O Sloupcovitě
odlučná bazaltová
láva na Panské skále
u Kamenického Šenova.
O Pískovcové skalní
město v Českém ráji
u Turnova.

OGranitové skály
v Jizerských horách.
O Opuštěný lom
na pokrývačské břidlice
(fylity) na Tlukačce
u Jílového u Držkova.

Geologie Libereckého kraje
Ačkoliv svou plochou a počtem obyvatel patří Liberecký kraj v rámci České republiky mezi ty nejmenší,
je zároveň krajem s nejpestřejší geologickou stavbou. To je dáno především proto,
že se na území Libereckého kraje stýká několik odlišných geologických oblastí zaznamenávajících
různá období geologického vývoje naší vlasti. Při pohledu na mapu si tyto hlavní oblasti
a jejich převažující horniny můžeme popsat pěkně popořadě, třeba od západu.
Do nejzápadnějšího cípu Libereckého kraje, v okolí Kamenického Šenova,
zasahují souvislé výskyty třetihorních bazaltů (čedičů) a s nimi spojených
drobivých sopečných uloženin Českého středohoří. Je ustáleným zvykem,
že různé typy čedičových hornin jsou v geologických mapách zobrazeny
fialovými odstíny. Fialově znázorněné čediče pak ještě doprovázejí oranžově
vybarvená tělesa fonolitů (znělců). Směrem na východ od souvislé plochy
vulkanických hornin Českého středohoří jejich četnost postupně řídne,
ale izolované výskyty je možné najít po celém území Libereckého kraje,
včetně Českého ráje a Jizerských hor.
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Největší část plochy Libereckého kraje zabírají usazené horniny křídového
moře, které se tradičně zobrazují zelenými odstíny. Jde především o pískovce
a slínovce, které se opakovaně ukládaly na dně mělkého moře na konci
druhohorní éry, kdy ještě po světě běhali dinosauři. Křídové usazené horniny
tvoří Českou tabuli, Ralskou pahorkatinu, Český ráj, ale také podloží a okolí
sopečných hornin v Lužických horách. Rozšíření křídových usazenin je
na severovýchodě náhle ukončeno významnou zlomovou linií – lužickým
zlomem. Ten se projevuje jak v geologické mapě, jako linie oddělující
zelenou plochu křídových usazenin na jihozápadě od dalších horninových
typů na severovýchodě, tak i v reliéfu, jako výrazné jihozápadní ohraničení
Ještědsko-kozákovského hřbetu. Starší horniny, které běžně tvoří
podloží křídových usazenin, byly vyzdviženy podél tohoto zlomu vzhůru,
nad úroveň křídových pískovců a slínovců.

Na východ od lužického zlomu pak můžeme odlišit tři hlavní oblasti
různého původu a stáří. Nejvíce na severu to je plocha různých odstínů
růžové a červené barvy. Tyto barvy v geologických mapách odlišují různé
typy granitů (žul) a jejich přeměněných ekvivalentů, tzv. ortorul.
Granity a ortoruly tvoří převážnou část Jizerských hor, ale také Frýdlantský
výběžek. Granitové taveniny krkonošsko-jizerského masivu se postupně
vecpaly do okolních hornin v několika etapách před asi 320–312 miliony let.
Jednotlivé etapy pak představují i pouhým okem odlišitelné různé typy
žul, jako jsou liberecká, tanvaldská, jizerská, harrachovská a fojtská (více
na panelu o geologii Jablonce). V okrajových částech se ještě vyskytují
relikty (tmavě růžové) jiných, výrazně starších (starohorních a kambrických)
částečně metamorfovaných (přeměněných) žul, nazývaných lužická žula
a rumburská žula.
Granity Jizerských hor jsou lemovány z jihu pásem hornin znázorněných
šedozelenými odstíny. Jde o metamorfované (přeměněné) horniny Krkonoš
a Ještědského hřbetu. Usazené horniny převážně prvohorního moře
s vložkami sopečných hornin byly metamorfovány během variského vrásnění
před přibližně 380 až 320 miliony let. Mezi těmito přeměněnými horninami
převažují různé typy fylitů (přeměněné rytmicky páskované jílovité,
prachovité a písčité břidlice) s polohami metamorfovaných bazaltů,
vložkami kvarcitů (přeměněných pískovců) a mramorů (přeměněných
vápenců, v mapě šedozelené tmavé plošky).

O Polštářové lávy
permských melafyrů
odkryté v lomu Studenec
v Podkrkonoší.
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Jihovýchodní cíp území Libereckého kraje, Podkrkonoší, tvoří usazené
horniny karbonského a permského stáří, znázorněné v geologické mapě
hnědou barvou. Usazeniny vyplňovaly pánev, která se vytvořila mezi horami
na konci variského vrásnění. Do ní se sypal materiál z okolních hor a ukládal
v podobě slepenců a pískovců, ale také poloh jezerních jílovců a tenkých
uhelných slojí. Ukládání usazenin doprovázela zejména během začátku
permu intenzivní sopečná činnost, jejímž produktem jsou výlevy takzvaných
melafyrů, v mapě znázorněných tmavě zelenou barvou.

