Horninová mapa Libereckého kraje

Vysvětlivky k mapě
Vysvětlivky
k
mapě
Vysvětlivky k mapě
Paleogenní a neogenní alkalické vulkanity
Paleogenní
a
neogenní
alkalické
vulkanity
Paleogenní afonolity
neogenní
alkalické trachyandezity,
vulkanity trachyty,
a trachybazalty,

fonolity
a atrachybazalty,
trachyandezity,
trachyty,
nerozlišené
trachytické
vulkanity, intruzivní
trachytické brekcie
fonolity
trachybazalty,
trachyandezity,
trachyty,
nerozlišené
trachytické
vulkanity,
intruzivní
trachytické
brekcie
nerozlišené trachytické vulkanity, intruzivní trachytické brekcie
olivinické alkalické bazalty a bazanity, olivinické foidity, limburgity, melilitické olivinické
olivinické
alkalické
bazalty
a
bazanity,
olivinické
foidity,
limburgity,
melilitické
olivinické
horniny,
subvulkanické
bazaltické
brekcie,
alterované
olivinické
bazaltové
olivinické alkalické bazalty a bazanity, olivinické foidity, limburgity, melilitickéhorniny
olivinické
horniny,
horniny,subvulkanické
subvulkanickébazaltické
bazaltickébrekcie,
brekcie,alterované
alterovanéolivinické
olivinickébazaltové
bazaltovéhorniny
horniny
alkalické bazalty, tefrity, foidity, augitity, melanokratní trachybazalty, essexity,
alkalické
bazalty,
nerozlišené
alkalické
bazalty,tefrity,
tefrity,foidity,
foidity,augitity,
augitity,melanokratní
melanokratnítrachybazalty,
trachybazalty,essexity,
essexity,
nerozlišené
nerozlišené
vulkanoklastika bazaltových hornin
vulkanoklastika
vulkanoklastikabazaltových
bazaltovýchhornin
hornin

Vysvětlivky k mapě
křemenné, méně arkózovité pískovce, vápnité jílovce, slínovce, méně jílovité vápence
křemenné,
křemenné,méně
méněarkózovité
arkózovitépískovce,
pískovce,vápnité
vápnitéjílovce,
jílovce,slínovce,
slínovce,méně
ménějílovité
jílovitévápence
vápence

muskovit-chloritické, muskovit-chlorit-biotitické dvojslídné a biotitické metagranity
muskovit-chloritické,
muskovit-chlorit-biotitické
dvojslídné
až metagranodiority
a ortoruly
muskovit-chloritické,
muskovit-chlorit-biotitické
dvojslídnéa abiotitické
biotitickémetagranity
metagranity
ažažmetagranodiority
metagranodioritya aortoruly
ortoruly
biotitické a amfibol-biotitické granity a granodiority, místy deformované a metamorfované
biotitické
biotitickéa aamfibol-biotitické
amfibol-biotitickégranity
granitya agranodiority,
granodiority,místy
místydeformované
deformovanéa ametamorfované
metamorfované

jílovce, prachovce, pískovce, slepence
jílovce,
jílovce,prachovce,
prachovce,pískovce,
pískovce,slepence
slepence

porfyrické biotitické granity jemně (až středně) zrnité
porfyrické
porfyrickébiotitické
biotitickégranity
granityjemně
jemně(až
(ažstředně)
středně)zrnité
zrnité

křemenné a arkózovité pískovce, dílem jílovité nebo vápnité
křemenné
křemennéa aarkózovité
arkózovitépískovce,
pískovce,dílem
dílemjílovité
jíloviténebo
nebovápnité
vápnité

křemenné pískovce, jemnozrnné jílovité pískovce až prachovce
křemenné
křemennépískovce,
pískovce,jemnozrnné
jemnozrnnéjílovité
jílovitépískovce
pískovceažažprachovce
prachovce

Usazeniny a vulkanity permokarbonu
Usazeniny
a
vulkanity
permokarbonu
Usazeniny a vulkanity permokarbonu

Přeměněné horniny Ještědského hřbetu a Železnobrodska
Přeměněné
Přeměněnéhorniny
horninyJeštědského
Ještědskéhohřbetu
hřbetua aŽeleznobrodska
Železnobrodska

jemnozrnné křemeno-živcové ruly, obvykle s granátem, ± kyanitem
jemnozrnné
jemnozrnnékřemeno-živcové
křemeno-živcovéruly,
ruly,obvykle
obvykles sgranátem,
granátem,± ±kyanitem
kyanitem

šedé kalovce (prachovité jílovce), pískovce, arkózy, slepence, uhelné sloje
šedé
kalovce
(prachovité
jílovce),
pískovce,
arkózy,
slepence,
uhelné
sloje
šedé kalovce (prachovité jílovce), pískovce, arkózy, slepence, uhelné sloje

kvarcity
kvarcity
kvarcity

rudé kalovce (prachovité jílovce), pískovce, arkózy, slepence, uhelné sloje
rudé
rudékalovce
kalovce(prachovité
(prachovitéjílovce),
jílovce),pískovce,
pískovce,arkózy,
arkózy,slepence,
slepence,uhelné
uhelnésloje
sloje

silicity, metasilicity (lydity, buližníky)
silicity,
silicity,metasilicity
metasilicity(lydity,
(lydity,buližníky)
buližníky)

písky, štěrky, jíly
písky,
písky,štěrky,
štěrky,jílyjíly

bazalty, bazaltické andezity a jejich alkalické ekvivalenty a tufy
bazalty,
bazalty,bazaltické
bazaltickéandezity
andezitya ajejich
jejichalkalické
alkalickéekvivalenty
ekvivalentya atufy
tufy

mramory
mramory
mramory

písky, štěrky, jíly, podřadně uhelné sloje
písky,
písky,štěrky,
štěrky,jíly,
jíly,podřadně
podřadněuhelné
uhelnésloje
sloje

ryolity, dacity, jejich tufy, nejvýš anchimetamorfované
ryolity,
ryolity,dacity,
dacity,jejich
jejichtufy,
tufy,nejvýš
nejvýšanchimetamorfované
anchimetamorfované

metaandezity, alkalické metaandezity
metaandezity,
metaandezity,alkalické
alkalickémetaandezity
metaandezity

vulkanoklastika olivinických bazaltových hornin
vulkanoklastika
olivinických
bazaltových
hornin
vulkanoklastika olivinických bazaltových hornin

Neogenní usazeniny
Neogenní
Neogenníusazeniny
usazeniny

Mořské usazeniny svrchní křídy
Mořské
Mořskéusazeniny
usazeninysvrchní
svrchníkřídy
křídy

pískovce s vložkami prachovců a jílovců
pískovce
s
vložkami
prachovců
a
jílovců
pískovce s vložkami prachovců a jílovců

Granity Jizerských hor a přeměněné granity lužického masivu
Granity
GranityJizerských
Jizerskýchhor
hora apřeměněné
přeměněnégranity
granitylužického
lužickéhomasivu
masivu

zelené břidlice
zelené
zelenébřidlice
břidlice

granity bohaté stopovými prvky a turmalinické variety
granity
bohaté
stopovými
prvky
a
turmalinické
variety
granity bohaté stopovými prvky a turmalinické variety

slabě metamorfované siliciklastické sedimenty, místy vložky mramoru a metavulkanitů
slabě
slaběmetamorfované
metamorfovanésiliciklastické
siliciklastickésedimenty,
sedimenty,místy
místyvložky
vložkymramoru
mramorua ametavulkanitů
metavulkanitů

křemenné pískovce, méně jílovito-prachovité pískovce
křemenné
křemennépískovce,
pískovce,méně
ménějílovito-prachovité
jílovito-prachovitépískovce
pískovce

biotitické granity jemně (až středně) zrnité
biotitické
biotitickégranity
granityjemně
jemně(až
(ažstředně)
středně)zrnité
zrnité

vápnité jílovce a slínovce s písčitými vložkami
vápnité
vápnitéjílovce
jílovcea aslínovce
slínovces spísčitými
písčitýmivložkami
vložkami

porfyrické biotit-amfibolické a amfibol-biotitické granity
porfyrické
porfyrickébiotit-amfibolické
biotit-amfibolickéa aamfibol-biotitické
amfibol-biotitickégranity
granity

vápnité jílovce a slínovce
vápnité
vápnitéjílovce
jílovcea aslínovce
slínovce

biotitické a dvojslídné granity a granodiority, místy deformované a metamorfované
biotitické
a
dvojslídné
granity
a
granodiority,
místy
deformované
a
metamorfované
biotitické a dvojslídné granity a granodiority, místy deformované a metamorfované

fylity (chloritová, biotitová, případně i granátová zóna)
fylity
fylity(chloritová,
(chloritová,biotitová,
biotitová,případně
případněi granátová
i granátovázóna)
zóna)
svory a ruly, granátická a staurolitová zóna, ve vysokotlakých a extrémně
svory
a
ruly,
granátická
a
staurolitová
zóna,
ve
vysokotlakých
a
extrémně
vysokotlakých
komplexech
i
ruly
s
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(±
sillimanitem)
svory a ruly, granátická a staurolitová zóna, ve vysokotlakých a extrémně
vysokotlakých
vysokotlakýchkomplexech
komplexechi ruly
i rulys skyanitem
kyanitem(±(±sillimanitem)
sillimanitem)
retrográdně metamorfované ruly a migmatity
retrográdně
retrográdněmetamorfované
metamorfovanéruly
rulya amigmatity
migmatity

