaves in de granietlok 80.3).
Biotietlineatie:
Op plaatsen waar makroskopisch onderscheidbare biotietporfiroblasten
gedeformeerd zijn is in een enkel geval een biotietlineatie op de
schistositeit waarneembaar(lok 48.1). Deze lineatie is evenwijdig aan de
overige in deze paragraaf behandelde lineaties
Andalusiet-voorkeursorientatie:
De andalusietporfiroblasten die in de schistositeit liggen hebben een
zwakke voorkeursoriëntatie evenwijdig aan de overige lineaties(zie foto
4.13).
De voorkeursoriëntatie blijkt goed uit het roosdiagram van fig 4.9.
Het is niet duidelijk of het om Ml- of M2 andalusieten gaat. In het veld
kon het onderscheid niet gemaakt worden.
Boudinage van andalusietporfiroblasten:
Evenwijdig aan de hiervoor beschreven lineaties georiënteerde
andalusietporfiroblasten worden lokaal geboudineerd(zie foto 4.14a en b).
Boudinage van andalusiet in andere richtingen is niet waargenomen. In
ieder geval worden 111-andalusieten geboudineerd. Of M2-andalusieten ook
worden geboudineerd is niet duidelijk.
Boudinage van
Boudinage van
als loodrecht
sigaarvormige

de sedimentaire gelaagdheid:
sedimentaire gelaagdheid heeft plaats zowel in E-W richting
daarop evenwijdig aan de schistositeit. Zo ontstonden
boudins.

Figuur 4.9 Roosdiagram van de oriëntatie van langwerpige
andalusietporfiroblasten(zie foto 4.13). Het
maximum is evenwijdig aan de D2 lineaties. De oriëntatie
is gemeten in de schistositeit S1.

Figuur 4.10 Schematische weergave van het D 2 -deformatiemodel. Het gebied met
een oorspronkelijk zuidhellende schistositeit(1) onde rv indt vertikale
verkorting waardoor shear optreedt langs de schistositeit(2) en pressure shadows
ontstaan om porfiroblasten(3). Bij verdergaande verkorting treedt subhorizontale
krenulatie op(4). Gedurende dit proces vindt E-W extensie plaats.

4.4.6 D 2 DEFORMATIE MODEL

D 2 deformatie strukturen kunnen verklaard worden als aangenomen wordt dat
de metasedimenten met een zuid-hellende stand van S 1 een vertikale
verkorting ondergingen. Er kan dan sinistrale shear optreden langs de
schistositeit resulterend in een zuidrotatie, strain shadows en deformatie
van de biotieten. Verdere verkorting kan hebben geresulteerd in een
sub-horizontale krenulatiefoliatie en kleinschalige plooiing. Extensie in
oost-west richting zou gelijkertijd plaats gehad moeten hebben(zie fig
4.10

D 2 trad op na M1 en in zone IV waarschijnlijk gelijktijdig met 62. In zone
IV vond D 2 voor M2 plaats.

4.5

DERDE DEFORMATIEFASE(D 3 )
D -deformatiestrukturen zijn alleen aangetroffen in de enclaves en in de 10
m 3 brede hoogmetamorfe zone tegen de Lys-Caillaouas graniet aan(zone IV).
Deze strukturen zijn post-D 2 omdat:
1.
2.

In D 3 -plooien de als krenulatiefoliatie S 2 geinterpreteerde
gedifferentieerde gelaagdheid in de enclaves mee geplooid wordt.
De stand van de lange as van de in enclaves voorkomende geëlongeerde
konglomeraatpebbles(lok. 80.3) niet konstant is als gevolg van
D 3 -plooiing.

De stand van de geëlongeerde pebbles verschilt ook per enclave. De
enclaves ondergingen dus rotatie na de vorming van de elongatie. Bovendien
zijn elongatie-strukturen in de graniet niet terug te vinden. De graniet

intrudeerde dus na D 2 .
De granietintrusie wordt als D -event beschouwd, immers, een in de
3
granitische gesteenten voorkom e nde en aan de intrusie te relateren
foliatie(zie par 5.4.1) is de assenvlaksfoliatie van D 3 -plooien.
D 3 strukturen omvatten zowel groot- als kleinschalige plooien, boudins en
een lokaal in de pelitische gesteenten aangetroffen nieuwe
schistositeit(S ) De strukturen zullen afzonderlijk behandeld worden.
Waar het D 3 -str u kturen betreft in magmatische gesteenten wordt verwezen
naar hoofdstuk 5.
1.

D 3 -plooien makroskopisch:
De enclaves in de graniet en de foliatie in de graniet zelf beschrijven
een koepelvorm(zie bijlage II). Deze koepelvorm is het gevolg van
granietintrusie. De plooi heeft geen assenvlaksfoliatie.

2.

D 3 -plooien meso- en mikroskopisch:
Mesoskopische D 3 -plooien van de sedimentaire gelaagdheid en de
schistositeit zijn vooral in de enclaves waargenomen. In de 1D m brede
hoogmetamorfe zone langs de graniet zijn ze vrijwel niet gevonden.
De plooien zijn inhomogeen over de enclaves verdeeld. De afmetingen
van de plooien verschillen. Ze varieren van enige cm's tot enige m's
in een ontsluiting. De stand van het assenvlak van de plooien komt
overeen met de stand van de foliatie in de graniet.

3.

Nieuwe schistositeit S3:
In metamorfe zone IV is een nieuwe schistositeit waargenomen(zie foto
4.16a en b). Het is de assenvlaksschistositeit van meso- en
mikroskopische D 3 -plooien. De schistositeit is evenwijdig aan de
granietfoliatie. In enkele gevallen kon de ze van de enclaves in de
graniet vervolgd worden(zie foto 5.15a).
De foliatie bestaat uit een voorkeursorientatie van M2-muskoviet- en
biotietkristallen.

4.

D 3 -boudins makroskopisch:
Evenwijdig aan de foliatie in de magmatische gesteenten treedt
boudinage van enclaves op(zie fig 4.10). Het materiaal wat de ruimte
tussen de boudins opvult is graniet. De boudins zijn eigenlijk
enclaves die aantoonbaar door boudinage zijn gevormd.
De boudinage is onregelmatig van karakter. De uiteinden zijn veelal
afgeplat. In paragraaf 5.4.5 zal aannemelijk gemaakt worden dat het
merendeel van de enclaves door D 3 -boudinage is ontstaan.

5.

D 3 -boudins mesoskopisch:
Mesoskopische boudinage is van groot belang geweest. Aanwijzingen
daarvoor zijn in bijna iedere ontsluiting in metamorfe zone IV te
vinden. Het zijn vooral de Ca-silikaat bankjes die zijn geboudineerd.
Zowel zeer regelmatige boudinage als onregelmatige boudinage komt
voor(zie foto 4.17 a en b). De afmetingen van de boudins variëren van
enige cm's tot ongeveer 1 m.
Tussen de boudins is kwarts aanwezig of aplitisch gesteente met kwarts,
kaliveldspaat, plagioklaas en kleurloze glimmers.
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Figuur 4.11 Makroskopische boudinage van enclaves in porfirische
biotietgraniet. De foliatie in de graniet buigt om de enclaves
heen.

D 3 -strukturen kunnen verklaard worden door afplatting gevolgd door
grootschalige plooiing of koepelvorming. Indien oorspronkelijke
heterogeniteiten zoals Ss of S 1 parallel aan de afplattingsrichting lagen
3
dan werden deze geplooid en ontstond een assenvlaksschistositeit S;
lagen
S en S daarentegen loodrecht op de afplattingsrichting georiënteerd dan
1
t r ad bodinage op.
Relatie tussen D 3 en de metamorfose:
De metamorfose in zone IV is komplex. Zuiver op texturele gronden moet
verondersteld warden dat gedurende M2 biotiet het eerst groeide en dat uit
die biotiet weer andalusiet en sillimaniet groeide. Andalusiet moet echter
ook nog uit andere grondstoffen zijn ontstaan. Later groeide zowel uit
biotiet als uit andalusiet nieuwe muskoviet.
Van al deze mineralen zijn alleen de biotieten gedeformeerd. Ze zijn
verplooid en gekinkt en vrijwel altijd omgezet naar chloriet met
rutielnaaldjes(zie foto 4.18). Biotieten die met hun (DD1)-vlakken
evenweidig aan het assenvlak van S -plooien liggen zijn niet gedeformeerd.
3
Ook de biotietkristallen waaruit o kaal de S 3 -schistositeit bestaat zijn
niet gedeformeerd.
Omdat zowel gedeformeerde als niet-gedeformeerde biotietkristallen
voorkomen zijn biotieten zowel pre-, syn- als post D3 gevormd.
Sillimaniet, andalusiet en muskoviet worden niet gedeformeerd. Zij
groeiden na D 3 . M2 is dus dus pre-, syn en post-kinematisch t.o.v. D 3 .

l

4.6

VIERDE DEFORMATIEFASE(D 4 )
Tijdens D 4 ontstonden klein- en grootschaligige plooien in de
schistositeit(zoals de Lac d'Oô antiforen) en belangrijke breuken(zoals de
Astau overschuiving en de Caillaouas breuk).
In het veld zijn D -strukturen gemakkelijk te onderscheiden van eerder
4
gevormde deformati ren.
e struktu
D 4 -strukturen zijn in tegenstellingn tot de
overige strukturen bros van aard.
Binnen D kunnen vier opeenvolgende verschillende sub-fasen worden
4
D
,
en D .
onderschiden. Deze zijn respektivelijk genummerd:
,
4d
D 4b
D 4c
4a
en D genoemd omdat een aantal D 4-strukturen wegens
D5,
,
Ze zijn niet DD6
4
7
de opeenvolging konden
niet i
het ontbreken srelaties
an overprinting
n
worden ingepast. Deze strukturen werden D 4X -strukturen genoemd.
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Figuur 4.12 Stereografische projektie van de polen van
de schistositeit S1. Schmidt equal-area net.
De metingen zijn van lokaties over het hele veldwerkgebied.

D 4a

-plooien:
D 4a
D 4a -strukturen zijn open plooien met een vertikaal assenvlak. De plooien
hebben een z-asymmetrie(kijkend naar het westen). Zowel S , S1 als S2
s
worden verplooid. De plooiassen liggen oost-west georienteerd en liggen
vrijwel horizontaal(zie figuur 4.12).
De plooien komen voor van meso- to op mikroschaal. De grootste en
belangrijkste is de zogenaaamde Lac d'Oô antiform(zie figuur 4.13). Deze
antiform is onderdeel van een grootschalige z-plooi bij Lac d'06. Ze is in
westelijke richting te vervolgen tot in het Lourondal(Majoor, 1984) en in
oostelijke richting tot voorbij het Lysdal(Bakker, 1986). Ze is in totaal
bijna 20 km lang.
De antiform is geen mooie gelijkmatige plooi maar bestaat uit een aantal
onregelmatig gevormde knikplooien. Naar boven toe neemt de golflengte van
de plooi af zodat boven ongeveer 24O0 m hoogte geen sprake meer van een lac
d'Oo antiform is(zie fig 4.13 en fig 4.14).
Bij Lac d'Oô op 1500 m hoogte
is de golflengte van de plooi veel geringer dan in het Lourondal of het
Lysdal op 1100 m hoogte.
De Lac d'0ô antiform verplooit de in de wand ten zuiden van Lac d'Oô
ingedrongen muskovietgraniet gangen. De muskovietgraniet is de laatste van
de serie magmatische gesteenten die in het Lys-Caillaouas massief
intrudeerden. De Lac d'0ô antiform is dus post-intrusief.

D 4b

Steile E-W breuken:
Bij Lac d'Oô wordt de Lac d'Oô antiform afgesneden door een E-W strekkende
subvertikale breuk. Deze breuk heeft een vertikaal verzet van ruim 200 m
waarbij het zuidblok relatief omhoog bewogen is. Aanwijzingen voor
zijschuiving zijn niet gevonden.
Aan deze breuk evenwijdige breuken komen voor ten noorden van Lac d'0ô in
het Cambro-Ordovicium en Siluur tot de Granges d'Astau. Ook bij deze
breuken is het zuidblok relatief omhoog gekomen. In totaal veroorzaken
deze breuken samen een verzet in de oorspronkelijke gelaagdheid tussen Lac
d'0ô en de Granges d'Astau van ten minste 700 m. Dit verzet is vertikaal.
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Het zuiden komt daarbij relatief omhoog.
In het oosten van het Lys-Caillaouas massief lijken deze breuken het
granietkontakt te volgen(cf. Aerden,1986 en Schutjens 1986).
D 4c

-plooien en opschuivingsstrukturen:
D 4c
De D 4b steile E-W breuken worden boven de 2300 m(in Val de Sadagouaus, Val
de Nere en Val d'Hourgade) verplooid van subvertikaal naar noord-hellend
samen met de oorspronkelijk zuid-hellende schistositeit(zie figuur 4.13).
Deze verplooiing of omklapping van de schistositeit heeft een
subhorizontaal assenvlak dat van noord naar zuid stapsgewijs omhoog klimt
van 150O m bij Val d'Esquierry tot 250O m bij Pic d'Espingo in het zuiden.
In het zuiden is de omklapping abrupt, in het noorden is deze wat
gelijkmatiger.
Parallel aan de noordhellende stand van S1 boven het assenvlak is lokaal
onder het assenvlak een krenulatiefoliatie S4 ontwikkeld. Boven het
assenvlak is deze S4 slechts daar gevormd waar de S 1 lokaal van de globaal
noordhellende stand afwijkt.
Mikroskopisch bestaat de foliatie uit een gedifferentieerde
krenulatiefoliatie zoals S 2 maar de septa manifesteren zich meer als een
fracture cleavage doordat veel, waarschijnlijk ijzeroxiden en andere opaken
zich langs de septa koncentreren en de mika's in de lithons maken veelal
een grote hoek met de foliatie. Polygonale bogen van mika's zijn niet
waargenomen. De spatiering varieert van 1 mm tot enige mm's(zie foto
4 19).
Parallel aan de noordhellende schistositeit komen boven het assenvlak
opschuivingen voor. Dit blijkt uit het verzet van de kalciet-marmer
eenheid. In Val de Sadagouaus en Val de Nére worden plooien in die eenheid
van elkaar gescheiden door dergelijke opschuivingen. Misschien zijn deze
plooien tijdens de opschuiving ontstaan.
Lokaal komen aan de opschuivingen evenwijdig liggende afschuivingen voor.
In een geval is dit aantoonbaar een oudere D4b-fase breuk die
oorspronkelijk vertikaal stond en tijdens D 4 een noordhellende stand
gekregen heeft waardoor deze evenwijdig aan d̀e opschuivingen is komen te
liggen. Mogelijk zijn de andere afschuivingen ook zulke oudere
D 4b -breuken.
De Astau overschuivingszone die bij Granges d'Astau en in Val d'Esquierry
door het "Siluur" van de Sadagouaus eenheid loopt staat evenwijdig aan de
opschuivingen boven het D 4c -assenvlak. De breukzone is 1O a 20 m breed en
bestaat uit intens geshearde leien met een shearband cleavage. De zone
scheidt laaggradig metamorfe leien in het noorden(zone I) van middelgradig
metamorfe Cambro-Ordovicische stauroliet-biotiet schisten in het
zuiden(zone II).
De Astau-overschuiving kan naar het westen gekorreleerd worden door de
veldwerkgebieden van PLOEGSMA(1985) en MAJOOR(1984) met de
Gavarnie-overschuiving. In het oosten kan de breuk vervolgd worden tot in
het gebied van BAKKER(1986).

D 4d

Steile NNW-SSE en NNE-SSW dwarsbreuken en subhorizontale kinks:
1) Steile dwarsbreuken doorsnijden alle hiervoor behandelde strukturen.
De breuken strekken NNW-SSE, staan subvertikaal en vertonen in het

horizontale vlak een dextraal verzet. NNE-SSW dwarsbreuken met een
sinistraal verzet komen in mindere mate ook voor. Langs de breuken heeft
ook vertikaal verzet plaats gevonden(bijv. lok 66.4).
In de meeste
gevallen echter is de mate waarin en de richting daarvan niet te
achterhalen geweest.
2) Subhorizontale kinkstrukturen die de S 4 overprinten zijn vooral
waargenomen in het noorden van het gebied. De kinking is onregelmatig. De
grootte van de kinks varieert van enige cm's tot enige dm's.
D 4x

Overige D 4 strukturen:
Een aantal D 4 strukturen kunnen niet in de hierboven beschreven
opeenvolging worden ingepast omdat geen overprintingsrelaties zijn
gevonden.
1. Caillaouas-type breuken:
De Caillaouas breuk is een 60 graden naar het zuiden hellende, E-W
strekkende breuk in het zuiden van het veldwerkgebied. De breuk is in het
westen te vervolgen tot in het gebied van Majoor(1984) en in het oosten tot
bij Bakker(in voorb.). De breuk bestaat uit een enige meters dikke zone
waarin het gesteente een breukparallele shearbandcleavage vertoont. Bij
lokatie 59.4 lijkt sprake van een extensielineatie als gevolg van de
breukbeweging die oblique slip aangeeft. De breuk heeft waarschijnlijk een
opschuivingskomponent. Dit kan gekonkludeerd worden uit het verzet van de
muskovietgraniet bij Pic de Literôle en Pic de Perdiguère langs twee aan de
Caillaouas-breuk evenwijdige breuken. Beide breuken verzetten het zuiden
van de muskovietgraniet 150 m omhoog. Deze breuken lijken echter van
geringere importantie dan de Caillaouas-breuk. Een opschuivingsbedrag van
enige honderden meters lijkt dan niet onwaarschijnlijk voor de
Caillaouas-breuk zelf. Over het zijschuivende bedrag kan niets met
zekerheid gezegd worden. Majoor(1984) veronderstelt een dextrale beweging.
De breuk lijkt de D 4d -dwarsbreuken af te snijden en zou daarmee dus post
D4d zijn.
2. D plooiing met zuid-duikende plooiassen:
4
Onreglmat
ige plooiing van de schistositeit met zuidduikende plooiassen is
waargenomen bij lokatie 33.6. Het gaat om plooiing tot op meter-schaal.
Overprintingsrelaties met D 3 - of D 4 -strukturen zijn echter niet
waargenomen.
3. Kinks met vertikale plooiasen:
Kleinschalige regelmatige kinkstrukturen met vertikale plooiassen zijn veel
waargenomen in Val d'Arrouge(bijv. lok. 1.1).
Zowel dextrale als
sinistrale kinkstrukturen komen voor. Ook hier zijn geen
overprintingsrelateis met D 3 - of D 4 -strukturen waargenomen.
D 4 en de metamorfose:
4
D -strukturen zijn brosse strukuren. Langs de breuken treedt chloritisatie
op. In breukjes door de kalk-marmer eenheid is epidoot en sideriet
gevonden.
Mikroskopisch blijkt de omzetting van andalusiet en stauroliet naar een
fijnkorrelig kleurloos glimmerggregaat ook veelal langs kleine breukjes en
adertjes plaats te hebben. In deze gevallen is echter niet altijd zonder
meer duidelijk dat het om D 4 -breukjes gaat.

Figuur 4.13 Schetsmatig profiel door het veldwerkgebied waarop aangegeven de schistositeit S 1 en
D4-fase breuk- en plooiings tektoniek. Ook zijn de S 2 krenulatiefoliaties aangegeven. Deze
worden verplooid door de Lac d'Oô antiforen en de D 4c plooiing.
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Vooral in het veld is de relatie tussen D -breuken en de chloritisatie
evident. Dit wijst op laaggradige kond i t i es gedurende D 4
D 4b -breuken verzetten de stauroliet- en biotiet-uit isograad. Deze
isograad wordt door D 4c -plooiing verplooid.
D wordt tot de alpiene deformatie gerekend. Het belangrijkste argument
4
hervoor is dat Majoor(1984) een alpien overschuivingsvlak aantreft dat
door met de Lac d'Oo antiform te korreleren plooien verplooid wordt.
Daarnaast is de overeenkomst tussen D -strukturen en de Alpiene strukturen
4
die Parish(1985) in de buurt van Gava r nie vindt een aanwijzing.
Wennekers(1968) veronderstelt een Varistische ouderdom van D 4 , d.w.z.
eigenlijk van de vorming van de Lac d'0ô antiform. Hij zegt dat de
middelgradige Varistische metamorfose de assenvlaksfoliatie van de Lac d'0ô
antiform overprint.

MUSKOVIET I
ANDALUSIET I
STAUROLIET
BIOTIET I
KORDIERIET
SILLIMANIET
ANDALUSIET II
BIOTIET II
MUSKOVIET II
KALIVELDSPAAT
CHLORIET

HOOGGRADIG
MIDDELGRADIG
LAAGGRADIG

Figuur 4.15 Schema. waarin aangegeven de relatie tussen
deformatie en metamorfose. Streepjeslijn is
onzeker. Ml, M2, M3 zijn metamorfosefasen(zie par. 3.4).
Zone II, III en IV zijn metamorfe zones(zie Fig. 3.1).
Muskoviet I is matrix-muskoviet; andalusiet I zijn M1-porfiroblasten; biotiet I zijn M1-biotietporfiroblasten; andalusiet II zijn nieuw gegroeide M2-andalusieten; biotiet II is
nieuw gegroeide M2-biotieten en muskoviet II is nieuw gegroeide M2-muskoviet.

5.0

INTRUSIVA

5.1

INLEIDING
In de zuidelijke helft van het veldwerkgebied dagzomen magmatische
gesteenten. Deze gesteenten maken deel uit van het Lys-Caillaouas
intrusief. Dit intrusief beslaat een oppervlakte van ruim 4O vierkante
kilometer en bestaat voor driekwart uit granitische en voor een kwart uit
dioritische gesteenten.
Het veldwerkgebied bestrijkt ongeveer een kwart van het hele intrusief en
bestaat uit porfirische biotietgraniet(60%), kwartsdioriet(25%),
muskovietgraniet(5%) en enclaves van hooggradig metamorfe biotietschisten,
gneizen en marmers(10%). In zeer geringe hoeveelheden komen daarnaast
kwartsgabbro, syeniet, tonaliet, monzodioriet, granodioriet en lamprofieren pegmatietgangen voor.
De kwartsdioriet en muskovietgraniet komen alleen ten zuiden van de
Caillaouas-breuk voor; de porfirische biotietgraniet alleen ten noorden.
In dit verslag is sprake van 'enclaves'. Hiermee worden insluitsels
aangeduid die duidelijk van metasedimentaire origine zijn. De afmetingen
varieren van enige cm's tot enige honderden meters. Pre-magmatische
strukturen zijn makroskopisch waarneembaar.
Onder 'xenolieten' worden insluitsels verstaan van afmetingen tot 50 cm met
een magmatische textuur en wordt in het midden gelaten of er sprake is van
een magmatische dan wel sedimentaire oorsprong.
De graniet die in dit verslag 'porfirische biotietgraniet' genoemd is wordt
ook wel 'kaliveldspaat graniet', 'megakristen graniet' of 'Lys-Caillaouas
graniet' genoemd.

5.2

GESTEENTE BESCHRIJVING
In deze paragraaf zullen de magmatische gesteenten beschreven worden. Voor
een petrografische beschrijving van de enclaves wordt verwezen naar
hoofdstuk 4 'metamorfose'. De minerale samenstelling van de verschillende
gesteenten is ook te vinden in figuur 5.1.

5.2.1 PORFIRISCHE BIOTIETGRANIET(zie foto 5.1a en b).
De porfirische biotietgraniet dagzoomt ten zuiden van Val d'Arrouge en
refuge d'Espingo tot aan de Cailaouas- breuk.
Ze is lichtgrijs van kleur en lokaal lichtgeel of rozerood verweerd en
bevat kaliveldspaat(3O%), plagioklaas(2O%), biotiet(15%) en kwarts(35%).
Meest karakteristiek voor de graniet is het voorkomen van grote, 1 tot 8 c m .
lange melkwitte kaliveldspaatkristallen(orthoklaas, cf.Chesney, 1981) Men
spreekt dan ook wel van megakristengraniet. Door het voorkomen van deze
megakristen is het gesteente goed te onderscheiden van de overige
dieptegesteenten.
Ze worden geinterpreteerd als porfiroblasten. Makroskopisch hebben ze een
euhedrische vorm, mikroskopisch zijn de korrelgrenzen onregelmatig. De
veldspaten vertonen altijd Karlsbad tweelingen en zijn mikroperthitisch
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ontmengd. Ze bevatten insluitsels(<1mm) van hoofdzakelijk biotiet en
plagioklaas en in mindere mate muskoviet, chloriet en kwarts. De
plagioklaas insluitsels hebben afgeronde vormen(zie foto 5.2a en b). De
insluitsels liggen zonair gerangschikt. Qua samenstelling zijn de
orthoklazen niet gezoneerd(CHESNEY, 1983).
Biotiet(<3mm) heeft een subhedrische vorm en insluitsels van zirkoon met
pleochroitische halo's en opvallend veel apatiet. Tegen de ellipsoidale
kwartsdomeinen aan vertoont het veelal afgeronde konkave korrelgrenzen.
Biotiet dooft lokaal unduleus uit en waar het enigzins gedeformeerd is zet
het veelal om naar muskoviet. Daarnaast zet het om naar chloriet,
titaniet, prehniet en erts(zie fig 5.2).
Plagiokaas(<2mm, An=3O-35) is subhedrisch en lokaal normaal gezoneerd. Het
zet vooral in de kern om naar sericiet(zie fig 5.3). Albiettweelingen
komen veelvuldig voor. Tegen ellipsoidale kwartsdomeinen aan vertoont de
plagioklaas veelal afgeronde konkave korrelgrenzen(zie foto 5.3).
Kwarts komt voor in ellipsoidale domeinen tot 5 mm in doorsnede(zie foto
5.4). Lokaal zijn kleine euhedrische biotiet- of plagioklaaskristallen
ingesloten.
Deze mineralen hebben een uitgesproken voorkeursoriëntatie. Makroskopisch
blijkt dit vooral uit de kaliveldspaat megakristen en de biotieten. De
voorkeursoriëntatie van de plagioklazen en de kwartsdomeinen is echter niet
minder intens.
Roosdiagrammen van de voorkeursoriëntatie van biotiet en plagioklaas zijn
weergegeven in figuur 5.5.
De kwartsen doven unduleus uit en vertonen subgrainvorming. Buiten de
vorm-voorkeursoriëntatie is ook sprake van een kristallografische
voorkeursoriëntatie(zie fig 5.6).

5.2.2 KWARTSDIORIET(zie foto 5.5a en b)
De kwartsdioriet komt voor ten zuiden van de Caillaouas-breuk bij Lac de
Portillon en Lac Glace. Ze heeft een donkergrijze verse kleur en een
donkerdere, enigzins bruingrijze verweringskleur. Op grond van het donkere
voorkomen is het gesteente gemakkelijk van de overige dieptegesteenten te
onderscheiden.
De kwartsdioriet is massief en equigranulair en bestaat uit biotiet(45%),
plagioklaas(35%) en anhedrische interstitiële kwarts(15-2O%).
Biotiet is subhedrisch, tot 4 mm lang, zet in veel gevallen om naar
chloriet, titaniet, prehniet en erts en sluit apatiet en zirkoon in. De
zirkoon heeft altijd pleochroitische halo's.
Plagioklaas heeft een anorthiet percentage van 4O tot 45%, is subhedrisch,
tot 2 mm lang, lokaal normaal gezoneerd en vooral in de kern omgezet naar
sericiet. Albiet-tweelingen komen veelvuldig voor.
Groene hoornblende komt voor als gedeeltelijk geresorbeerde euhedrische
kristallen van 1 tot 2 mm groot.
Zowel in het veld als onder de mikroskoop is een preferente oriëntatie van
de biotiet- en plagioklaas-kristallen waarneembaar(zie fig 5.5). De
kwartskorrels zijn strainvrij.
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figuur 5.1

De minerale samenstelling van de verschillende dieptegesteenten. De ganggesteenten zijn niet in vleze
tabel verwerkt omdat de gegevens daarvoor ontbreken.

Figuur 5.2 Ontstaan van muskoviet(mu) uit biotiet(SG-11.117).

Figuur 5.3 Subhedrische gedeeltelijk gesericitiseerde plagioklaas. (A) Vooral
in de kern zijn de plagioklazen omgezet naar sericiet. (B) De plagioklaas is
gezoneerd en de sericitisatie lijkt samenstellingsafhankelijk. De tekeningen
zijn uit slijpplaatje SG-11.164(Porfirische biotietgraniet).

In de kwartsdioriet komt een onregelmatig gangsysteem voor. In de gangen
komen naast elkaar tonaliet en monzodioriet voor(zie foto 5.6a en b).
De tonaliet onderscheidt zich van de kwartsdioriet door het voorkomen van
ellipsoidale kwartsaggregaten tot 5 mm groot. Kwarts maakt tot ruim 3O%
van het gesteente uit. De kwarts in deze ellipsoidale domeinen dooft
altijd sterk unduleus uit en vertoont subgrain vorming duidend op
rotatierekristalisatie. De aggregaten liggen met hun lange assen
evenwijdig aan de door de biotiet en plagioklaas gedefinieerde
voorkeursorientatie.
De monzodioriet bevat in tegenstelling tot de kwartsdioriet wat
kaliveldspaat en weinig kwarts. Makroskopisch is het gesteente goed te
herkennen aan de poikiloblastische kaliveldspaatmegakristen(1-8 cm, zie
foto 5.7). De megakristen zijn in tegenstelling tot de vrijwel euhedrische
kaliveldspaat megakristen van de porfirische biotietgraniet altijd
plastisch gedeformeerd en ze vertonen nooit de voor de andere blasten
karakteristieke Karlsbad tweelingen. Ze hebben insluitsels van biotiet en
gesericitiseerde plagioklaas. De blasten liggen altijd evenwijdig aan de
gangwanden.

Figuur 5.4 Subhedrische biotiet en plagioklaas. Het lijkt alsof de linker
plagioklaas gedeformeerd is(verschoven langs het tweelingsvlak). De plagioklazen hebben meer hun eigen kristalvorm dan de biotieten en zijn dus waarschijnlijkt eerder gegroeid. De bovenste biotiet dooft unduleus uit. De tekening
is uit slijpplaatje SG-11.164.

5.2.3 MUSK0VIETGRANIET(zie foto 5.8a en b)
De muskovietgraniet komt voor op de hogere bergtoppen ten zuiden van de
Caillaouasbreuk. Ze is in de Franse literatuur bekend onder de naam
'granite á deux micas . Het is een equigranulaire, witte tot witgele, door
chloritisatie van biotiet vaak ook groenige graniet, die bestaat uit
kwarts(45%), kaliveldspaat(30%) en plagioklaas(20%). Als donkere mineralen
komen chloriet, muskoviet en eventueel wat biotiet voor. Door de lichte
kleur is het gesteente eenvoudig van de overige dieptegesteenten te
onderscheiden.
De kwarts komt anhedrisch voor in ellipsoidale domeintjes van 1 tot 2 mm
groot en ook anhedrisch samen met muskoviet in tot 2 mm grote ruitvormige
pseudomorfen, mogelijk van kaliveldspaat(zie foto 5.9). De kwarts dooft
unduleus uit en vertoont subgrainvorming.
Kaliveldspaat komt voor als kleine ruitvormige kristallen tot 1 mm groot en
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FIGUUR 5.5

PLAGIOKLAAS

N=83

BIOTIET

N=94

Vorm-voorkeursorientaties van verschillende mineralen in magmatische
gesteenten. De orientaties zijn in het vlak van het slijpplaatje
gemeten. De slijpplaatjes zijn loodrecht op de granietfoliatie
genomen.

Figuur 5.6 Voorkeursorientatie van kwarts c-assen in kwartsdomeinen
in porfirische biotietgraniet(slijpplaatje SG-11.164).
De metingen zijn gedaan aan 15 domeinen. Per domein werd de orientatie
in ongeveer 10 korrels gemeten. S is de richting van de lange as
van de korrels en het domein. Deze is evenwijdig aan de granietfoliatie.

ook in andere, anhedrische vormen.
Plagioklaas is subhedrisch, 1 tot 2 mm groot, met een albitische
samenstelling en met insluitsels van apatiet. De kernen zijn veelal
omgezet naar sericiet.
Muskoviet is anhedrisch en komt vrijwel alleen voor met kwarts in
ruitvormige pseudomorfen tot 2 mm groot.
Chloriet is omzettingsprodukt van biotiet, samen met prehniet, titaniet en
erts. De chloritisatie is in vergelijking met de overige dieptegesteenten
zeer intens geweest. De biotietkristallen(<1mm) zijn in vrijwel alle
gevallen volledig gechloritiseerd.
Makroskopisch is het niet eenvoudig een preferente oriëntatie van de
verschillende mineralen waar te nemen als gevolg van het ontbreken van met
lichte mineralen kontrasterende biotiet. Roosdiagrammen in figuur 5.5
illustreren de aanwezige voorkeursoriëntatie zoals die bepaald wordt door
de plagioklaas, chloriet, muskoviet en de ellipsoidale kwartsdomeintjes.

5.2.4 HOORNBLENDE KWARTSGABBRO(zie foto 5.1Oa en b)
Hoornblende kwartsgabbro is op twee plaatsen in het veldwerkgebied
ontsloten: op de Pic de Perdiguére en ten zuiden van Lac Glacé, in beide
gevallen in gangen. Het is een grofkorrelig gesteente dat bestaat uit
donkergroene hoornblendekristallen(<1cm, 25%) en goudkleurig verweerde
biotieten(<3mm, 10%) die in een melkwitte matrix liggen van
plagioklaas(50%) en wat kwarts(15%).
De hoornblende zet om naar chloriet en heeft insluitsels van biotiet en
plagioklaas en is zowel euhedrisch als anhedrisch van vorm. De biotiet is
subhedrisch en zet eveneens om naar chloriet en ook naar prehniet, titaniet
en erts. Biotiet dooft lokaal unduleus uit.
De plagioklaas(<2mm, An=5O-60) bestaat uit subhedrische kristallen met
insluitsels van hoornblende. In de kern zijn ze veelal omgezet naar
sericiet. Kwarts komt interstitieel voor en dooft unduleus uit.
Het gesteente vertoont geen voorkeursoriëntatie.

5.2.5 XENOLIETEN(zie foto 5.11a en b)
Xenolieten komen vooral in de kwartsdioriet voor. Ze zijn altijd donkerder
gekleurd dan het gesteente waarin ze liggen ingebed en ze zijn altijd
fijnkorreliger. Ze variëren in grootte van 1 tot 5O cm en zijn veelal
lensvormig. Ze liggen evenwijdig aan de foliatie in de dieptegesteenten.
de xenolieten bestaan hoofdzakelijk uit veelal volledig gechloritiseerde
subhedrische biotiet(<0.5mm, 40%),
fijnkorrelige anhedrische
kwarts(<O.5mm, 3O%) en fijnkorrelige anhedrische plagioklaas(<0.5mm, 15%,
An=25-30) met albiettweelingen en veelal volledig gesericitiseerd. Verder
komt anhedrische kaliveldspaat(10%) voor en muskoviet als omzetting van
biotiet.
De biotieten en plagioklazen hebben een sterke voorkeursoriëntatie en
liggen evenwijdig aan de lange assen van de enigzins ellipsoidale, unduleus
uitdovende kwartskristallen.
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5.2.6 LAMPROFIERGANGEN(zie foto 5.12a en b)
De lamprofiergangen, die in het veld ook wel 'basische' of 'groene gangen
werden genoemd komen overal in het gebied voor en staan vertikaal E-W
strekkend. Ze variëren in dikte van 2 cm tot 3m en hebben een porfirische
textuur met fenokristen van vrijwel volledig gesericitiseerde euhedrische
naar chloriet en titaniet omgezette
veldspaatkristallen(1-3mm),
amfibolen(<2mm), gechloritiseerde biotieten(2mm) en anhedrische afgeronde
kwartskristallen tot 3 mm groot.
De grondmassa bestaat voor 35% uit fijnkorrelige chloriet en fijnkorrelige
naaldjes(O.1 mm), waarschijnlijk augiet, en voor 65% uit euhedrische
naaldvormige en anhedrische, vrijwel volledig gesericitiseerde veldspaat.
De fenokristen maken 1O% van het hele gesteente uit.

5.2.7 PEGMATIETGANGEN(zie foto 5.13a en b)
De pegmatietgangen varieren in dikte van 2 tot 25 cm en komen in alle
dieptegesteenten voor. Ze hebben meestal N-S oriëntaties. De gangen
bevatten altijd grofkorrelige kwarts(<1cm), veldspaat(<5cm) en
muskoviet(<3cm). Veelal is ook zwarte toermalijn(<5cm) en biotiet(<2cm)
aanwezig. Toermalijn is dikwijls loodrecht op de gangwanden georiënteerd.
Lokaal groeien veldspaatporfiroblasten en muskoviet uit de gangen de
muskovietgraniet in.

5.3

INTRUSIESCHEMA
De verschillende onderlinge magmatische relaties
staan weergegeven in figuur 5.7. Voor begrip van
met bestudering van deze figuur worden volstaan.
volledigheid per gesteentetype de relaties zoals
waargenomen.

van de dieptegesteenten
het intrusieschema kan
Hieronder volgen voor de
die in het veld zijn

1. Enclaves(1 cm tot 500 m; zie foto 5.14) komen voor in de kwartsdioriet
en in de porfirische biotietgraniet. Ze worden doorsneden door gangen
van kwartsdioriet(tot 1O m), porfirische biotietgraniet(tot 10 m),
muskovietgraniet(5O cm tot 5 m), pegmatiet(2 tot 25 cm), lamprofier(5
tot 50 cm) en hoornblende kwartsgabbro(2 m). De schistositeit S1 in de
enclaves wordt door de intrusive afgesneden.
2.

Xenolieten(1 tot 50 cm) komen voor in de kwartsdioriet(lokaal tot 60%
is dan xenoliet), in de porfirische biotietgraniet(in zeer geringe
hoeveelheden) en in de muskovietgraniet(eveneens in zeer geringe
hoeveelheden en nooit groter dan enige cm's).

3.

De kwartsdioriet wordt doorsneden door gangen van muskovietgraniet(van
5 cm tot 10 m), pegmatietgangen(van 2 tot 25 cm) en hoornblende
kwartsgabbro(een gang van 5 m dik). Een kontakt met de porfirische
biotietgraniet is niet waargenomen.
In de kwartsdioriet komen gangen voor van tonalitische en
monzodioritische samenstelling. Deze komen alleen in de kwartsdioriet
voor. De gangen worden doorsneden door de in de kwartsdioriet

voorkomende muskovietgraniet- en pegmatietgangen.
4.

Ouderdomsrelaties tussen de porfirische biotietgraniet en de kwartsdioriet
ontbreken. De porfirische biotietgraniet wordt doorsneden door gangen van
muskovietgraniet(tot 5 m), pegmatietgangen(van 2 tot 25 cm),
lamprofiergangen(van 2 tot 5O cm) en de hoornblende kwartsgabbro.

5.

De muskovietgraniet wordt intrusief aangetroffen in de kwartsdioriet en in
de porfirische biotietgraniet. Ze wordt doorsneden door
pegmatietgangen(van 1 tot 15 cm), door lamprofiergangen(tot 50 cm) en door
hoorblende kwartsgabbro(een gang van 5 m dik). In de graniet zijn
insluitsels aangetroffen van kwartsdioriet en monzoniet(van 1O tot 30 cm)
en xenolieten(tot enige cm's groot). De graniet snijdt pegmatietgangen in
de porfirische graniet af.

6.

Pegmatietgangen snijden door al de bovengenoemde gesteenten heen. Door de
muskovietgraniet worden ze lokaal ook afgesneden. Aangezien hetzelfde
muskovietgranietlichaam zowel pegmatietgangen afsnijdt als door
pegmatietgangen doorsneden wordt is sprake van minstens twee generaties
pegmatietgangen.

7.

De lamprofiergangen snijden door alle bovengenoemde gesteenten heen. De
gangen worden niet door andere gangen doorsneden.

B. De hoornblende kwartsgabbro snijdt door de enclaves, de kwartsdioriet, de
porfirische biotietgraniet en de muskovietgraniet heen. Ze wordt niet door
andere gesteenten doorsneden.
Een drietal kontakten zijn in het veld niet aangetroffen: (1) het kontakt
tussen porfirische biotietgraniet en kwartsdioriet, (2) een kontakt tussen
enclaves en xenolieten en (3) een kontakt tussen de lamprofiergangen en de
hoornblende kwartsgabbro.
Voor wat betreft de biotietgraniet en de kwartsdioriet is de grens
tektonisch van aard(bij Lac du Portillon). De grens wordt aan het oog
onttrokken door puinhellingen bij Lac Glacé en de grens bestaat uit
enclaves bij de Portillon d'0ô.

Met behulp van de hierboven beschreven onderlinge relaties kan men tot het
volgende intrusieschema komen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enclaves en xenolieten, niet noodzakelijk even oud.
Intrusie van kwartsdioriet, en porfirische biotietgraniet, niet
noodzakelijkerwijs synchroon.
Pegmatietgangen.
Intrusie van muskovietgraniet.
Pegmatietgangen.
Lamprofiergangen en hoornblende kwartsgabbro, niet noodzakelijkerwijs
synchroon.
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Fig. 5.7 Schematische weergave van de onderlinge relaties tussen
de verschillende magmatische gesteenten in het Lys-Caillaouas intrusief.
1. Porfirische biotietgraniet; 2. Kwartsdioriet; 3. Pegmatietgangen; 4. Muskovietgraniet; 5. Pegmatietgangen; 6. Lamprofier en
hoornblende kwartsgabbro; 7. Enclaves van metasedimenten.
Beschrijving van de relaties zie tekst blz. 54 en 55.

5.4

DEFORMATIE VAN DE MAGMATISCHE GESTEENTEN
Zowel makroskopisch als mikroskopisch zijn in de magmatische gesteenten
deformatiestrukturen te zien. In deze paragraaf zullen de
syn-intrusieve strukturen behandeld warden. De pre-intrusieve
deformatie strukturen in de enclaves zoals D 1 - en D 2 -strukturen en de
post-intrusieve D 4 -breuktektoniek zijn in hoofdstuk 3 aan de orde
geweest.

5.4.1 DE GRANIETFOLIATIE
De mineralen in de porfirische biotietgraniet, de kwartsdioriet en de
muskovietgraniet hebben een voorkeursoriëntatie. In het veld werd
gesproken van 'granietfoliatie'. De foliatie komt ook voor in
xenolieten en enclaves. Andere auteurs spreken wel van 'magmatische
foliatie' of 'vloeistruktuur'.
Xenolieten en slierten van syenitische samenstelling(zie foto 5.15)
liggen altijd evenwijdig aan de foliatie en enclaves vrijwel altijd.
Liggen de enclaves niet evenwijdig dan zijn ze geplooid met de
granietfoliatie als assenvlak(zie foto 5.16). De foliatie is niet in
kontinuiteit met 51 in de enclaves.
In gangen is de foliatie altijd evenwijdig aan de gangwanden.

Wennekers(1968) en Chesney(1986) veronderstellen dat de foliatie ontstaan
is als vloeistruktuur van rigide kristallen in een zich viskeus gedragende
vloeibare matrix. Ook auteurs als Marre(1982) en Blanchard et al.(1979)
veronderstellen een dergelijke origine voor granietfoliaties in
vergelijkbare intrusieflichamen.
Pitcher(1979) en Bateman(1984) o.a. zijn van mening dat dergelijke
foliaties ook kunnen ontstaan in reeds gestolde graniet als gevolg van de
intrusie zelf, d.w.z. dat door de intrusie in de graniet zelf deformatie
optreedt.
Een derde hypothese omtrent de genese van de foliatie wordt voorgesteld
door Clin(1959), Clin et al(1963) en Faure(1965). Zij zijn van mening dat
de granieten als gevolg van anatexis in situ zijn ontstaan en dat de
granietfoliatie een oudere regionaal tektonische foliatie representeert.
In deze paragraaf zal worden aangetoond dat de ideeën van Pitcher en
Bateman van toepassing zijn op de foliatie zoals die in het Lys-Cailouas
intrusief is waargenomen. Het is hiervoor nodig dat eerst iets over de
oorsprong van de kaliveldspaten en de aard van de kwartsdomeinen wordt
gezegd.

5.4.2 DE KALIVELDSPAAT MEGAKRISTEN
Zo op het eerste gezicht liggen de kaliveldspaatmegakristen evenwijdig aan
de granietfoliatie. Uit gedetailleerde observatie blijkt evenwel dat de
porfiroblasten veelal de granietfoliatie afsnijden(zie foto 5.17). Daarom
wordt verondersteld dat het porfiroblasten zijn
De megakristen hebben mikroskopisch zeer onregelmatige korrelgrenzen en
groeien tussen de plagioklazen, kwartsdomeinen en biotieten in(zie foto
5.18a en b).
Insluitsels van plagioklaas vertonen afgeronde vormen die er op wijzen dat
de kaliveldspaat de plagioklaas geresorbeerd heeft. Dit gebeurt ook, zij
het in mindere mate, met biotiet(zie foto 5.19).
Al met al is het waarachtig dat de veldspaten als porfiroblasten over een
reeds gestold magmatisch gesteente heen groeiden(zie foto 5.20a en b). De
voorkeursoriëntatie is waarschijnlijk het gevolg van mimetische overgroei.
Zou de voorkeursoriëntatie namelijk het gevolg zou zijn van rotatie naar
een evenwijdige stand dan zou de granietfoliatie bij de blasten verstoord
moeten zijn. De foliatie loopt echter recht en ongestoord tegen de blasten
aan.
De granietfoliatie is nooit als relikt in de porfiroblasten aangetroffen.
De insluitseltjes liggen altijd zonair gerangschikt evenwijdig aan de
kristalvlakken van de megakristen(zie foto 5.2a).
Pitcher en Berger(1972) zijn van mening dat er een mechanisme bestaat
waardoor insluitsels reorientatie kunnen ondergaan waardoor de zonering
ontstaat. Het is echter ook mogelijk dat de zonering ontstaat door
preferente resorbtie van plagioklaas en biotiet.
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Wennekers(1968) en Chesney(1986) gaanervan uit dat de kaliveldspaten als
fenokristen groeiden in een smelt en dat deze als rigide kristallen door
vloei in een viskeuze smelt een preferente oriëntatie kregen. Als de
veldspaten porfiroblasten zijn dan is deze hypothese onhoudbaar.

5.4.3 DEFORMATIE
Ookal is de voorkeursoriëntatie van de kaliveldspaten niet ontstaan door
vloei, wat de voorkeursoriëntatie van de biotieten, plagioklazen en de
ellipsoidale kwartsdomeinen betreft zou dat nog wel het geval kunnen zijn.
Omdat de granietfoliatie evenwijdig ligt aan het assenvlak van geplooide
enclaves en geplooide pegmatietgangetjes is moet worden aangenomen dat de
foliatie ontstond als gevolg van deformatie. Men kan de foliatie van de
graniet in de enclaves door zien lopen.
Dit kan niet verklaard worden als de granietfoliatie een vloeistruktuur is.
Een enclave immers kan niet plooien wanneer deze drijft in een viskeus
liquide matrix. Op het moment dat de foliatie ontstond moet het gesteente
een sterkte gehad hebben. Het is in dat geval te begrijpen dat alle
mineralen parallel zijn komen te liggen. In geval van vloei zou er altijd
een ongerichte matrix over hebben moeten blijven.
Ook de kwartsdomeinen(zie foto 5.21) vertonen duidelijke sporen van
deformatie. Ze komen voor in de porfirische biotietgraniet, de
muskovietgraniet en in de tonalitische gangen in de kwartsdioriet, zijn
ellipsoidaal en variëren in grootte tot 5 mm in de porfirische
biotietgraniet en de tonaliet en tot 2 mm in de muskovietgraniet. Ze
liggen met hun lange assen evenwijdig aan de foliatie.
Deformatie blijkt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unduleuze uitdoving.
Onregelmatige korrelgrenzen binnen een domein.
Een vorm-voorkeursoriëntatie binen een domein.
Een kristallografische voorkeursoriëntatie(zie fig 5.6) binnen een
domein.
Het samenvallen van de lange as van het domein met de lange as van de
afzonderlijke kwartsen binnen het domein.
De ellipsoidale vorm met een X:Y:Z van ongeveer 3:3:2.

5.4.4 OORSPRONG VAN DE GRANIETFOLIATIE
De deformatie die resulteerde in de granietfoliatie kan zowel van
magmatische als van regionaal tektonische origine zijn. In het ene geval
veroorzaakt de granietintrusie zelf de deformatie en moet dus een relatie
bestaan tussen de intrusie en het makroskopisch patroon dat de foliatie
beschrijft. In het andere geval ondervindt het granietmassief bijvoorbeeld
afplatting door regionale deformatie en is een relatie minder evident.
Het makroskopisch patroon dat de granietfoliatie beschrijft volgt de
kontouren van het massief(zie bijlageVIII). De D1-schistositeit in de
omhullende metasedimenten doet dit niet. De granietfoliatie loopt a.h.w.
rond in de graniet en vormt een langgerekte koepel. Het is dus

waarschijnlijk dat de granietfoliatie in het Lys-Caillaouas intrusief van
magmatische origine is.
Elk dieptegesteente heeft overigens haar eigen foliatie, d.w.z. latere
intrusive snijden de foliatie in oudere intrusiva af en hebben zelf een
nieuwe foliatie die met de oudere een hoek maakt.
In insluitsels van kwartsdioriet en monzoniet in muskovietgraniet(zie foto
5.8a) heeft de foliatie een andere stand dan de foliatie in de
muskovietgraniet. Per insluitsel verandert de stand. Zij hebben dus een
random oriëntatie.
Ook in de monzodioritische en tonalitische gangen staat de foliatie anders
dan in de kwartsdioriet.
De hypothese van Wennekers(1968) en Chesney(1981) dat de granietfoliatie
een vloeistruktuur is van rigide kristallen in een viskeuze matrix is
onhoudbaar. Ten eerste zijn de kaliveldspaten geen fenokristen maar
porfiroblasten en ten tweede heeft de graniet bij de aanleg van de foliatie
een zekere sterkte gehad zoals blijkt uit geplooide enclaves met de
granietfoliatie als asssenvlak.
De theorie van Clin(1959), Clin et al(1963) en Faure(1965) dat de foliatie
een oudere regionale schistositeit representeert is onwaarschijnlijk
aangezien de granietfoliatie de schistositeit in de enclaves overprint en
evenwijdig ligt aan het assenvlak van plooien in de schistositeit.
Bovendien volgt de granietfoliatie de kontouren van het granietmassief.
De foliatie in de porfirische biotietgraniet is het gevolg van deformatie
van reeds gestolde graniet veroorzaakt door de intrusie van de graniet
zelf. De kaliveldspaatmegakristen groeiden later over het gefolieerde
maaksel heen.

5.4.5 HET RHEOLOGISCH GEDRAG VAN DE GRANIET
De granietfoliatie vormt de assenvlaksstruktuur van geplooide enclaves en
evenwijdig aan de foliatie treedt in de enclaves boudinage op. Langs de
randen van enclaves heeft sleuring opgetreden en enclaves worden zelf
geboudineerd. Gedurende het ontstaan van deze strukturen moet de graniet
dus een differentiële spanningstoestand hebben kunnen ondergaan immers, in
een hydrostatische toestand ontstaan die strukturen niet.
In de porfirische biotietgraniet komen geisoleerd liggende enclaves voor.
Indien sprake zou zijn van een zich Newtoniaans viskeus gedragende
granietsmelt, dan zouden de enclaves als gevolg van de zwaartekracht naar
beneden moeten zakken vanwege hun grotere soortelijk gewicht.
Met behulp van de wet van Stokes is het mogelijk om de betreffende
valsnelheid te berekenen voor een vrije val in een Newtoniaans viskeus
medium(zie bijlage V).
Uit deze berekeningen volgen voor de enclaves valsnelheden van enkele uren
per honderd meter. Willen enclaves in hun val gevangen worden en
geisoleerd in de huidige graniet voorkomen dat moet de graniet in enige
uren zijn gestold. Realistische stollingstijden bedragen echter 10.0OO tot
100.000 jaar(PITCHER, 1979).
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Het is dus onwaarschijnlijk dat de geisoleerd voorkomende enclaves vrij in
de graniet bewogen.
Realistischer is het om te veronderstellen dat de graniet zich gedroeg als
een zogenaamde Bingham fluid(zie noot). Een Bingham fluid heeft een zekere
sterkte waardoor de enclaves niet naar beneden kunnen vallen. Zij moeten
dan passief met de graniet mee geintrudeerd zijn.
Zij kunnen zijn ontstaan door afplatting loodrecht op de granietfoliatie
waaardoor zij boudineerden en steeds verder van elkaar verwijderd raakten.
Zo is het mogelijk dat schisteuse schermen tussen de verschillende
lensvormige intrusieflichamen boudineerden tot een rij van afzonderlijke
enclaves.
De graniet heeft waarschijnlijk gedurende het grootste deel van haar
intrusieve fase Bingham gedrag vertoond want enclaves die in een
Newtoniaans viskeuse vloeistof in enige uren naar beneden vallen zullen
nooit als geisoleerde enclaves terug gevonden kunnen worden. Alle
geisoleerde enclaves zijn dus enclave geworden onder Bingham fluid graniet
gedrag. De graniet zit vol met geisoleerde enclaves. De graniet moet dus
gedurende het grootste deel van de intrusieve fase Bingham gedrag hebben
vertoond.

5.4.6 KONKLUSIE PORFIRISCHE BIOTIETGRANIET
De porfirische biotietgraniet intrudeerde als een Bingham fluid. Ze kon
hierdoor differentiële spanningen ondergaan. Dit verklaart een aantal
strukturen zoals (1) de granietfoliatie, (2) geplooide enclaves, (3)
geboudineerde enclaves, (4) sleuring langs enclaves.
Enclaves ontstonden door boudinage van schisteuze schermen tussen
verschillende lensvormige deelintrusies. De intrusie resulteerde
uiteindelijk in een door de enclaves en de granietfoliatie beschreven
langgerekte koepel.
Direkt na de intrusie groeiden kaliveldspaatmegakristen als porfiroblasten
mimetisch over het biotiet-plagioklaas maaksel heen.

noot Een Bingham fluid gedraagt zich als een Newtoniaans viskeuse vloeistof als
een bepaalde differentiële spanning overschreden is. Men spreekt van
pseudoplastisch gedrag. Een Bingham fluid heeft daardoor een zekere
sterkte. In een Bingham fluid kan een niet-hydrostatische
spanningstoestand bestaan.

5.4.7 DE KWARTSDIORIET EN DE MUSKOVIETGRANIET
Over het intrusiemechanisme van de kwartsdioriet en de muskovietgraniet kan
minder gezegd worden dan van de porfirische biotietgraniet.
De beide gesteenten lijken aan elkaar gerelateerd te zijn. Ze dagzomen
slechts ten zuiden van de Caillaouas-breuk.
De muskovietgraniet komt voor in N-S strekkende vertikale gangen in de
kwartsdioriet en als een intrusieflichaam met een subhorizontale onderkant
bovenop de kwartsdioriet. De bovenkant is niet ontsloten. Het is mogelijk
dat de steile gangen dit bovenliggende massief gevoed hebben.
Meer in detail vertoont de ondergrens van de muskovietgraniet een
onregelmatig patroon van gangen met verschillende orientaties. Deze
verschillende gangen snijden elkaar niet af. Ze zijn tegelijkertijd
ontstaan en delen de kwartsdioriet op in blokken. Naar beneden toe worden
de N-S strekkende gangen dominant.
In de muskovietgraniet komen geen enclaves voor.
De struktuur van de kwartsdioriet is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is
het een zuidhellende lensintrusie die op de porfirische biotietgraniet ligt
die bij Lac Glacé dagzoomt.
De kwartsdioriet bevat veel enclaves van donkere schisten en marmers.
Xenolieten komen vaker voor dan in de porfirische biotietgraniet en deze
zijn intenser afgeplat. Lokaal komen xenolieten voor met assenverhoudingen
tot 4O:40:1. Er heeft meer deformatie in de kwartsdioriet dan in de
porfirische biotietgraniet plaats gevonden.
De kwartsdomeinen echter in de tonalitische gangen in de kwartsdioriet zijn
even weinig gedeformeerd als de kwartsdomeinen in de porfirische
biotietgraniet. Deze hebben dan ook minder deformatie ondergaan dan de
kwartsdioriet zelf.
De tonalitische- en monzodioritische gangen zijn onregelmatig van vorm en
lijken te zijn onstaan in een nog plastisch deformerende kwartsdioriet(zie
foto 5.6b).

5.5

OVERIGE AUTEURS
Verscheidene auteurs hebben in de loop der jaren een beeld trachten te
vormen omtrent de geschiedenis van het Lys-Caillaouas intrusief. De
bevindingen lopen nogal uiteen. In deze paragraaf zullen de verschillende
meningen summier beschreven worden.
DE CHARPENTIER(1823), LEYMERIE(1881), LACROIX(1900) en RAGUIN en
DESTOMBES(1948) waren van mening dat het Lys-Caillaouas massief een
intrusieflichaam was in de vorm van lakkolieten, sills en dikes. De
kalivelspaatmegakristen waren fenokristen. Een onderscheid in
verschillende granieten werd niet gemaakt.
CLIN(1959), CLIN et al(1963) en FAURE(1965) waren van mening dat er sprake
was van granitisatie in situ. Van intrusie was geen sprake. De
kaliveldspaten waren porfiroblasten. Granitisatie vond plaats gelijktijdig
met het hoogtepunt van de Hercynische deformatie. Externe stratigrafische
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nivo's lopen door in de graniet en de enclaves. De granitisatie verandert
niet het chemisch karakter van het gesteente; slechts de textuur. De
kwartsdioriet ontstond uit granitisatie van Devonische kalken, de
porfirische biotietgraniet uit granitisatie van Cambro-Ordovicische
schisten.
WENNEKERS(1968) veronderstelt een intrusieve oorsprong. Hij spreekt van
kaliveldspaatfenokristen en verwerpt de granitisatietheorie op grond van
waargenomen diskordante kontakten en vloeistrukturen. De koepelvorm is het
gevolg van post-intrusieve D-4 plooiing.
CHESNEY(1981) stelt een intrusieschema voor:
Van 25 to 3O km diepte intrudeert een dioritische smelt die onderweg in
aanraking komt met sialische gesteenten waardoor een tweede,
granodioritische smelt ontstaat.
Deze nieuwe granodioritische smelt komt op 8 tot 1O km diepte tot rust,
onmiddelijk gevolgd door de dioritische smelt die zich in de kern van het
granodioritsch magma nestelt. Dit dioritisch magma kristalliseert
vervolgens uit tot de kwartsdioriet en uit het granodioritisch magma
scheidt zich een granitisch magma af dat in de reeds gestolde kwartsdioriet
intrudeert: de muskovietgraniet. Ook het granodioritisch magma
kristalliseert vervolgens uit: de porfirische biotietgraniet.
Voor Chesney zijn de kaliveldspaten fenokristen. Ze zijn in 46 dagen
gegroeid toen het magma voor 27% gesolidifieerd was. Na de groei van de
fenokristen was 47% gesolidifieerd. De preferente oriëntatie is dus het
gevolg van de uitvloeiing van de graniet en moet hebben plaats gehad toen
de graniet de uiteindelijke positie bereikte.
De in dit verslag voorgestelde hypothese wijkt eveneens van al de
bovenstaande theorieën af. Studies van vergelijkbare granietintusies
leveren echter ideeën op die niet veel van het in dit verslag gepropageerde
afwijken(cf. BERGER en PITCHER, 1972; PITCHER, 1979; SCHWERDTNER, 1986).
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