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ABSTRACT: The accumulation and deposits of rare metals on global tectonics
perspective. After the formulation of “the global tectonics theory”, doutless all of geologycal
process is survey by the behavior of the tectonics plates. This study is a tentative to
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Introducere

Faptul că marea majoritate a
clasificărilor, în general, implicit şi a celor
de metale rare, au fost elaborate pe criterii
metalogenetice, de afiliaţie cu formaţiunile
în care sunt cantonate, paragenetice etc., are
explicaţie în faptul că zăcămintele au fost
tratate ca nişte entităţi geologice a căror
geneză şi evoluţie în timp sunt controlate de
factorii locali (procese magmatice,
metamorfism, structuri, formaţiuni gazdă)
astfel încât aproape fiecare mineralizaţie sau
zăcământ reprezenta, într-un anumit fel, un
unicat. Odată cu structurarea şi apoi evoluţia
cunoştinţelor privind teoria tectonicii
globale, procesele metalogenetice au fost şi
ele încorporate în această nouă concepţie
referitoare la structura şi dinamica litosferei
şi din ce în ce mai frecvent, în lucrările de
specialitate, problematica complexelor
procese metalogenetice este pusă în relaţie
directă cu fenomenele asociate tectonicii
globale. În acestă situaţie, criteriile de
clasificare a zăcămintelor, precum şi
modalităţile de abordare a proceselor
metalogenetice, sunt raportate la procesele
care au loc în  zona  contactelor dintre
plăcile tectonice, cristalizându-se astfel o
legitate fundamentală care controlează aceste

procese, diferenţierile care apar între
diferitele tipuri de zăcăminte fiind datorate
tipului de contact în care acestea au fost
generate.

S-a ajuns astfel la concepţia potrivit
căreia “Procesul metalogenetic este,
asemeni altor procese geologice, guvernat
de relaţiile ce se stabilesc între plăcile
crustale. În acest context se manifestă
factori majori, crustali, care determină
formarea şi distribuţia acumulărilor
metalifere. Aceasta reprezintă, în etapa
actuală de dezvoltare a ştiinţelor geologice
o reflectare a relaţiei tectonică-
metalogeneză...” [G. Popescu, 1981, I,
pg.35].

1. Procese metalogenetice asociate
zonelor de divergenţă ale

plăcilor tectonice

Datorită amplasării limitelor divergente
ale plăcilor tectonice actuale, cu
preponderenţă, în zonele marine şi oceanice,
datele referitoare la metalogeneza asociată
acestor zone sunt mai greu de obţinut, ceea
ce face ca şi cunoştinţele referitoare la
zăcămintele asociate acestor zone să fie mai
reduse, comparativ cu cele referitoare la
zonele de convergenţă. Cercetările efectuate
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Fig. 1.  Secţiuni schematice în zonele marginale ale plăcilor în stadiul de divergenţă
A=etapa instalării centrului fierbinte; B=etapa de rift ratat; 

C=etapa de rift intercontinental; D=etapa bazin oceanic

în ultima perioadă în spaţiile marine şi
oceanice, coroborate cu datele obţinute în
urma studierii formaţiunilor continentale
precuaternare, au permis elaborarea unui
model evolutiv destul de bine structurat, cu
privire la raporturile dintre metalogeneză şi
limitele divergente ale plăcilor tectonice.

Modelul evolutiv al acestui tip de limite
are ca punct de plecare ideea că, în faza
iniţială, procesul de divergenţă afectează o
placă litosferică cu crustă continentală,
limita de divergenţă instalându-se pe o zonă
jalonată de o înşiruire de hot-spoturi (centre
fierbinţi, intracontinentale) care evoluează
ulterior spre faza de rift, apoi spre cea de
bazin maritim, finalul fiind reprezentat de
faza de ocean. Acest ciclu evolutiv nu se
desfăşoară întotdeauna complet, putându-se
întrerupe în unul din momentele evolutive,
fie mai aproape de faza iniţială (fază
cunoscută sub denumirea de drift
continental), când are loc doar o
fragmentare a zonei continentale, fie în faze
mai avansate, când are loc instalarea unui
bazin maritim sau oceanic pe o crustă
oceanică nouă (fig.1).

Fiecare din fazele de evoluţie a zonelor
de divergenţă este caracterizat de un anumit
tip de procese geologice care declanşează, la
rândul lor, procese metalogenetice specifice.

1.1. Acumulări formate în etapa
driftului continental

În esenţă, noţiunea de drift continental se
raportează la faza incipientă de divergenţă a
plăcilor tectonice şi, mai precis, la procesul
de fragmentare a unor protocontinente,
“spargerea” incipientă străpungând întreaga
litosferă, până la stadiul de formare a unei
cruste oceanice, fază prezentată şi sub
denumirea de rifting [M. Bleahu, 1989, II,
pg.265].

În faza incipientă a evoluţiei driftului are
loc instalarea, la baza litosferei, a aşa
numitelor centre firbinţi (hot-spot), care
produc iniţial un fenomen de “digerare” a
porţiunii inferioare a litosferei, ceea ce duce
la slăbirea rezistenţei, şi apoi străpungerea
acesteia (fig.1A). Referitor la apariţia şi
evoluţia centrelor fierbinţi, există încă păreri
diferite, însă, sub aspect geologic, este
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admisă ipoteza emisă de W.J. MORGAN,
potrivit căreia în astenosferă au loc mişcări
convective ale magmei, provocate de
materialul care provine de la limita mantalei
cu nucleul şi care traversează mantaua
inferioară printr-un fel de “horn” cilindric,
iar când ajunge la baza litosferei se împrăştie
în umbrelă, materialul răcit revenind lent
spre baza astenosferei. Aceste zone de
ascensiune, numite “panaşe de manta”
generează în litosferă aşa numitele “centre”
sau “puncte fierbinţi” care, adesea, se
manifestă sub forma erupţiilor vulcanice.
Materialul erupt de vulcani nu provine, în
exclusivitate, numai din manta, ci poate fi
mobilizat şi din litosferă, în urma topirii
provocată de afluxul termic cu origine în
zonele profunde ale mantalei.

În această fază iniţială de evoluţie a
zonelor de divergenţă, magmatismul care se
manifestă prezintă un caracter alcalin,
formaţiunile generate fiind reprezentate prin
tonalite, granodiorite, granite şi granite
alcaline, roci alcaline suprasaturate,
carbonatite etc., parageneza de metale rare
care se asociază acestui tip de magmatism
cuprinzând staniu, wolfram şi niobiu, la
care se mai adaugă pământuri rare, zirconiu
şi tantal. Astfel de zăcăminte sunt cunoscute,
la ora actuală, în Niger şi Sudan, a căror
vârstă (jurasic) indică o relaţie posibilă cu
procesul de fragmentare a Gondwanei,
precum şi la Rodonia (Brazilia), vârsta
acestuia (Precambrian) indicând apartenenţa
la un ciclu tectonic mult mai vechi. 

Când în parageneză apare  monazitul şi
xenotimul, mineralizaţia se asociază unor
corpuri granitice alcalisodice, plutonice, cu
structură inelară. De asemenea, caracteristice
granitelor alcaline sunt şi mineralizaţiile de
niobiu şi tantal, cantonate cu preponderenţã
în biotit sau formând minerale proprii
(columbit, fergusonit) în fazele târzii de
evoluţie.

Evoluţia în faza driftului implică
manifestarea unor procese complexe, de
natură magmatică şi metalogenă, cu
caracteristici specifice pentru fiecare din

stadiile de evoluţie viitoare. Astfel, instalarea
“centrelor firbinţi” în zonele profunde ale
litosferei determină, în unele situaţii, apariţia
unor triple joncţiuni, respectiv zone de
întâlnire a trei plăci tectonice, însă nu
întotdeauna cele trei plăci evoluează
divegent, fiind frecvente cazurile când una
din ele se stabilizează, favorizând apariţia
aşa numitor rifturi ratate sau rifturi avortate
(failed rifts) (fig.1B). 

Astfel de fenomene au avut loc destul de
frecvent în istoria evoluţiei litosferei terestre,
ariile continentale actuale înglobând un
număr mare de rifturi ratate (fig.2), de care
sunt legate importante acumulări de
substanţe minerale utile.

Formaţiunile carbonatice generate în
etapa de rift ratat conţin şi minerale de
niobiu, în special piroclor, care pot forma
acumulãri, fie în masa carbonatitelor, fie, în
mod deosebit, în scoarţa de alterare a
acestora.

Următoarea etapă în evoluţia driftului
continental o constituie etapa de rift
intracontinental, al cărui prototip îl
constituie Riftul Est-African. Caracteristic
pentru aceste zone, din punct de vedere al
produselor magmatice, este prezenţa, cu
preponderenţă a carbonatitelor precum şi a
vulcanitelor şi plutonitelor alcaline legate de
fracturile ce flanchează zonele de rift. Unii
autori acordă o importanţă deosebită
controlului exercitat de intersecţia riftului cu
fracturile de sprijin, zonă care favorizează
apariţia corpurilor carbonatice.

Acumulările de metale rare de interes
economic asociate carbonatitelor sunt
reprezentate de :
 - acumulările de niobiu (legat îndeosebi

de pyroclor);
 - parageneza uraniu-toriu-zirconiu

asociată, de cele mai multe ori,
mineralizaţiilor de cupru (cum este cazul
celor de la Palabora-Africa de Sud);

 - acumulările de titanomagnetit vanadifer
şi ilmenit, generate de magmele bazice,
şi mai puţin de cele ultrabazice:

 - acumulările de TR (monazit, bestnesit).
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Fig. 2.  Principalele rifturi ratate ale litosferei 
cu pătrunderi în interiorul continentelor

Faza finală de evoluţie a driftului
continental (fig.1C) o constituie riftul
intercontinental, al cărui prototip  actual
este reprezentat de Marea Roşie. În această
e t a p ă  d e bu t e a z ă  m a n i fe s t ă r i l e
magmatismului bazic, iar metalogeneza este
caracterizată de acumulări cantonate în
complexe carbonatice (calcare, dolomite).
Originea acestor carbonatite este încă
discutată, însă în prezent majoritatea
cercetătorilor acceptă  atât geneza
magmatogenă precum şi pe cea
metasomatică.

În carbonatitele timpurii (calcitice) pot
apare elemente de pământuri rare doar
izomorf, în compoziţia calcitului, apatitului
sau piroclorului, pe când în cele târzii,
pământurile rare formează minerale proprii,
de tipul: bestnesit, parisit, ancilit etc.

1.2. Acumulări formate în etapa de
expansiune a bazinelor oceanice 

Faza cea mai avansată a procesului de
divergenţă a plăcilor litosferice este
reprezentată de expansiunea bazinelor
oceanice, al cărui prototip actual în
reprezintă oceanele Atlantic, Pacific şi
Indian. În această fază, zonele active de
expansiune sunt reprezentate de rifturile
submarine, caracterizate, în mod deosebit,
printr-un magmatism bazic de tip ofiolitic,
căruia i se asociază acumulări metalifere
generate odată cu manifestările vulcanice
(fig. 1D)

Specificul acestor acumulări este dat de
aspectul stratiform al zăcămintelor, ca
prototip în acest caz fiind considerate
zăcămintele stratiforme de fier şi cupru tip
Cipru. Tot în această etapă de evoluţie a unui
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bazin în expansiune pot să apară mineraliaţii
de tip cromite podiforme sau zăcăminte de
c romosp i ne l i ,  f r ecven t  a soci a t e
habzburgitelor şi dunitelor cu caracter Alpin
(Filipine, Cuba, Oman). 

Magmele bazice, şi mai puţin cele
ultrabazice, reprezintă principala sursă
generatoare de zăcăminte titano-magnetito-
vanadifere şi ilmenitice. Din punct de vedere
structural, aceste magme şi zăcămintele
asociate genetic îşi au originea în manta şi
sunt cantonate, la ora actuală, atât în zone
stabile cât şi pe structuri de tipul faliilor
transformante, rifturilor intracontinentale şi
oceanice şi chiar în zone de arce insulare.
Complexelor ultrabazice ofiolitice le sunt
asociate uneori şi acumulări de sulfuri de
nichel şi platină, concentrate în zona
superioară a mantalei şi aduse la suprafaţă
prin intermediul proceselor diapire, în zonele
de rift oceanic. De altfel, modificările
spaţiale la care sunt supuse acumulările
formate în zonele de rift de către mişcările
tectonice, le aduc în poziţii în care cadrul
genetic iniţial este, adesea, greu de sesizat.

Pornind de la această constatare, se poate
accepta ideea că o parte din acumulările de

metale rare cantonate în scuturile vechi şi
afiliate unor formaţiuni ofiolitice sau chiar
metamorfice (pegmatite, gnaise, amfibolite)
au putut lua naştere, iniţial, în condiţii de
rift, în cadrul ciclurilot tectonice

antemezozoice, poziţia lor actuală fiind
datorată tocmai “transportului” suferit în
ultimul ciclu tectonic.

Magmatismul asociat, precum şi
condiţiile structural-tectonice specifice etapei
de expansiune a bazinelor oceanice, nu oferă
un cadru deosebit de favorabil pentru
formarea unor acumulări de metale rare însă,
concomitent cu procesele de expansiune şi
creare a noii cruste oceanice, au loc şi
fenomene cu caracter destructiv respectiv de
fragmentare şi dispersare a unor complexe
petrografice şi metalogenetice preexistente în
ariile continentale afectate de instalarea
riftului.

Acest fenomen a fost pus în evidenţă în
urma studiilor de metalogenie comparată
efectuate asupra zăcămintelor din blocurile
continentale sudice care au aparţinut
vechiului continent premezozoic Gondwana.
Astfel au fost identificate districte cu
acumulări de metale rare având caracteristici
foarte asemănătoare, care uneori merg până
la identitate, ceea ce indică faptul că acestea
formau unităţi metalogenetice unitare înainte
de instalarea rifturilor care au dus la
“spargerea” Gondwanei (tabel 1)

1.3. Acumulări legate de faliile
transformante

Spre deosebire de zonele marginale ale
plăcilor tectonice, faliile transformante

Acumulări de metale rare omoloage din blocurile continentale sudice
Tabel nr. 1.
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Fig. 3.  Principalele fracturi transformante din estul Pacificului în relaţie cu zonele de
maximă densitate metalogenetică din vestul SUA şi Canadei

prezintă o particularitate aparte, prin faptul
că pot controla atât localizarea zăcămintelor
ce se formează în zona de exoansiune a
bazinelor oceanice, cât şi a unor zăcăminte
din ariile continentale în care acestea se
extind. Mai mult, unii autori susţin că o
parte din cele mai importante zăcăminte
amplasate la marginea continentelor, în
zonele de subducţie, sunt orientate pe
direcţia unor fracturi majore reactivate în
procesul de expansiune a bazinelor oceanice
actuale (fig. 3).

Faliile transformante afectează deci şi
formaţiuni cu caracter continental (cuarţite,
şisturi, pegmatite), favorizând acumularea
unor mineralizaţii care cuprind parageneze
extrem de variate şi complexe, funcţie şi de
natura petrografică a formaţiunilor afectate.

2. Procese metalogenetice asociate
zonelor de convergenţă ale plăcilor

litosferice

În zonele de convergenţă ale plăcilor
litosferice au loc cele mai importante
manifestări petrogenetice şi, implicit,
metalogenetice, acestea constituind regiunile
cu cele mai importante acumulări de
substanţe minerale utile în general şi, în

particular, de metale rare.
Procesul de convergenţă este caracterizat,

ca şi cel de divergenţă, de mai multe stadii
evolutive, funcţie de raporturile care se
stabilesc între plăcile litosferice şi modul de
realizare a convergenţei, aspecte care
determină câteva tipuri fundamentale de
metalogeneză asociată. 

Sursa principală a metalelor care
formează zăcămintele asociate zonelor de
subducţie o constituie, în mod deosebit,
crusta oceanică, în care concentrtaţia

metalelor depăşeşte considerabil pe cea din
crusta continentală. În cazul elementelor cu
concentraţie mai redusă în crusta oceanică
subdusă, cum este cazul staniului şi
wolframului, sursa acestor acumulări poate fi
reprezentată atât de materialul din
astenosferă, cât şi de materialul continental
prezent în placa de deasupra planului
Benioff.

2.1. Metalogeneza asociată zonelor
de subducţie

Funcţie de caracterul plăcilor tectonice
care vin în contact în zonele de divergenţa
ale plăcilor tectonice, se pot stabili două
sisteme de subducţie:
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Fig. 4. Secţiune schematică printr-o zonă de subducţie de tip andin

- sistemul fosă-cordilieră (de tip andin
sau est-pacific), în care placa subdusă
este de tip oceanic iar cea superioară,
de tip continental, înclinarea planului
Benioff fiind de până la 45, iar rata
de convergenţă a plăcilor, în general,
ridicată;

- sistemul fosă-arc insular în care
ambele plăci, atât cea subdusă cât şi
cea superioară, sunt de tip oceanic, cu
specificaţia că cea superioară
reprezintă un avanpost al unei plăci
continentale, cuprinzând şi segmente
sau insule de crustă continentală,
înclinarea planului Benioff fiind mult
mai mare decât în cazul anterior, ceea
ce duce la o rată mai scăzută de
convergenţă a plăcilor şi, drept
consecinţă, apariţia arcelor insulare.

Pr incipalele caracterist ici  a le
metalogenezei de tip andin  au fost sesizate
în urma studiului acumulărilor metalifere
din zona Anzilor Cordilieri şi a Cordilierei
Nord-americane, cantonate în zonele
montane amplasate pe marginea vestică a
macroplăcii americane (fig.4).

Produsele magmatice generate în această
zonă sunt, în cea mai mare parte, de natură
calcoalcalină, cuprinse în corpuri intrusive şi

efuzive rezultate în urma proceselor
magmatice derulate deasupra planului
Benioff, cadrul petrografic fiind dominat de
granodiorite, monzonite şi dacite. De
remarcat şi faptul că, sub aspect morfologic,
acumulările metalice prezintă, de regulă, o
dispoziţie zonară, determinată de creşterea
progresivă a temperaturii şi presiunii de-a
lungul planului Benioff, ceea ce detrmin o
separare diferenţiată a componenţilor din
crusta oceanică în timpul topirii sale parţiale.

Întrucât atât tipul andin, cât şi cel de arc
insular, cantonează importante zăcăminte de
tip “porphyry coper”, prezenţa acestora a
determinat studii aprofundate asupra tipului
de magmatism. 

În cazul structurilor de tip andin,
modelul genetic elaborat de LOWELL şi
GUILBERT pune în evidenţă generarea unor
formaţiuni magmatice calcoalcaline cu grad
ridicat de aciditate, iar prezen ţa
molibdenului alături de cupru indică o
“contaminare” mai redusă a topiturii
calcoalcaline cu material crustal continental.

Acestui tip de subducţie îi sunt asociate
acumulările de staniu şi wolfram situate în

zona estică a Anzilor din Bolivia şi Peru,
situate în placa continentală de deasupra
planului Benioff, cantonate în granite sau
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Fig. 5. Secţiune schematică printr-o zonă de subducţie de tip arc insular

granite alcaline şi zăcămintele în care,
alături de staniu şi wolfram apare şi argintul
în cantităţi apreciabile, cantonate în dacite
porfirice, prcum şi importantele rezerve de
pământuri rare cantonate în pegmatitele
columbiene, cum sunt cele de la Mooaw
Creeck şi Muzo, de lângă Bogota şi
zăcământul filonian de monazit de la
Llallagua (Bolivia).

Cel de-al doilea tip de subducţie,
respectiv cel de arc insular (fig.5)
caracterizează, în faza actuală de evoluţie
tectonică a litosferei, zonele din nordul şi
vestul Pacificului, estul Oceanului Indian,
zona Caraibelor şi a Mediteranei, zone care
cantonează cele mai importante acumulări de
substanţe minerale utile ale crustei terestre.

Produsele magmatice generate în acest
cadru structural sunt rezultatul unui
magmatism neutru (diorite, andezite) mai
puţin contaminat cu material crustal,
continental, caracteristicile metalogenetice
fiind date de varietatea deosebită a
paragenezelor şi diversitatea formelor de
zăcământ, precum şi de dispunerea
neregulată a acestora, atât pe direcţia zonelor
de subducţie, cât şi perpendicular pe acestea.

Între acumulările de metale rare asociate
acestui tip de suducţie, o importanţă
deosebită o reprezintă şi cele de staniu şi
metale asociate, care apar în zăcăminte de
mari dimensiuni în estul Asiei şi Australiei,
a căror geneză poate fi pusă pe seama

înclinării mai mari a planului Benioff şi a
ratei mai ridicate de subducţie în fazele de
debut ale procesului.

În zonele de arc insular aflate într-un
stadiu “evoluat”, se pot deosebi două zone
distincte, respectiv un bazin marginal (back-
arc basin) şi marginea continentală (back-
arc continental margin), fiecare prezentând
posibilitatea apariţiei unei metalogeneze
specifice. În cazul bazinului marginal,
acumulările metalifere care apar sunt foarte
greu de deosebit de cele specifice rifturilor
oceanice, pe când marginile continentale pot
cantona centuri granitice, cărora le sunt
asociate acumulări de staniu şi wolfram şi,
într-o măsură mai mică, acumulări de
molibden şi bismut, iar în zonele din

interiorul continentului pot să apară
mineralizaţii de stibiu şi niobiu-tantal,
asociate uneori cu litiu.

Acumulările de acest tip apar localizate
în granitele mezozoice din Birmania şi
Thailanda, precum şi în provincia cu
wolfram şi stibiu din China. Formarea
acestora pare a fi avut loc în momentele
iniţiale ale subducţiei, înainte de instalarea
bazinului marginal care a fragmentat crusta
continentală, favorizând instalarea unui
regim de arc insular.

Din cele prezentate se poate constata că
zonele de convergenţă a plăcilor litosferice
sunt favorabile derulării unor procese
geologice de o mare diversitate, care
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Fig.6. Secţiune schematicã printr-o zonă de tip obducţie

interacţionează reciproc şi a căror
diferenţiere este foarte dificilă. factorii care
controlează localizarea zăcămintelor din
zonele de convergenţă pot fi separaţi în două
categorii (G.C. POPESCU, 1981):
 factori care vizează zonele adânci ale

litsferei:
- varietatea surselor metalice;
- procesele fizico-chimice;
- tipurile de procese magmatice;
- înclinarea planului Benioff;
- rata de subductie a plăcilor.

 factori care vizează zonele de suprafaţă:
- extinderea vulcansmului;
- derularea proceselor hidrotermale;
- structura şi litologia edificiului orogen.

2.2. Metalogeneza asociată zonelor de
obducţie

Ca fenomen tectonic de convergenţă,
obducţia caracterizează zonele de contact a
două plăci continentale, unde există
posibilitatea ca fragmente de crustă oceanică
să apară în poziţia de placă suprapusă, ceea
ce face ca formaţiunile de tip ofiolitic să
apară în relaţie de superpoziţie faţă de
formaţiunile de tip continental (fig. 6).

Cu toate că această situaţie este mai rar
întâlnită, având doar caracter local,
manifestările metalogenetice pe care le
provoacă duc la formarea unor acumulări cu
importanţa economică semnificativă

În această situaţie, unele produse
magmatice şi metalogenetice formate în
procesul de expansiune pot ajunge în poziţie
obdusă peste crusta oceanică iar formaţiunile
ofiolitice pot ocupa poziţii obduse peste
crusta continentală.

2.3. Metalogeneza asociată zonelor de
coliziune

Stadiul terminal al proceselor de
convergenţă ale plăcilor tectonice îl
reprezintă coliziunea, respectiv faza în care
crusta oceanică subdusă de doua plăci
continentale convergente se consumă
complet, în urma digerării ei de către
materialul din astenosferă, iar plăcile
continentale intră în contact direct.

Din punct de vedere metalogenetic, acest
moment tectonic prezintă o importanţă
deosebită, de el fiind legată apariţia unora
din marile edificii montane, însoţite de
manifestări petrogenetice specifice şi de
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Fig. 7.  Secţiune schematicã printr-o zonă de tip coliziune

naşterea unor acumulări metalogenetice
caracteristice. Mineralizaţiile apărute în
aceste zone se raportează atât la magmatitele
care însoţesc fenomenul, cât şi la cele
anterioare coliziunii, acestea constituind
categoria mineralizaţiilor regenerate tectonic
şi pe cea a mineralizaţiilor afiliate
magmatismului post-coliziune (fig.7).

Magmatitele care însoţesc procesul de
coliziune şi mineralizaţiile asociate acestora,
sunt reprezentate preponderent prin:

- granite alcalipotasice care apar
frecvent în zona hercinică a Europei
(sud-vestul Angliei, Erzgebirge) şi în
Asia de sud-est, carora li se asociază
mineralizaţii de argint-nichel-cobalt
şi bismut-uraniu, cum este cazul celor
cunoscute în peninsula Cornwal şi la
Erzgebirge;

- roci alcaline nesaturate (sienite
nefelinice)  incluse în roci
carbonatice;

- anortozite cu plagioclaz, care
formează corpuri plutonice de mari
dimensiuni, cum este cazul corpului

Allard Lake din statul Quebec (Canada),
cărora li se asociază zăcăminte
startiforme de ilmenit.
Cel de-al doilea aspect, respectiv cel

referitor la zonele regenerate tectonic, se
referă la amestecul de formaţiuni care au luat
naştere fie în procesul de expansiune, fie în
cel de subducţie, şi între care există, la ora

actuală, raporturi tectonice, astfel că
metalogeneza asociată poate cuprinde atât
mineralizaţii puse în loc în timpul subducţiei
şi care, prin coliziune, au ajuns în poziţii
accesibile, cât şi mineralizaţii a căror
apariţie a fost favorizată de procesul de
coliziune.

În ceea ce priveşte mineralizaţiile afiliate
magmatismului postcoliziune, un rol
important îl deţin acumulările asociate
vulcanitelor alcaline cuaternare sau
plutonitelor formate în etapa postcoliziune.

În aceste condiţii este posibil să se fi
format şi mineralizaţiile de niobo-tantalaţi
asociate cu zirconiu, ytriu, staniu şi elemente
radioactive de pe versantul nordic al
Munţilor Sebeş (Grădiştea de Munte).
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