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1. INLEIDING
Burundi is gelegen in Centraal Afrika, iets ten zuiden
van de evenaar. Het land wordt begrensd door het Tanganyikaraeer
en door Zaïre in het westen, door Rwanda in het noorden en door
Tanzania in het oosten en het zuiden. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 27800 km .
1.1. Fysische geografie
Men kan Burundi onderverdelen in drie grote eenheden.
(1) De oevers van het Tanganyikameer en de Rusizivlakte behoren
tot de Tanganyikarift (onderdeel van de centraalafrikaanse
riftzone). In totaal is deze ongeveer 700 km lang en 65 km
breed. De Rusizi, die de Rusizivlakte doorsiroomt en de grens
vormt met Zaïre, verzorgt de afwatering van het Kivu-meer
naar het Tanganyikameer. De hoogte varieert van 776 m (waterspiegel van het meer) tot 1100 m in het noordwesten.
(2) De centrale hoogvlakte beslaat het grootste deel van het land.
De hoogteligging wisselt hier van 1600 m tot 2200 m. Het
plateaugebied is sterk heuvelachtig en wordt doorsneden door
talrijke bronriviertjes van de Nijl (met onder meer de meest
zuidelijke bronrivier van de Nijl, ontspringend op de Mont
Gikizi, 2050 m ) . De westrand van de hoogvlakte wordt gevormd
door een hoge bergkam, die de waterscheiding vormt tussen het
Zaïrebekken en het Nijlbekken. De hoogste top reikt tot
2670 m (Mont Heha). Het westen en zuiden van Burundi wateren
af naar de Zaïre, het noordoosten watert af via de Nijl.
(3) De Malagarasivlakte is gelegen in het zuidoosten van Burundi,
langs de Tanzaniaanse grens. De afwatering gebeurt via de
Malagarasi en bijrivieren naar het Tanganyikameer. Bijgevolg
hoort het gebied nog tot het Zaïrebekken. De hoogte varieert
van 1100 m tot 1500 m. Plaatselijk spreekt men van "Mosso".
Het klimaat stemt min of meer overeen met een tropisch
regenklimaat. Men onderscheidt twee regenseizoenen en twee droge
seizoenen. De neerslag valt in de maanden september-december en
februari-mei. De hoeveelheid is het geringst langs de oevers van
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het Tanganyikameer (Bujumbura, 786 mm) ; op de hoger gelegen
plateaus is de neerslag echter zeer aanzienlijk (1200-1500 mm).
Op de hogere kammen komt men soms tot 1800 mm. De laatste jaren
trad een verkorting van de regenperiode op. Hierdoor verminderde
de hoeveelheid jaarlijkse neerslag, met een toenemende droogte als
resultaat. Op lange termijn kan dit problemen scheppen voor de
landbouw. De temperatuur ondergaat de milderende invloed van de
hoogteligging. Op de hoogvlakte boven de 1300 m ligt het jaarlijks
gemiddelde rond 21°C. Boven de 2000 m liggen de gemiddelden rond
15°C. De lager gelegen gebieden zijn evenwel heet. Dit valt
vooral op in de Mosso en in Bujumbura (Tanganyikameer), waar
bovendien ook de luchtvochtigheid een ongunstige rol speelt.
1.2. Geologie
De geologische formaties die men in Centraal Afrika
aantreft behoren tot twee grote groepen :
(1) een oudere groep of "sokkel" ;
de hieronder voorkomende eenheden zijn bijna uitsluitend van
precambrische ouderdom, gemetamorfoseerd en geplooid (met
uitzondering van enkele jongere, mogelijk paleozoïsche
sequenties) ;
(2) een jongere groep of "deklagen" ;
deze omvat alle lagen, jonger dan het Midden-Karboon. De
gesteenten zijn niet metamorf en liggen nagenoeg horizontaal.
De gesteenten die in Burundi dagzomen, behoren bijna
uitsluitend tot de eerste groep. Ze vormen een onderdeel van de
precambrische formaties die dagzomen aan de rand van het Zaïrebekken.
12.1. Het Rusiziaan
Het Rusiziaan vormt een geplooide gordel (fig. 1.1),
minimaal 250 km breed, die voorkomt aan de beide zijden van het
Tanganyikameer. De algemene strekking is zuidoost-noordwest. In
noord Burundi verandert de strekking in de zin noord-zuid om nog
verder noordwaarts oost-west te worden. Het Rusiziaan verdwijnt
in westelijke richting onder deklagen van het Zaïre-bekken.
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Kibariaan-Burundiaan en Ubendiaan-Rusiziaan
(CAHEN & LEPERSONNE, 1967).
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121.1. Stratigrafie
Het typegebied is gelegen in Burundi ten oosten van het
Tanganyikameer en in de Rusizivallei. Het is hier dat voor het
eerst het "système de la Rusizi" werd gedefinieerd. CAHEN (1954)
stelde een algemeen geldende stratigrafische schaal op, op basis
van coupes verspreid over gans centraal Afrika. De sectie van
het typegebied kan gecorreleerd worden met de algemene schaal van
CAHEN.
Tabel 1 - Algemene stratigrafie van het Rusiziaan
(CAHEN & LEPERSONNE in : K. RANKAMA, 1967)

(5) Gevarieerde schiefers, fylladen en kwartsieten, lateraal onder
invloed van metamorfisme overgaand in micaschisten,
amfibolietschisten, amfibolieten en kwartsieten.
(4) Dik conglomeraat (fylladeachtig), soms met kalksteenkeien ;
lateraal kan het overgaan in een biotietschist met uitgerokken
lensjes van calcietische kalksteen, amfibooischist en
amfiboliet.
QO^er^te^segu^ntie
(3) Micaschisten en fylladen, veelal grafiethoudend, met lenzen
of lagen fijnkorrelige kristallijne calcietische kalksteen.
(2) Kwartsieten, arkosen en donkere schisten.
(1) Grafiethoudende schisten, kwartsofylladen en kwartsieten ;
bij metamorfisme gaan de onderste lagen over in sericietschist,
chlorietschist, amfiboolschist, amfiboliet en gneiss.
Het blijkt dat de gesteenten van het typegebied behoren
tot de onderste sequentie (zie tabel 1). De totale dikte van het
Rusiziaan is onbekend, doch deze moet zeker enorm zijn, daar gesteenten met een hogere ouderdom nog niet met zekerheid werden
gevonden.
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121.2. Ouderdom - Relatie met andere formaties
Men neemt aan dat de Rusiziaanorogenese ongeveer 1850
miljoen jaar oud is. Dit gegeven is in overeenstemming met de
veldgegevens. De dateringen gebeurden op gesteentemonsters uit
het typegebied en uit Noord Katanga. Alle ouderdommen lagen
binnen een "range" van 1850 tot 1650 miljoen jaar. Hierdoor komt
ook het verband met Katanga tot uiting.
Een ietwat minder nauwkeurige bepaling op granietgneiss
van Runinya (Rwanda) (2100 ± 250 m.y.) doet vermoeden dat men hier
met een pre-Rusiziaangesteente te maken heeft. Tot dusver is dit
de enige, zij het twijfelachtige aanwijzing over oudere formaties.
In Tanzania komen equivalenten van het Rusiziaan voor.
Dit wordt aangetoond door een gelijkaardige tektonische trend en
gelijklopende ouderdommen. Men rekent de Tanzaniaanse formaties
tot het Ubendiaan (equivalent met Rusiziaan).
Een ander belangrijk gegeven is de discordantie tussen
het Rusiziaan en het Burundiaan (zie 122.2).
121.3. Tektoniek
De uitgestrektheid van de Rusiziaangordel en de lithologische samenstelling en dikte van die formaties zouden wijzen op
een geosynclinale evolutie. Verdere gegevens in verband met
evolutie en tektonische strukturen blijven evenwel fragmentair.
121.4.

Metamorfisrne-Plutonisme

De graad van metamorfisme varieert van plaats tot plaats.
Ook binnen een zelfde regio varieert het metamorfisme naargelang
de afstand tot de granietmassieven. Het is altijd moeilijk geweest
het type van metamorfisme te bepalen (regionaal- of contactmetamorfisme). De aangetroffen facies variëren van epizonaal tot
mesozonaal. Geen enkel facies kan als katazonaal bestempeld worden.
In het Rusiziaan komen vaak kristallijne calcietische of dolomietische kalkstenen en marmers voor, echter steeds in kleine hoeveelheden.
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Het plutonisme manifesteert zich on^er vorm van granietmassieven met een gneissachtig tot migmatitiseh karakter.
Deze dateren uit twee perioden.
(1) Rusiziaangranieten (syntektonisch) komen voor in drie gebieden:
- aan beide zijden van de Itombwe synclinale (zuidelijk uiteinde), onder de discordantie Rusiziaan-Burundiaan ; deze
granieten gaan over in gneiss, migmatieten en micaschisten ;
granietkeien komen voor in het basisconglomeraat van het
Burundiaan ;
- noordoost Katanga (gedateerd 1690 ± 70 m.y.) ;
- Butare (mogelijk pre-Rusiziaan).
(2) Als posttektonisch t.o.v. Rusiziaan, doch syntektonisch met het
Burundiaan beschouwt men mineralisaties die in het Rusiziaan
voorkomen '3 deze zijn dikwijls met de Burundiaangranieten
verbonden. Het onderscheid tussen Rusiziaan- en Burundiaanmineralisaties is uiterst moeilijk.
12.2. Het Burundiaan
Het Burundiaan komt voor in Oost-Zaïre, Rwanda en Burundi
(typegebied) als een belangrijke plooiingsgordel met strekking
noordoost-zuidwest, die het Kibariaan van Katanga verbindt met het
Karagwe-Ankoleaan van noordwest Tanzania en zuidwest Oeganda
(fig. 1.2).
Ter hoogte van het Kivumeer treedt een vertakking op.
Een tak verdwijnt in noordwestelijke richting onder sedimenten van
het Zaïrebekken, de andere zet zich noordwaarts verder tot Oeganda.
De laatste eenheid wordt soms onderbroken door het dagzomen van
oudere lagen, die de discordantie aan de basis van het KaragweAnkoleaan aan het licht brengt.
122.1. Stratigrafie
De eerste bruikbare stratigrafie voor het Burundiaan werd
vooropgesteld door P. LENK-CHEVITZ (19^8). Men onderscheidde drie
concordante series (U., U 0 , U,) in het Burundiaan. Op basis van
1
i.
5
meer uitgebreide veldstudies stelden CAHEN (1954) en daarna
PEETERS (1956) een algemeen geldende stratigrafische schaal op.
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Schets van de Kibariaan-Burundiaan geosynclinale
(CAHEN & LEPERSONNE, 1967).
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Volgens deze laatste werd het Burundiaan onderverdeeld in vijf
sequenties met een totale dikte van 22.000 m. Ten minste een deel
van de door PEETERS tot het Burundiaan gerekende gesteenten zouden
tot het Rusiziaan behoren.
Volgens de huidige concepten kan geen uniforme stratigrafie voor het Burundiaan worden opgebouwd, doch moet men twee grote
gebieden in ogenschouw nemen, elk met een eigen stratigrafische
successie :
(1) het oostelijk gebied (noordoost Burundi - Oost Burundi), met
tamelijk goed gekende stratigrafie, vooropgesteld als typegebied ;
(2) het westelijk gebied, dat onder meer de Nijl-Zaïre-waterscheiding omvat en de Itombwe-synclinale. De basis van het
Burundiaan werd hier wel waargenomen. Merkwaardig is een
tilloïd niveau dat niet in het oosten voorkomt."
Tabel 2 - Stratigrafie van het westelijk gebied (West RwandaZuid Kivu) (CAHEN & LEPERSONNE, 1967)
Burundiaan (7) leisteen met kwartsietlenzen
(6) kwartsiet
(5) zwarte en gebande leisteen, dunne
marmerlensjes ; soms dikke conglomeraat lenzen met kleiige matrix
(tilloïd)
(4) gebande leisteen, veelal zwart met
kwartsietlensjes
(3) kwartsiet, veldspaathoudend en
conglomeratisch onderaan, met
schieferintercalaties en kwartsofylladen
(2) phylladen en donkere sericietschisten
en plaatselijk kristallijne kalksteen
(1) kwartsieten en conglomeraten
discordantie
Rusiziaan

600 m
40 - 800 m

tot

2000 m

200 -1000 m

600 -1000 m
600 -1000 m
50 - 200 m

De laatste stratigrafische schaal is gebaseerd op een successie in
de Itombwe synclinale en op enkele coupes in Rwanda en Burundi.
De stratigrafie van Oost-Burundi werd in 1965 door WALEPFE
bestudeerd. De door hem gepubliceerde stratigrafische tabel wordt
hier opgenomen (WALEPFE, 1965). De onderstreepte eenheden worden
beschouwd als referentieniveaus.
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Tabel 3 - Stratigrafie van Oost Burundi (WALEFFE, 1965)
Bovenste serie

Middenste serie

Onderste serie

dikte onbep.
- rode tot grijze schiefers
400 - 500 m
" kwartsiet^van^Kameramogambo
- grijze tot paarsrode schiefers ;
aan de basis grijze tot paarsrode
schiefers met sporadisch kleilge
kwartsietbandjes
750 m
" ^wartsieten_yan_Kahororo
slOO - 1350 m
Totaal bovenste serie
- 1350 m
- dominerend roodachtige schiefers ;
intercalaties van kleiige zandsteen
en discontinue kwartsietbanken
1500 m
1000 m
~ kwarJ;siet_yan_Mu^inga
Totaal middenste serie
as 2500 m
- schiefers en fylladen, intercalaties van kwartsiet en zandige
schiefers en kwartsiet; de kleurverdonkert naar de basis toe. Aan
de basis kwartsieten en kwartso2900 m
fylladen
- kwartsiet van Muremera
800 m
§2l3i§£§r!_YS0..5§y.22£2?.i (lichtgrij ze
töt~zwarte7""zëïden"rödi schiefers ;
er komen weinig belangrijke intercalaties voor van kleiïge kwartsiet,
grijze tot witte kwartsiet en
kwartsofylladen)

300 m

^ü?§ït§iê£-.Y§S-?Üiïïêz5!?üï!2ï!ê
5^50-5750 m
met"
A. fijnkorrelige tot grofkorrelige,
witte tot donkergrijze (dikwijls
microconglomeratische) kwartsieten,
alternerend met grijze tot zwarte
schiefers, fylladen en kwartsofylladen
(meestal pyriethoudend). Plaatselijk
komen conglomeraten voor.
800 - 1000 m
B. fijne kwartsieten en kwartsofylladen, soms in dikke banken, licht
tot donkerkleurig. Men treft enkele
schiefer- en kleiige-kwartsiet-intercalaties aan naast conglomeraatniveaus 1750 m
C. witte tot rode kwartsiet (dikwijls
grofkorrelig en microconglomeratisch)
2900 -3000 m
basis niet gekend.
Totaal onderste serie
11450 - 11750 m.
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Er zijn correlaties mogelijk met de gesteenten van Noordoost-Rwanda
aan de hand van lagen die in beide gebieden voorkomen
("gidshorizonten"). De kwartsiet van Muyinga komt overeen met
de kwartsiet van Nyombi en de kwartsieten van Kahororo zijn
correleerbaar met het onderste niveau van de kwartsieten van
Rwinkwavu (basis Miyove sequentie)(WALEFFE, 1965). De bovenste
serie in Burundi komt dus overeen met de Miyove sequentie in
Rwanda, de middenste serie met de Byumba sequentie en de onderste
serie met de onderste sequentie van Rwanda.
122.2. Relaties met andere gebieden en eenheden
Er blijken correlaties mogelijk te zijn tussen de oostelijke en westelijke gebieden. De overeenkomst tussen (3) (tabel 2)
en de basis van de middenste serie (tabel 3) is uiterst waarschijnlijk. Deze formaties hebben een relatief constante lithologische
samenstelling, gekarakteriseerd door een grofkorrelig, dikwijls
conglomeratisch, arenietisch facies. De afzetting van dit
materiaal na een pelietische sedimentatie geeft een periode aan
van vernieuwde erosie. De onderste serie is in het typegebied
meer gedifferencieerd.
Aan de hand van figuur 1.3 (RANKAMA, 1967) kan men de
eerder geconstateerde lithofaciesveranderingen aantonen. Deze
figuur geeft verschillende secties weer van het zuidwesten tot het
noordoosten. Men kan het bestaan van een trog afleiden in
Oost-Rwanda en Burundi, met een belangrijke subsidentie. Aan
beide zijden van de trog stijgt de pre-Burundiaansokkel.
Het Burundiaan vormt waarschijnlijk de voortzetting van
het Kibariaan van Katanga en komt zeer waarschijnlijk overeen met
het Karagwe-Ankoleaan van Tanzania en Oeganda. Deze laatste
correlatie is mogelijk door middel van de kwartsieten van Muyinga
die in Tanzania "Mtagata"kwartsiet worden genoemd.
Het Burundiaan rust discordant op het Rusiziaan. Deze
wordt aangetroffen aan beide zijden van het typegebied. In het gebied van de Itombwe (ten zuidwesten van.het Kivumeer) komt het
Burundiaan voor in een synclinale discordant boven gneiss,
amfiboliet, micaschist en micahoudende kwartsiet. Meer naar het
oosten rust het Burundiaan discordant op gelijkaardige formaties.
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Fig. 1.3. - Stratigrafie van het Burundiaan
(CAHEN & LEPERSONNE, 1967)
1. Conglomeraat ; 2. Tilliet
; 3. Kwartsiet
4. Schiefers met geïntercaleerde kwartsieten
5. Schiefers ; 6. Metamorfe kalksteen ;
7. Mafische lava's ; 8. Pre-Burundiaansokkel.
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De discordantie verloopt volgens de Nijl-Zaïre waterscheiding en
dagzoomt in het zuiden van Burundi (Nyanza).
Het Burundiaan wordt discordant bedekt door het
Malagarasiaan.
121.3. Tektoniek
De gegevens in verband met de algemene tektoniek van het
Burundiaan blijven tamelijk vaag. De lagen zijn in elk geval
sterk geplooid. In de Itombwe synclinale komen breuken voor,
mogelijk gepaard met overschuivingen.
121.M. Metamorfisme
Het is moeilijk om de graad van metamorfisme, horende bij
een bepaalde sequentie te definiëren. In elk geval is het zo dat
buiten de gebieden met granietintrusies het Burundiaanmetamorfisme
zwak is gebleven.
Kleiïge sedimenten werden gemetamorfoseerd tot leisteen
("slates"), sericietschisten en chlorietschisten. In sterker
metamorfe gebieden zijn biotiet-"vlokken" in gesteenten frequent,
terwijl plaatselijk muscovietschisten voorkomen.
De arenietische sedimenten komen voor als kwartsieten,
soms sericiet- of veldspaathoudend. De dolomietische en calcietische kalksteen, die alleen in het westen voorkomt ,. is kristallijn en bevat
dikwijls metamorfe silikaatmineralen.
De intensiteit van het metamorfisme veroorzaakt door granietintrusies verschilt van plaats tot plaats. In Rwanda en Burundi bereiken de aureolen breedten van verschillende honderden meters.
121.5. Plutonisme
De Burundiaangranieten zijn over het algemeen kalkalkalisch
tot alkalisch. In Katanga worden vijf types (A tot E) onderscheiden
waarbij A, B 3 C en D werden betrokken in de Kibariaan-orogenese en
E posttektonisch is. In Rwanda werden slechts vier types onderscheiden nl. G± tot Gj. (GERARDS, 1970).
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Tabel 4 G1

1366 + 32 m.y.

equivalent met gneissachtige granieten
van type A-B in het Kibariaan

Gp

gedefinieerd naar analogie met Katanga, nog niet
waargenomen in Rwanda

G-.

1118 ± 13 m.y.

Gh

995 ± 13 m.y.

niet waargenomen in Katanga
equivalent met type E van Katanga

In het Burundiaan komen kleine mineralisaties voor van
Sn, Ta, Nb, W en Au. Deze zijn gebonden aan pegmatieten. Over
een groter gebied treft men onder meer aan :
(1) cassiteriet ; colombiet-tantalliet (vergezeld van wolframiet,
Bi, sulfiden),
(2) wolfram ,
(3) goud (soms gebonden aan Sn-houdende graniet)
(geldend voor Maniema, Kivu, Rwanda, Burundi)
122.6. Besluit
Het Burundiaan bestaat hoofdzakelijk uit gesteenten van
pelietische of arenietische oorsprong. Kalkstenen en conglomeraten
komen veel minder voor. De dikte van de pelietische sequenties
(waarschijnlijk drie tot vier maal groter).
De facies- en diktevariaties gebeuren snel. Bijgevolg
vormen de zandsteen en kwartsieten (in mindere mate conglomeraatlagen) lensvormige lichamen van verschillende dikte.
Deze variaties zijn het meest waargenomen aan de basis
van het Burundiaan m.b. ten zuiden van het Kivumeer. Het Burundiaan
is hier duidelijk transgressief op de sokkel. Hierbij treden opmerkelijke diktevariaties op in het arenietisch facies, dat lokaal
de pelietische sequenties in dikte kan benaderen.
Het bestaan van de Burundiaangeosynclinale is goed gekend
in de subsidentietrog die Oost- Rwanda en Burundi en omgevende
gebieden (Tanzania) omvatte.
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De dikte van de lagen overschrijdt hier 9000 m, het
metamorfisme is intenser dan elders. Pegmatieten, mineralisaties
en granieten zijn waarschijnlijk op grote diepte in de korst
gevormd.
12.3' Het Malagarasiaan (einde Precambrium)
In Zuidoost-Burundi in de valleien van de Boven Malagarasi,
Lumpungu en bijrivieren dagzomen gesteenten analoog met die van
het Katangiaan. Ze vormen een onderdeel van een veel belangrijker
sequentie, die zich verder uitstrekt in Tanzania. Het
Malagarasiaan en het Bukobiaan (Tanzania) vormen een noordoostwaartse uitloper van het Katangiaan, waarvan ze gescheiden zijn door
de Lake Tanganyikarift (fig. 1.4).
123.1. Stratigrafie
De eerste stratigrafische indeling van het Malagarasiaan
werd sterk gewijzigd door WALEFPE (1965). Deze laatste kwam tot
een geheel nieuwe stratigrafie gebaseerd op vier eenheden :
Kibago, Mosso, Nkoma en Musindozi. De relaties tussen Kibago,
Mosso en Misondosi zijn vrij duidelijk. Het Nkoma stelt evenwel
problemen.
Het Mosso rust discordant op het Musindozi, hetwelk op
zijn beurt discordant op het Burundiaan ligt. Het Kibago wordt
bedekt door holoceen alluvium. Het rust disconform op het Mosso.
Het Nkoma rust eveneens discordant op het Burundiaan. Het zou
afgezet zijn in een trog gedurende een erosieperiode tussen het
Mosso en Musindozi. Aldus zouden de jongste lagen van het Nkoma
overeenstemmen met het vulkanisme van het Mosso. Het Nkoma bestaat
uit 750-1000 m lichtgekleurde kwartsieten met conglomeraat- en
schieferintercalaties. In de jongste lagen komen verweerde vulkanische gesteenten voor. De basis bestaat uit een conglomeraat met
hoekige fragmenten van Burundiaangesteenten.

!_!»•

Schets met weergave van het KatangiaanMalagarasiaan van Noordoost Katanga en
Tanzania en Burundi.
(CAHEN & LEPERSONNE, 19 67) .
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Tabel !? - St rat igr af ie van het Malagarasiaan
(CAHEN & LEPERSONNE, 1967)
dikte in m.
(3) Kibago

- slibhoudende en micahoudende zandsteen
met schiefers en veldspaathoudende
zandsteen
450
- veldspaathoudende kwartsieten met
schiefers en zandsteen
200
- kalkhoudende, veldspaathoudende zandsteen,
zandige schiefer en kwartsiet
200
- conglomeraat met basaltkeien, gesilicifieerde kalksteen en Burundiaangesteenten,
micahoudende schiefers
tot 15

m
m
m

m

dis conformiteit
(2) Mosso

- lokaal : basalt
tot 30 m
- gesilicifieerde kalksteen, dolomietische
kalksteen met tussenin lagen van schiefers
en stromatolieten
50 - 100 m
- basaltische amygdaloldale lava
100 ~ >300 m
discordantie

(1) Musindozi- dolomiethoudende zandsteen met intraformationele breccies, gesilicifieerde
lagen en stromatolieten
200 - 390 m
- schiefers en kalkhoudende schiefers
tot 150 m
- pillow lava's
20 - 150 m
- schiefers, zandsteen, kwartsiet
40 - 225 m
- conglomeraat met keien van kwartsieten
en Burundiaangesteenten
12 - 130 m
discordantie met Burundiaan.
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123.2. Tektoniek - metamorfisme - plutonisme
a. Het Musindozi omvat plooien met strekking noordoost-zuidwest.
De andere eenheden vertonen zwakke ühdulaties (eveneens met
noordoost-strekking).
Radiale breuken komen in bepaalde eenheden voor.
b. Het Kibago is niet gemetamorfoseerd. In de overige eenheden
is het metamorfisme zwak (epizonaal). Lokaal komt thermometamorfisme voor in het Nkoma.
c. Men noteert twee basaltische eruptiefasen. De eerste is
relatief onbelangrijk en komt enkel voor in het Musindozi. De
tweede, ook de belangrijkste, vond plaats in het Mosso en omvat
twee episoden gescheiden door afzetting van carbonaatsedimenten.
Het vulkanisme van het Nkoma behoort mogelijk tot de tweede
fase.
Als intrusieven treft men dolerietgabbro's aan, naast
dolerietische gabbro-sills (tussen Burundiaan en Musindozi).
123.3. Relaties met andere regios
Het Malagarasiaan correspondeert met het Bukobiaan van
Tanzania.
Tabel 6
Burundi

ï§25§21§

Kibago

Manyovu red beds
Uha group

Mosso

Kagalo dolomietische kalksteen
en Gagwe lava

Nkoma

Bukoba zandsteen

De dikte van de corresponderende eenheden in Burundi en
Tanzania is nagenoeg gelijk, uitgezonderd voor enkele oudere
eenheden.
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123.4. Besluit
Het Malagarasiaan werd waarschijnlijk zoals het Katangiaan
afgezet in een intracratonische trog. Dit geldt zeker voor het
Musindozi, de oudste eenheid. Deze trog was waarschijnlijk
vooral in Tanzania gelocaliseerd, daar de afzettingen meer en
meer een shelffacies vertonen in de richting van Burundi. De
Nkomasediraenten zijn mogelijk afgezet in een lokale tektonische
trog, mogelijk een kleine rift.
1.3. Situering van het studiegebied
Het gebied waarop deze studie betrekking heeft is gelegen
in het uiterste oosten van Burundi, in de omstreken van Cankuzo.
Op de planimetrische kaart (1/50 000), uitgegeven door het
Koninklijk Museum voor Midden Afrika, situeert het zich op de
kaartbladen Cankuzo S4/30 NE1 en S4/30 NE3.
Het gebied heeft de vorm van een veelhoek. De zuidwestgrens ligt evenwijdig aan de Ruru, een bijrivier van de Lumpungu,
.'die voor een deel de grens met Tanzania vormt. De westelijke
grens bevindt zich langs de noord-zuid stromende Kifunzo en langs
de Mahango-Mugozi heuvels. De noordelijke grens valt samen met de
Rugasari-moerassen. De oostelijke grens verloopt door de heuvels
ten oosten van Muyaga en sluit op kaartblad S4/30 NE3 aan bij de
Nyakaremb rivier. De zuidoostgrens situeert zich parallel aan de
weg Cftndaj uru-Kitwenge.
Het studiegebied strekt zich dus uit over de centrale
hoogvlakte en het overgangsgebied naar de Mosso. Het hoogste punt
van de omgeving ligt tussen Muyaga en Kitwenge (1920 m ) . De
riviertjes wateren af naar het zuiden (Malagarasi). In het noorden
ligt een belangrijk moeras. Het rivierpatroon is dendrietisch.
In het droog seizoen liggen de meeste waterlopen droog met uitzondering van enkele grote rivieren. De enige echt belangrijke waterloop is de Ruru in het zuiden.
De bewoning is tamelijk verspreid. De bevolkingsdichtheid
is in verhouding tot de rest van Burundi eerder laag. De bodem is
over het algemeen droger dan in andere gebieden. Gedurende de
droogteperiodes wordt de landbouw vooral bedreven in de rivierdalen

15

(zogenaamde moerassen). In het regenseizoen neemt men ook de
hoger gelegen gronden in de heuvels in gebruik.
Omwille van de voor Afrika hoge bevolkingsdichtheid en het
lage rendement is veel landbouwgrond nodig. Daartoe dienen steeds
nieuwe gronden ontgonnen te worden. Dit leidt tot onoordeelkundig
ontbossen met rampzalige gevolgen voor de erosie. De kwaliteit van
de grond wordt sterk aangetast door roofbouw (verbranden van dor
gras over enorme oppervlakken).
Administratief gezien behoort het gebied tot de provincie
Ruyigi (arondissement Cankuzo). Het is het best bereikbaar langs
de weg Ruyigi-Cankuzo.
1.4. Doelstelling 7 Verzameling en verwerking van de gegevens
Als basis voor deze studie werd de geologische kaart genomen, opgesteld onder auspiciën van het K.M.M.A. op schaal
1/50 000. Op deze laatste komen vier formaties voor nl. van oud
naar jong (mondelinge mededeling Dr. J. KLERKX).
- de kwartsieten van Murore (verder formatie van Murore genoemd),
een kwartsietpakket met een ouderdom tussen 2000 en 1350 miljoen
jaar. De basis vertoont een door micabandjes geaccentueerde
foliatie, ontwikkeld bij overschuiving van de kwartsiet op de
sokkel van Mugera (granietmassief) ten noorden van Kitwenge
(s* 2700 m. jaar). Het grootste deel van de kwartsieten is
massief. In de jongste eenheden komen uitgesproken kruisgelaagdheden voor.
- een vulkanieteenheid met witte of beige, fijnkorrelige "welded
tuffs", die meestal zijn verweerd en soms gesericitiseerd.
Deze eenheid komt slechts plaatselijk voor.
- de grauwacken van Muyaga (verder formatie van Muyaga genoemd),
een formatie met grofkorrelige, slecht gesorteerde gesteenten,
afgewisseld met schiefers en psammoschiefers.
- de schiefers van Kayongozi (grafiethoudende, fijnkorrelige
schiefers).
De formatie van Muyaga maakt het onderwerp uit van deze
studie. Het doel was een beter inzicht te verkrijgen in de
lithologie van deze eenheid alsook aan de hand van een petrografisch
onderzoek meer gegevens in te winnen over de zg. grauwacken, die
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het grootste volume binnen de formatie innemen. Ook was het de
bedoeling een structurele studie te verrichten, vooral een
plooienanalyse. Het bleek namelijk dat de gesteenten in het
noordwesten sterker tegen de sokkel werden aangedrukt en dus sterk
gesloten, overhellende plooien vertonen tegenover de meer open
plooien in het zuidoosten, dat door de sokkel tegen druk beschermd
was, (Dr. J. KLERKX, mondelinge mededeling).
Ter verzameling van de nodige gegevens werd ter plaatse
een terreinstudie verricht die de situering, beschrijving en
bemonstering van ontsluitingen omvatte met het oog op later onderzoek. De voorbereiding gebeurde te Tervuren onder leiding van
Dr. J. KLERKX en Dr. K. THEUNISSEN van het Koninklijk Museum voor
Midden Afrika. De initiatie nam ongeveer een week in beslag.
Door middel van luchtfotostudie kreeg men eén beeld van
het betrokken gebied met initiële informatie in verband met ontsluitingen en structuren binnen het gebied. Verder werden een
aantal fundamentele begrippen bijgebracht in verband met de
structurologie. Ook werden gesteentemonsters en slijpplaatjes bekeken, zodat men een idee kreeg van de lithologie van het gebied.
De reeds bekende gegevens werden eveneens medegedeeld.
Het eigenlijke veldwerk nam twee maanden in beslag (juliaugustus 1980) met steun van het Koninklijk Museum voor Midden
Afrika en van de Rijksuniversiteit te Gent. Ook het Departement
voor Geologie van het Ministerie voor Geologie, Mijnbouw en
Industrie van Burundi verleende zijn steun. Faciliteiten voor
verblijf werden toegestaan door de missieposten van Muyaga en
Cendajuru.
In eerste instantie werden een drietal dagen ter verkenning van het terrein doorgebracht in de omgeving van Kitwenge
onder leiding van Dr. L. TACK en Dhr. W. CLAESSENS. De verplaatsingen tijdens het eigenlijke veldwerk gebeurden te voet.
Ter aanduiding van de observatiepunten werd gebruik gemaakt van planimetrische kaarten (schaal 1/50 000), uitgegeven
door het Koninklijk Museum voor Midden Afrika te Tervuren alsook
van luchtfoto's. Deze laatste waren vereist daar de kaarten voor
praktisch gebruik tamelijk beperkt zijn. De foto's werden gebruikt
voor het uitstippelen van trajecten en voor het situeren van de
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punten op het veld. Later werden deze met behulp van de grote
stereoscoop op kaart gebracht. Ter plaatse beschikte men over
een zakstereoscoop (spiegelstereoscoop voor veldwerk) en een
grote spiegelstereoscoop (Wild Heerbrugg). De luchtfoto's
dateerden van 1973 en waren genomen door het IGN France. Er
werden zoveel mogelijk georiënteerde monsters genomen. Hiertoe
werd gebruik gemaakt van een Freiberger-Clark kompas met dubbele
aflezing (ter beschikking gesteld door het K.M.M.A.). De monsters
werden ter plaatse gezaagd (op het Departement voor Geologie).
De verzamelde gegevens werden verwerkt als volgt.
(1) Om een beeld te krijgen van de algemene lithologie werden
op basis van de terreingegevens een aantal coupes getekend,
gespreid over gans het gebied. Op basis van die gegevens
werd een eerste interpretatie gegeven.
(2) Van een aantal kleinere zones werden stereogrammen getekend
en geïnterpreteerd ter ondersteuning van ae structurele interpretatie op basis van de coupes en veldgegevens.
(3) Van een aantal geselecteerde monsters werden slijpjes gemaakt,
die gebruikt werden in een petrografische studie.
Er dient opgemerkt te worden dat ook de omliggende formaties
mee in de studie werden betrokken met het oog op het correleren
dezer met de formatie van Muyaga.
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2. LITHOLOGIE EN STRUCTUUR
2.1. Beschrijving en interpretatie van de coupes
Kaart 2 geeft de ligging aan van alle observatiepunten,
die in het studiegebied voorhanden zijn. De ligging van de
geologische coupes is eveneens op kaart 2 aangegeven. Deze laatste
is afgeleid van de planimetrische kaart van Burundi op schaal
1/50 000, uitgegeven door het K.M.M.A. In ons geval gaat het om
de kaarten Cankuzo S4/30 NE1 en Cankuzo S4/30 NE3.
De eigen waarnemingspunten (1 - 182) worden beschreven in
de bijlage. Bij het tekenen van de coupes, werden ook observatiegegevens gebruikt, die verzameld werden door medewerkers van het
K.M.M.A. Hun observatiepunten komen ook voor op cle kaart ; ze
dragen echter een hoger rangnummer, op enkele uitzonderingen na
aangeduid met +. De beschrijving van deze punten is gecatalogeerd in de dossiers van hogervermelde instelling.
In totaal werden elf coupes getekend. Hun verloop werd
zoveel mogelijk loodrecht op de strekking gekozen. De oriëntatie
staat aangegeven op de figuren. De lengteschaal is 1 : 25 000.
Een hoogteschaal kon niet worden gedefinieerd. Elke coupe krijgt
een corresponderende lettercode.\ Op de figuren wordt deze code
vermeld naast het kaartblad, de gebruikte lengteschaal en de
meest representatieve waarnemingen.
21.1. Coupe AA' - kaartblad Cankuzo S4/30 NE3 (fig. 2.1)
Deze coupe loopt in noordwest-zuidoostrichting, ongeveer
parallel aan de Ruru-rivier. De beschrijving begint bij de weg
naar Cendajuru en eindigt bij de monding van de Kisuma in de
Ruru.
In het zuidoosten begint de coupe met een ontsluiting inzwarte schiefers met zuidwest gerichte helling (381). Meer
noordwestelijk komen op een lage heuvel fijnkorrelige, grijze
kwartsietblokken voor, met een helling naar het noordwesten (84).
Een weinig verder komen in de bedding van een beekje donkergrijze fijne schiefers voor (85). Daarop volgen paarsgrijze schiefers met helling naar het noordwesten (86). Het is dus mogelijk
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dat het zuidoostelijk deel van de coupe ingenomen wordt door een
anticlinale met in de kern grijze kwartsieten, mogelijk behorend
tot de formatie van Muyaga. Rond de anticlinale zouden dan
jongere schiefers voorkomen van de formatie van Kayongozi. De
schiefers van punt 86 zetten zich waarschijnlijk naar het noordwesten en naar het noordoosten verder, zonder belangrijke lithologische variaties (87, 379).
In de alluviale vlakte van de Ruru komt een tamelijk
grofkorrelige, sterk muscoviethoudende kwartsiet voor. De verhouding van dit gesteente tot de andere eenheden is niet duidelijk (89). Op de rechterwand van de vallei van de Kisuma vindt
men banken fijnkorrelige grijze, massieve kwartsiet (88).
Coupe AA' geeft weinig informatie in verband met het voorkomen van belangrijke structurele elementen bij gebrek aan goede
ontsluitingen. Ze is bijgevolg enkel bruikbaar voor de lithologische gegevens.
21.1. Coupe BB' - kaartblad Cankuzo S4/30 NE3 (fig. 2.1)
Deze coupe verloopt nagenoeg loodrecht op de gelaagdheid,
van het noordwesten naar het zuidoosten. Ze reikt van de vallei
van de Chogo tot even ten zuiden van de missiepost van Cendajuru.
Men doorkruist hierbij de heuvels Ntonde-Kivitaba.
In het noordwesten komen weinig observatiepunten voor.
De gegevens in verband met dit gedeelte van de coupe zijn afkomstig uit de dossiers van het K.M.M.A. De Chogo doorstroomt
waarschijnlijk een gebied met zwarte ferrugineuse schiefers (366,
367). Meer naar het zuidoosten komen fijn- tot matig-korrelige
witte kwartsietbanken voor (368). De helling is tamelijk steil
en noordwest gericht.
Tussen 368 en 64 komen geen waarnemingspunten voor.
Enkele ontsluitingen uit de omgeving doen vermoeden dat zich hier
kwartsieten bevinden, mogelijk met schieferintercalaties. Het
eerstvolgende punt (64) toont tamelijk fijnkorrelige tot matigkorrelige, lichtgrijze, co.npacte kwartsieten (wit tot rood indien
verweerd). De helling blijft noordwest gericht.
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De kwartsieten worden gevolgd door een belangrijke ontsluiting in paarsgrijze tot groengrijze schiefers en kwartsofylladen. Deze gesteenten vormen de noordflank van een anticlinale met helling noordwest (65). Punt 66 omvat grijze kwartsieten naast fijne, grijze schiefers en kwartsofylladen. De helling
is hier zuidoost gericht. De anticlinale omvat dus een kern van
grijze kwartsiet, waarrond schiefers en kwartsofylladen voorkomen.
In deze anticlinale treft men vervolgens zuidoostwaarts
hellende lagen aan bestaande uit een alternatie van kwartsofylladen, schiefers en kwartsieten. Bij gebrek aan observaties kunnen deze gesteenten echter niet gecorreleerd worden met eenheden
op de noordflank van de anticlinale. Punt 67 bestaat uit paarse
tot groengrijze kwartsofylladen. Daarop volgen twee ontsluitingen (l8l, 182) met kwartsofylladen en grijze, rode tot geelbruine
kwartsieten met microconglomeratisch aspect (ten gevolge van
aanwezigheid van dunne schieferplaatjes). De helling blijft
zuidoost gericht. Vanaf 68 en tussen 78 en 83 komt een opeenvolging van kleine plooien voor, meestal in kwartsofylladen en
schiefers, soms in meer kwartsietisch materiaal. Het jongste gedeelte van de formatie van Muyaga zou hier dus bestaan uit een
afwisseling van kwartsofylladen, grijze fijnkorrelige kwartsieten
en in mindere mate schiefers.
Het zuidelijk uiteinde van de coupe omvat een meer
homogeen geheel, bestaande uit grijze schiefers, soms ook uit
grijze kwartsofylladen met zeer fijne, kwartsrijke bandjes.
Vanaf punt 75 komen we in de formatie van Kayongozi. Men kan
met tamelijk grote zekerheid zeggen dat de schieferlagen een
synclmale vormen. Dit kan afgeleid worden uit het verloop van
de gelaagdheid in deze ontsluiting en die welke erop volgen, alsook uit de verhouding schistositeit-gelaagdheid, die werd bepaald
uit metingen op ontsluitingen 72, 73 en 7^. De helling van de
gelaagdheid is aanvankelijk zuidoost, doch meer zuidelijk duidelijk noordwaarts gericht. Ten opzichte van het assenvlak van de
plooi vertoont de schistositeit hier een waaiervormige schikking.
Ten zuiden van Cendajuru situeert zich nog een kleine
anticlinale met in de kern lichtgrijze kwartsieten van de Muyaga
formatie (69, 251, 252).
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21.3. Coupe CC' - kaartblad Cankuzo S4/30 NE 1 (fig. 2.1)
Deze coupe loopt ongeveer parallel met de vorige en
kan als aanvulling beschouwd worden voor het zuidelijk gedeelte
ervan. De algemene richting is dus eveneens noordwest-zuidoost»
evenwijdig met de bovenloop van de Kayogoro. De coupe geeft
dus een meer oostelijke doorsnede door de eerder aangehaalde
synclinale.
Vanaf het noordwesten treft men donkergrijze schiefers
aan, dikwijls met pyrietsporen en muskovietkristalletjes (96,95),
De helling is zuidwaarts gericht (noordflank van synclinale).
De voornaamste ontsluiting (9*0 omvat verscheidene schieferbanken met sterk uitgesproken schistositeitsvlakken. Uit de
verhouding schistositeit-gelaagdheid kan men eveneens de
synclinale struktuur afleiden. Pyriet komt in deze gesteenten
zeer frequent voor.
Meer naar het zuiden komen grijze fijnkorrelige kwartsietintercalaties voor. Deze kunnen verweerd zijn, waardoor ze
ruwer aanvoelen en een geelbruine tint krijgen. Kleine kwartsadertjes komen hier voor (90, 91, 92, 93). In deze ontsluitingen komen ook paarsgrijze schiefers voor. Punt 97 omvat eveneens fijnkorrelige grijze kwartsieten. Daarop volgt mogelijk
een kleine schieferanticlinale (98, 99), die waarschijnlijk aansluit bij de anticlinale van de vorige coupe ten zuiden van
Cendajuru.
21.4. Coupe DD' - kaartblad Cankuzo S4/30-NE 3 (fig. 2.2)
Deze coupe is gelegen ten oosten van en nagenoeg evenwijdig met BB'. De richting is eveneens noordwest-zuidoost. De
doorsnede reikt van Muyaga tot aan de Mugenda-heuvels.
In het uiterste noordoosten komen donkergrijze, harde,
compacte kwartsieten voor (37-40) met helling naar het westen,
aansluitend bij de meer noordelijk gelegen kwartsieten. Naar
het zuidoosten maken deze in de alluviale vlakte van de Mukasok?
plaats voor grijze tot paarse schiefers en kwartsofylladen met
zeer fijne kwartsbandjes. Soms zijn deze gesteenten sterk verweerd (41-45).
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Het belangrijke
heuvelcomplex van de Mugenda vangt
aan met een duidelijke anticlinale. De noordwestflank bestaat
uit sterk verweerde kwartsiet met geelbruine tot roodbruine
kleur (53) en grijze, meestal verweerde schiefers (5^9 58).
Donkergrijze, compacte, fijnkorrelige grijze kwartsieten vormen
de kern van de anticlinale. Plaatselijk vertonen ze een microconglomeratisch aspect met kleine schieferplaatjes. Zeer lokaal
vindt men ook schieferlensjes (55, 164, 52). De zuidflank bestaat uit een belangrijke schiefereenheid (61, 63). De verhouding schistositeit-gelaagdheid is een bevestiging voor de anticlinale struktuur (zie bijlage).
Naar het zuidoosten komen nog schiefers voor, meestal
met vrij belangrijke kwartsietintercalaties (267, 266, 165).
Verder langs de coupe komen tussen grijze, fijnkorrelige
kwartsieten kwartsofylladen voor met helling naar het zuidoosten.
In punt 170, bestaande uit kwartsofylladen en in mindere mate
schiefers, is de helling naar het noordoosten gericht. Door
correlatie met vorige ontsluitingen kan men het bestaan van een
synclinale afleiden, waarvan de kern bestaat uit tamelijk verweerde vuilgrijze tot geelbruine kwartsieten.
Onmiddellijk daarop volgt een anticlinale met grijze
fijnkorrelige kwartsieten in de kern, mogelijk met schieferintercalaties. De kwartsiet is in enkele gevallen verweerd (171).
De zuidoostflank wordt ingenomen door paarse schiefers (172).
Deze anticlinale is waarschijnlijk correleerbaar met die in het
midden van coupe BB'.
Coupe EE' - kaartblad Cankuzo S4/30 NE 3 (fig. 2.2)
Deze coupe, oostelijk van DD' gelegen, vormt in feite
de aanvulling ervan. Ze geeft een beeld van de gesteenten, die
voorkomen ten zuiden van de Mugenda, waar DD' eindigt bij gebrek
aan observaties. De noordwest-zuidoost gerichte coupe doorkruistde Kabageni-heuvels en volgt gedeeltelijk de loop van de Kabingo.
De coupe vangt aan in punt 260 met steil naar het zuidoosten hellende fijnkorrelige grijze kwartsieten. Punt 177 omvat groengrijs en paars gebande kwartsofylladen met daaropvolgend
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grijze, fijnkorrelige kwartsieten (o.m. 259). De helling blijft
zuidoost gericht.
De kwartsieten wisselen af met kwartsofylladen en in
mindere mate met schiefers (179 s 180). Ook hier is de helling
zuidoost gericht. Deze gesteenten kunnen mogelijk gecorreleerd
worden met deze van coupe BB'.
Punten 256, 175, 17**> 173 tonen de overgang naar de formatie van Kayongozi. Aanvankelijk komen grijze fijnkorrelige
kwartsieten voor (175, 17*0. De eigenlijke overgang bestaat uit
een eenheid met dunne bankjes grijze, fijnkorrelige kwartsiet en
zeer fijngelaagde paarsgrijze kwartsofylladen en vooral zeer
fijnkorrelige grijze schiefers (173). Deze eenheden vormen
mogelijk de noordflank van een synclinale.
Daarop volgt een strook waarin bij gebrek aan ontsluitingen geen gegevens beschikbaar zijn. Op het einde van de coupe
zou nog een kleine anticlinale voorkomen met een kern van
kwartsiet, die behoort tot de Muyaga formatie, omgeven door
paarsgrijze tot grijze fijne schiefers (100, 101, 102).
21.6. Coupe PP' - kaartblad Cankuzo S3/30 - NE 2 (fig. 2.2)
Deze coupe verloopt nagenoeg oost-west, ter hoogte van
Cankuzo, waarbij de vallei waarin het stadje gelegen is, wordt
doorkruist. De lithologie is hier zeer eentonig.
De meest oostelijk gelegen ontsluitingen (16, 17) bestaan
uit grijze fijnkorrelige kwartsieten, die nog behoren tot de
formatie van Murore. Deze kwartsieten staan sterk in relief.
De ontsluitingen 16 en 17 zijn correleerbaar met l6l op basis van
gelaagdheidsmetingen. Deze laatste ontsluiting bestaat uit
grijze, massieve kwartsieten met helling naar het westen.
Ook dichter bij de vallei (Rutovu) komen lichtgrijze tot
donkergrijze fijnkorrelige kwartsieten voor met duidelijke helling naar het noordwesten (162, 163). Deze gesteenten behoren
vermoedelijk reeds tot de formatie van Muyaga (vgl. kaart 1).
Aan de overzijde van de vlakte van Cankuzo komen dezelfde grijze
fijnkorrelige massieve kwartsieten voor. Soms kan verwering
optreden. De diaklasering komt op bepaalde ontsluitingen zeer
goed tot uiting.
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De vallei vertoont bijna geen ontsluitingen. Het is
niet uitgesloten dat de vallei ontstaan is in schiefers van
de formatie van Kayongozi. Uit de enkele ontsluitingen, die
meer zuidelijk werden bemonsterd komt dit alleszins naar voren
(4, 5, 29, 30). De gesteenten, die men daar aantreft, zijn in
elk geval sterk verweerd.
21.7. Coupe GG» - kaartblad S4/30 NE 1 (fig. 2.3)
De coupe verloopt noordwest-zuidoost, vanop de
Mururama over de Katumgurwe naar de Murwinyana. Ze is gelegen
ten noorden van Cankuzo.
De enige ontsluiting op de Mururama is punt 203, bestaande uit donkergrijze, harde compacte kwartsieten. Deze
sluiten aan bij de naar het zuiden voorkomende gesteenten. De
helling is er zuidoost gericht. Daarna loopt de coupe door de
moerassige vallei van de Mukidunga, waarin geen ontsluitingen
voorkomen.
De Katumgurwe vormt een laag heuvelcomplex met tamelijk
belangrijke ontsluitingen. De noordwestflank bestaat uit grijze schiefers, soms met kwartsofylladisch aspect ten gevolge van
aanwezigheid van kwartsbandjes. Kwartsietintercalaties komen
algemeen voor (112, 113» 114). Ook verder zuidoostwaarts komen
nog schiefers voor (128, 129) met fijne kwartsrijkere bandjes.
De helling blijft noordwest gericht. Pyriet komt in al deze
gesteenten voor, vnl. in de pelieten.
De volgende ontsluiting omvat grijze kwartsieten (132).
Daarna komt weer een onderbreking voor ten gevolge van de aanwezigheid van een moeras. Op een kleine heuvel komen witte tot
grijze kwartsieten voor. Deze zijn fijnkorrelig tot matig korrelig en komen willekeurig verspreid langs de helling voor.
Een weinig naar het zuidoosten maken deze plaats voor grijze
kwartsofylladen met zuidwaartse helling (156).
Punt 157 omvat grijze (soms witte tot rode) fijnkorrelige kwartsieten. Volgens kaart 1 komen we vanaf hier in de
formatie van Murore. De helling is oostwaarts gericht.
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21.8. Coupe HH' - kaartblad S4/30 NE 1 (fig. 2.3)
Coupe HH' ligt nagenoeg parallel met en ten noorden van
coupe GG'. Ze strekt zich uit over de Katungurwe en de
Murwinyana. De structurele verschijnselen komen hier beter tot
uiting dan in de vorige coupe.
Het noordwestelijk gedeelte van de coupe omvat waarschijnlijk donkergrijze massieve kwartsieten, aansluitend bij
203. De vallei van de Mukidunga toont dus geen ontsluitingen.
De noordwestflank van de Katumgurwe vertoont een eerste
ontsluiting van grijze schiefers met fijne kwartsrijke bandjes
(115) met helling naar het noordwesten. Deze sluiten waarschijnlijk aan bij 199. Meer ten oosten van deze ontsluitingen komen
grijze kwartsieten voor (136). Deze vormen blijkbaar een hellende isoclinale plooi. De helling der lagen is naar het noordwesten gericht, de plooi helt over naar het zuidoosten. Na ontsluiting 136 komen opnieuw fijne, donkergrijze schiefers voor
(137) met helling naar het noordwesten, in aansluiting met
observaties van het K.M.M.A. (200) De schistositeit komt op
deze ontsluiting goed tot uiting.
Het zuidoostelijk deel van de coupe komt blijkbaar overeen met een tamelijk sterk geplooid kwartsietcomplex. Dit komt
goed tot uiting op ontsluitingen 135» 138 e.v. Punt 135 omvat
blijkbaar een kleine anticlinale en een kleine synclinale in
lichtgrijze tot donkergrijze, fijnkorrelige kwartsieten. De
helling varieert van noordwest naar zuidoost en opnieuw noordwest. De opeenvolging van plooien in dezelfde kwartsieten van
ontsluitingen 138, 139 is goed correleerbaar met vorige ontsluiting (zie ook figuren in bijlage). Meer naar het zuidoosten
komen nog lichtgrijze tot donkergrijze kwartsieten voor met
helling naar het zuidoosten (l4l, 143). De hier gemeten hellingen zijn evenwel twijfelachtig. Het bestaan van een laatste
kleine anticlinale kan dus niet met zekerheid worden bepaald.
Het zuidoostelijke uiteinde van de coupe is gesitueerd
in de formatie van Murore (punten 190, 191, 192). De helling is
hier algemeen noordwestwaarts gericht. Men treft enkel matig
korrelige kwartsieten aan. In punt 191 werd kruisgelaagdheid
opgemerkt. Deze wijzen waarschijnlijk op het feit dat men met
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de jongste eenheid te maken heeft (zie 1.4).
21.9. Coupe II' - kaartblad S4/30 NE 1 (fig. 2.3)
Coupe II' 9 met oriëntatie noordnoordwest-zuidzuidoost,
verloopt van de omgeving van de succursale van Gitibu tot de
Murwinyana.
De meest noordelijke uitloper van de Nyarurama, en
omgeving van Gitibu, vertoont twee belangrijke ontsluitingen
(119, 118). Punt 119 omvat donkergrijze kwartsieten met witte
vlekken. De kwartsieten zijn waarschijnlijk gerekristalliseerd,
vanwaar de grote compactheid. Punt 118 bevindt zich eveneens in
grijze kwartsieten. De gelaagdheid is niet zichtbaar.
Meer zuidoostelijk ligt een vallei met enkele losliggende kwartsietblokken bezaaid. Ontsluitingen 103, 104 en 105
komen voor op een zuidoostelijke uitloper van een heuvel.
Punten 104 en 105 (en deels 103) tonen zeer fijnkorrelige,
tamelijk verweerde witte gesteenten. Mogelijk gaat het hier om
sericietrijke kwartsiet of verweerde gesericitiseerde vulkanieten.
De hellingrichting is zuidoost. Ontsluiting 103 omvat bovendien
eveneens verschillende schieferbanken met zuidoost gerichte
helling. De schistositeit is op deze ontsluiting ook herkenbaar.
Uit de onderlinge verhouding gelaagdheid-schistositeit kan men
het bestaan van een anticlinale afleiden.
De volgende ontsluitingen bevinden zich op de
Katumgurwe. Punt 194 is gelegen in donkergrijze kwartsieten
met niet gedefinieerde hellingsrichting. Zuidoostwaarts komt
een fijnkorrelige kwartsiet voor naast donkergrijze kwartsofylladen (193). Deze sluiten mogelijk aan bij de kwartsofylladen
van punt 142 (met helling naar het noordwesten) tot een kleine
synclinale. In de kern ervan komen waarschijnlijk grijze
kwartsieten voor.
De meest zuidoostelijk gelegen ontsluiting (192) bestaat uit matig-korrelige kwartsieten met helling naar het
noordwesten. Deze gesteenten behoren waarschijnlijk reeds tot
de formatie van Murore.
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21.10. Coupe JJf - kaartblad S4/30 NE 1 (fig. 2.3)
Coupe JJ' verloopt westnoordwest-oostzuidoost over de
Nyarurama-heuvel. Ze sluit aan bij coupe II' over ontsluiting
119.
De coupe vangt dus aan met donkergrijze kwartsieten met
witte vlekken, zonder enig spoor van de gelaagdheid. Even ten
oosten komen zeer fijnkorrelige witte kwartsietachtige gesteenten voor, die sterk gelijken op deze van ontsluitingen 104 en
105. Mogelijk gaat het om hetzelfde materiaal. De toppen van
de Nyarurama worden ingenomen door donkergrijze fijnkorrelige
kwartsiet (11, 110, 120). De helling is zuidoost gericht. Aan
de overzijde van de weg, die in een vallei ligt, komen lichtgrijze matig korrelige grijze kwartsieten voor. Deze vertonen
in bepaalde gevallen een microconglomeratisch aspect ten gevolge
van aanwezigheid van kleine schieferfragmentjes. De hellingsrichting is zuidoost.
21.11.

Coupe KK' - kaartblad S4/30 NE 1 (fig. 2.3)

Deze coupe is noordwest-zuidoost georiënteerd en verloopt evenals de twee vorige over de Nyarurama. Men kan uit
deze coupe het bestaan van een anticlinale afleiden.
De noordwestflank van de heuvel omvat een bank donkerkleurige, grofkorrelige, soms fijn gelaagde kwartsiet met helling naar het noordwesten (198). De kern van de anticlinale
bestaat waarschijnlijk uit lichtgrijze, fijnkorrelige kwartsiet
(198, 150). De zuidoostflank van de heuvel omvat kwafctsofylladen (149, 196), donkergrijze kwartsieten (148) en lichtgrijze
kwartsieten met microconglomeratisch aspect ten gevolge van het
voorkomen van schieferfragmentjes (147). De helling is zuidoost gericht, zodat we waarschijnlijk te doen hebben met de zuid'
oostflank van de anticlinale.
De ontsluiting aan de overzijde van de weg (146) bestaat
uit lichtgrijze kwartsieten met microconglomeratisch aspect en
sluit bijgevolg aan bij punt 147.
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2.2. Lithologie
22.1. De Muyaga-formatie in het studiegebied
Uit de beschrijving van de coupes blijkt reeds duidelijk
dat de lithologie van de Muyagaformatie in het studiegebied
vrij eentonig is. Er komen namelijk slechts een drietal
gesteentetypes voor.
(1) Het grootste volume wordt ingenomen door kwartsieten, die
over gans het terrein nagenoeg hetzelfde aspect vertonen.
Ze zijn fijn- tot grofkorrelig, waarbij de laatste variëteit
echter het minst frequent optreedt. De kleur varieert van
wit over lichtgrijs tot donkergrijs. Dikwijls komen rode
vlekken voor ten gevolge van ijzeraanrijking.- Bij verwering
komt een bruinere tint naar voren. Algemeen heeft de verwering echter weinig vat op deze gesteenten, die voor het
merendeel hard en compact zijn. Reeds op macroscopische
schaal is het duidelijk dat men niet met grauwacken s.s.
heeft te doen. Deze zouden immers met het heersende klimaat
sterke verweringsverschijnselen vertonen door het gehalte
aan veldspaat- en gesteentefragmenten. Dit laatste zal
zeker aan de hand van de petrografische studie verduidelijkt
worden.
Plaatselijk komen wel kwartsieten met een microconglomera~
tisch aspect voor* Hiermee v/orden de gesteenten bedoeld die
enkele schieferfragmentjes of (in één enkel geval twijfelachtige vulkanietfragmentjes bevatten). Soms vertonen de
kwartsieten op lokaal vlak een foliatie evenwijdig aan de gelaagdheid. In één enkele ontsluiting komen sericietrijke
kwartsieten voor (vulkanieten ?). De vraag is of de beschouwde kwartsieten als ortho- of metakwartsieten moeten beschouwd
worden, kan hier nog niet geantwoord worden. Dit aspect
komt eveneens aan bod in 3.
(2) Schiefers komen voor in lagen tussen de kwartsieten of als
lokale intercalaties. Ze zijn zacht tot hard met een meer
fyllietisch aspect : de kleur is meestal grijs of paarsgrijs
en wijst op aanwezigheid van grafiet. Bij verwering, die
zeker meer vat heeft op deze gesteenten, vallen de schiefers
uiteen tot een puin.

29

(3) Ook komen geïntercaleerde kwartsofylladen (psammoschiefers)
voor, dikwijls samen met schiefers. Het zijn gesteenten met
een belangrijke kwartsbijmenging in vergelijking met de
schiefers. Bovendien zijn ze iets grofkorreliger. Veelal
vertonen ze een banding ten gevolge van een afwisseling van
schieferige en kwartsrijkere laagjes. Ze komen dikwijls
voor als overgang van kwartsiet naar schiefers.
De schiefers en kwartsofylladen zijn belangrijke indicatoren voor de gelaagdheid daar ze intercalaties vormen in
kwartsieten, waarin deze nagenoeg niet tot uiting komt.
22.2. Andere formaties
In omliggende formaties werden eveneens een aantal
bemonsteringen uitgevoerd.
De oudere formatie van Murore omvat donkergrijze, fijnkorrelige compacte kwartsieten, die opvallend veel overeenkomst
vertonen met deze van de formatie van Muyaga (meer bepaald in
de omgeving van Muyaga zelf).
De in de inleiding geciteerde vulkanietformatie kan
niet ondubbelzinnig worden aangetoond. Normaal vormt deze de
grens tussen de formatie van Murore en Muyaga.
De jongere formatie van Kayongozi stelde geen grote
problemen. Ze komt voor in de omgeving van Cankuzo en in het
zuiden onder vorm van fijnkorrelige, grafiethoudende schiefers.
In het zuiden vertonen deze een meer fyllietisch aspect en zijn
ze harder. Aldaar vormen ze een synclinale, die gevolgd wordt
door enkele antiklinalen met kwartsietkern.
22.3. Kartografische voorstelling
Enkele opmerkingen zijn hier zeker op hun plaats. De
term formatie, die in de tekst gebruikt wordt, heeft geen
formele lithostratigrafische betekenis, daar de stratigrafische
onderverdeling van het Burundiaan nog niet definitief vaststaat.
De aldus gedefinieerde eenheden zijn bijgevolg nog informeel en
vrij arbitrair. Het opstellen van die stratigrafie wordt
uitermate bemoeilijkt door de afwezigheid van gidshorizonten.
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Aan de hand van de lithologische opnamen kan men enkele
bedenkingen formuleren over de lithostratigrafische kaart vermeld in de inleiding (kaart 1).
- Het is mogelijk dat de formatie van Kayangozi zich verder
noordelijk uitstrekt dan op deze kaart wordt aangegeven. Dit
komt enigszins tot uiting op de luchtfoto's, minder in de
veldgegevens. De andere grenzen blijven behouden.
- Reeds eerder werd vermeld dat de gesteenten uit de omgeving van
Muyaga nauw aansluiten bij de formatie van Murore. De grens
is hier in elk geval onduidelijk. De vulkanieten, die deze
zou kunnen verduidelijken, werden niet aangetroffen. Aldus
zou men kunnen aannemen dat
- ofwel de formatie van Muyaga zich verder oostwaarts uitstrekt,
- ofwel de gesteenten ten oosten en ten westen van de vlakte
van Cankuzo tot de formatie van Murore behoren.
De eerste veronderstelling kan niet aangehouden worden
bij gebrek aan gegevens (zegge gidshorizonten). De tweede
veronderstelling is niet verenigbaar met het voorkomen van de
formatie van Kayongozi. Daarom werden de oorspronkelijke
begrenzingen aangehouden. Een definitieve uitspraak vereist
verder onderzoek.
- Er werd hogerop (22.1 (1) gehandeld over de aanwezigheid van
sericietrijke kwartsiet. Deze werd aanvakelijk geïnterpreteerd als vulkanieten (die vaak gesericitiseerd voorkomen).
Dit veronderstelt echter de aanwezigheid van gesteenten van
de formatie van Murore in de kern van de anticlinale gevormd
door de Nyarurama (zie coupes II', JJ' en KK'). Dit is naar
onze mening echter weinig waarschijnlijk. De gesteenten kunnen daarom vanuit lithostratigrafisch oogpunt ook niet gerekend worden tot de vulkanietformatie (zie verder ook 3221.1).
22.4. Besluit
De formatie van Muyaga is lithologisch eentonig, nagenoeg zonder sterke variaties.
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- Het noordelijk gebied (Nyarurama, Katumgurwe) vormt een opeenvolging van plooien, voornamelijk in de veel voorkomende
kwartsieten met intercalaties van kwartsofylladen en schiefers.
Microconglomeratische kwartsieten komen hier eveneens voor,
vnl. met schieferfragmentjes. Ook komt lokaal sericietrijke
kwartsiet voor.
- Het gebied rond Muyaga is het voorbeeld van monotonie met
nagenoeg uitsluitend grijze, fijnkorrelige kwartsieten, zonder
intercalaties van ander gesteentemateriaal.
- Het zuidelijk gebied is lithologisch het minst uniform. Het
omvat ook nog voornamelijk kwartsieten, die echter duidelijk
alterneren met kwartsofylladen en schiefers. De pelieten
zijn veel beter vertegenwoordigd. Lokaal komen ook microconglomeratische kwartsieten voor. De meest zuidelijke vertegenwoordigers van de formatie van Muyaga zijn de kwartsieten
in de kern van geïsoleerde anticlinalen. De enige gesteenten
waarvan de plaats in de lithostratigrafische schaal goed
definieerbaar is zijn de kwartsieten, kwartsofylladen en
schiefers, die een afwisseling vormen nabij de overgang naar
de formatie van Kayongozi.
Om het beeld te vervolledigen kan men nog opmerken dat
de formatie van Furore enkel werd waargenomen onder vorm van
kwartsieten. De formatie van Kayongozi bestaat uit fijne,
zachte tot harde schiefers, waarbij de laatste een meer
fyllietisch aspekt vertonen.
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3. PETROGRAFIE
3.1. Inleidende begrippen en definities
31.1. Klassificatie van zandstenen (fig. 3.1 en 3.2)
Zandstenen worden in de meeste gevallen geklasseerd hetzij op basis van textuur, hetzij op basis van de samenstelling
van de detrietische korrels. Deze samenstelling is het best
bruikbare criterium en ligt dan ook aan de basis van menige
classificatie.
In de meeste gevallen bestaan de detrietische korrels
bijna uitsluitend uit kwarts, veldspaat en gesteentefragmenten
(die zowel vanraagmatische,sedimentaire als metamorfe oorsprong
kunnen zijn). De samenstelling van het gesteente kan op basis
van deze drie componenten worden uitgezet op een driehoeksdiagram. Dit is de meest praktische methode, doch ze is minder
geschikt voor de matrixrijke gesteenten. Uit de samenstelling
van de gesteenten en het driehoeksdiagram, dat de proportie
tussen kwarts (Q), veldspaat (F) en gesteentefragmenten (Rx)
aangeeft, kan informatie gehaald worden in verband met het ontstaan van het gesteente (fig. 3.2).
(1) De verhouding ——-2
geeft een ruwe benadering voor de
(F + Rx)
compositionele maturiteit van het gesteente (of ook het
stadium dat in de evolutie naar het eindtype, een zuivere
kwartsiet, werd bereikt).
•a

(2) De verhouding

geeft een aanwijzing over het oorsprongs-

Rx
materiaal van het gesteente.
31.2. Veldspaathoudende zandstenen en arkosen
Een veldspaathoudende zandsteen heeft een belangrijke
detrietische veldspaatinhoud, die voldoende groot is om met het
blote oog zichtbaar te zijn. Een arkose is een grofkorrelig,
matig gesorteerde zandsteen, voornamelijk bestaande uit kwarts
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en veldspaat. Arkosen zijn waarschijnlijk afgeleid van granieten en granietische gesteenten.
Men neemt aan dat bij een veldspaathoudende zandsteen
10 tot 15 % van de detrietische fractie uit veldspaat bestaat.
Een arkose bevat 25 % of meer verweerbare componenten, waarvan
50 % of meer veldspaat. Een belangrijk probleem is het onderscheid tussen veldspaathoudende grauwacken en arkosen. De
grauwacke wordt gekenmerkt door een belangrijke hoeveelheid
chlorietische matrix, Na-veldspaat en gesteentepartikels. Een
arkose bevat meestal een calcietcement, K-veldspaat en belangrijke hoeveelheden ijzer&ineralen ; de matrix, indien aanwezig
is kaolinietisch, hetgeen wijst op de granietische oorsprong van
het gesteente. Arkosen vereisen voor hun ontstaan ten gevolge
van de hoge concentratie aan sterk verweerbare veldspaat vrij
specifieke voorwaarden i.v.m. klimaat, afzetting-en brongebied.
PETTIJOHN (1975) maakt onderscheid naar het voorkomen :
(1) basale arkose, aan de basis van een sedimentaire serie
boven een granietische ondergrond ;
(2) wigvormige dikke afzettingen, waartussen lagen van graniethoudende conglomeraten en in mindere mate schiefers voorkomen .
31.3• Grauwacken en aanverwanten
De term grauwacke is reeds lang in gebruik voor zandstenen in het Boven-Devoon en Onder-Carboon van de Harz, die
gekenmerkt zijn door een donkergrijs voorkomen, een grote hardheid, belangrijke hoeveelheden veldspaat en gesteentefragmenten
alsook gebrek aan een normaal poriënvullend cement, dat werd
vervangen door een matrix (vergroeiingen van sericiet, chloriet
en kwarts) (PETTIJOHN, 1975).
De kwarts en de gesteentefragmenten zijn scherp en
hoekig, zodat de grauwacken het uitzicht krijgt van een microbreccie. Kwarts is over het algemeen het voornaamste bestanddeel ; soms kan veldspaat het hoofdbestanddeel vormen. De veldspaat is sterk Na-houdend (albietisch). Dit verklaart het hoge
Na-gehalte van deze gesteenten. Kali-veldspaat komt bijna nooit
voor. Het gesteente stamt waarschijnlijk af van kwartsdiorieteri
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licht metamorfe gesteenten. Detrietische mica's komen niet veel
voor. De gesteentefragmenten kunnen sterk in samenstelling wisselen. Men maakt onderscheid tussen lithische en veldspatische
grauwacken (fig. 3.1). Het verschil berust op de verhouding
veldspaat-gesteentefragmenten.
Bij de studie van de grauwacken treden twee belangrijke
problemen op de voorgrond.
(1) Het matrixprobleem
Grauwacken bevatten, in vergelijking tot andere gesteenten,
veel matrixelementen. Voor het ontstaan ervan werd nooit
een afdoende verklaring gegeven. Er bestaan verschillende
hypothesen (PETTIJOHN, 1975)
a) Daar de matrix de samenstelling heeft van een leisteen,
veronderstelt men rekristallisatie van een slib onder invloed van een lage-graadsmetamorfisme. Dit vraagt echter
een gelijktijdige afzetting van zand en slib. Dit is
niet mogelijk in normale stromingsomstandigheden.
b) Men wijt de hoge matrixinhoud en dus ook het ontstaan van
de grauwacken aan speciale afzettingsomstandigheden, nl.
turbidietstromingen langs submariene hellingen in diep
water. Bij recent onderzoek werden echter nog geen
grauwackoïde afzettingen gevonden in de diepzee.
c) Infiltratie van slib uit boven of onderliggende lagen
door beweging van interstitieel water.
De matrix zou in ieder geval een rekristallisatieprodukt
zijn. Men heeft immers "synthetische" grauwacken verkregen
door sedimenten met grauwackoïd aspect onder druk van één
kilobar te brengen.
(2) Het Na-probleem
De hoge Na^O-gehalten van grauwacken zijn op verschillende
manieren verklaard geworden, doch een afdoende verklaring
werd nog niet geformuleerd.
De meeste grauwacken zijn paleozoisch of ouder en zijn
wat facies betreft te vergelijken met flyschafzettingen. Het
zijn de typische zandstenen van eugeosynclinale plooisystemen en
ze zijn dikwijls geassocieerd met "greenstones". Eugeosynclinale
grauwacken zijn meestal veldspaatrijk ; ze gaan over in vulka-
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nische wacken. Grauwacken komen eveneens voor in geosynclinalen
waar vulkanisme zeldzaam is. Deze miogeosynclinale grauwacken
worden gekenmerkt door een rijkdom aan gesteentepartikels.
Veldspaat komt in deze laatste grauwacken weinig voor (PETTIJOHN,
1975).
31.A Kwartsieten
De meeste terrigene zanden zijn kwartsrijk. Er komen
inderdaad maar weinig zanden voor waarin kwarts niet het belangrijkste bestanddeel vormt. In bepaalde gevallen komt enkel
kwarts voor. In het geval van sedimentaire kwartsiet (orthokwartsiet, kwartsareniet) bestaat 95 % of meer van de detrietische korrels uit kwarts. Deze kwartskorrels zijn voor het merendeel monokristallijn. Over het algemeen is de sortering goed,
terwijl de korrels sterk zijn afgerond. Het gaat dus om een
textureel en compositioneel rijpe zandsteen : andere bestanddelen
dan kwarts zijn zeldzaam. Zware mineralen zijn schaars. Bovendien gaat het dan nog om ubiquisten zoal» toermalijn en zirkoon,
soms rutiel en ilmeniet. De door een zeer hoge kwartsrijkdom gekenmerkte gesteenten zijn het eindprodukt van langdurige verwering, sortering en abrasie. Het ontstaan wordt verklaard op
vier manieren :
(1) uit graniet en granietische gneiss in periodes van tektonische stabiliteit en vochtig milieu door verwijdering van
labiele elementen ;
(2) uit magmatische of metamorfe bron in een droog klimaat en in
stabiele tektonische omstandigheden t.g.v. intensieve abrasie
(3) uit aderkwarts ;
(4) uit een brongebied met oude sedimenten die zelf reeds aan
kwarts waren aangerijkt en verarmd aan sterk verweerbare
componenten. Een periode van tektonische stabiliteit is in
dit geval niet vereist. Deze wijze van ontwikkeling kan het
snelst tot kwartsiet leiden.
De term kwartsiet heeft altijd een zekere controversie
ingehouden ten gevolge van de vrij grote diversiteit aan gesteenten die onder deze term worden samengebracht. Een kwartsiet word
algemeen gekenmerkt door een grote hardheid, relatief grote
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compactheid en relatief lage permeabiliteit en eventueel een
schelpbreuk. De hardheid en het gebrek aan porositeit zijn het
gevolg van een bepaalde textuur nl. de mozaiek textuur ("interlocked texture")van de kwartsbestanddelen. Kwartsieten werden
op basis van deze kenmerken, zonder verdere microscopische
analyse, dikwijls gerangschikt onder de metamorfe gesteenten.
Dit is echter een vrij grote vergissing. De kenmerken van metamorfe en sedimentaire kwartsiet zijn nagenoeg dezelfde
(SKOLNICK, 1965). Het blijkt echter dat het merendeel van deze
gesteenten een sedimentaire oorsprong heeft. Men krijgt een
ontwikkeling van kwartsiet door interstitiële afzetting van
kwarts in een zandsteen op geringe diepte in de diagenesezone,
meestal in ariede gebieden. De zandsteen is nog vrij poreus en
permeabel ; de korrels hebben tangentiele drukvrije contacten.
Kwarts wordt in optische discontinuïteit afgezet. De korrels
vullen bij aangroei alle beschikbare ruimte zodat Ket oorspronkelijk vrij losse materiaal wordt omgezet in een hard gesteente,
a.h.w. door het in elkaar grijpen van de korrels. Dit kon door
ERNST & BLATT (1964) experimenteel worden bereikt op kwartskorrels door middel van klassieke hydrotermale methoden (bij drukken
van 1 tot 3 kbar, temperaturen van 212-658°C). Als waterige
poriënvloeistof werd een NaCl of NaOH oplossing aangewend ; soms
werd siliciumzuur (als bron voor kwarts) toegevoegd. De
experimenteel ontstane "kwartsiet" vertoont vele kenmerken van
de in de natuur gevonden gesteenten (met o.m. fracturering van
de korrels, intergranulaire suturering5 rekristallisatieverschijnselen en eliminatie van porositeit).
De gebruikte poriënvloeistof bepaalt het type synthetische
kwartsiet :
(1) NaCl
(2) NaOH

: reeds vanaf 330°C ontstaan gesutureerde korrels met
golvende uitdoving en rekristallisatieverschijnselen.
: hier geen suturering doch wel plastische deformatie,
compactie en "welding" ; dit is waarschijnlijk een
gevolg van de oplosbaarheid van kwarts in basisch
milieu (ERNST & BLATT, 1962).

Er bestaat een duidelijk verband tussen de interne structuur en het ontstaan van overgroeiingen. Het initiële stadium is
het ontstaan van kleine rhomboëdrische kiemen op relatief
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spanningsvrije oppervlakken. Deze rhomboëders ontstaan niet op
"lineage boundaries", overeenkomend met concentratielijnen van
dislocaties (met hoge vrije energie). De rhomboëders verzamelen
zich wel langs de lijn en zorgen voor de voortzetting van de
discontinuïteiten in de overgroeiingen. Korrels die niet onder
spanning staan zijn gunstiger voor het ontstaan van secundaire
overgroeiingen dan deze die wel onder spanning staan. Overgroeiingen ontstaan niet op polykristallijne kwartskorrels.
Metamorfe texturen konden met deze methode eveneens verkregen
worden.
Kwartsieten ontstaan in feite onder invloed van druk,
door compactie van zandsteen. Reeds kort na afzetting begint de
volumereductie door uitstoten van interstitieel water. De korrels komen naar elkaar toe, tot ze met elkaar in contact komen
als aanpassing aan de druk ten gevolge van afzetting van bovenliggende lagen. De contacten zijn op dit ogenblik tangentieel.
Op een bepaald ogenblik wordt een punt bereikt in het
temperatuur-druk systeem waarop de druk in de tangentiële korrelcontacten groot genoeg is om oplossen van Si0 2 te veroorzaken.
De kwarts is onder die omstandigheden onstabiel. Dit critische
punt is niet juist gekend. Het wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals b.v. de hoeveelheid poriënwater. Oplossing
van SiOp komt overeen met drukontlasting. Men noemt het proces
van drukontlasting door oplossing ook "pressure-solution"
(SKOLNICK, 1965). Het materiaal wordt van tussen de korrels
geperst en geprecipiteerd in poriën tussen de korrelcontacten.
Deze komen overeen met zones van lage druk. De druk op de korrelcontacten kan resulteren in radiaal gerichte breukjes. De
oplossing gaat door tot een oppervlak bereikt wordt dat groot
genoeg is om de druk te dragen. Bij langdurige belasting worden
de korrelcontacten steeds ingewikkelder. De oppervlakte van de
korrelcontacten vergroot dus. De druk kan dan verdeeld worden
over een groter oppervlak.
Plooiing en begraving door nieuwe sedimenten vormen volgens SIEVER (1959) de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan
van "pressolved'! kwartsieten, gekenmerkt door een "interlocked
texture".
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Het grote probleem is echter dat metamorfe kwartsieten
dezelfde karakteristieken vertonens afkomstig zijn van hetzelfde moedergesteente en dezelfde "interlocked texture" vertonen.
De plaats van ontstaan, alsook de grootte van druk en temperatuur die ermee gepaard gaan verschillen zeer sterk. Metakwartsieten ontwikkelen zich bij hoge T en p verbonden aan de
intrusie van een magmatisch lichaam, in regionaal-metamorfe
omstandigheden (hoge temperatuur en gerichte druk) en ten gevolge van spanningen en temperaturen die gepaard gaan met overschuivingen.
In tegenstelling tot sedimentaire kwartsiet wordt de
metakwartsiet gekenmerkt door een relatief "stofvrij" aspect.
Men kan bovendien zeker zijn van sedimentaire oorsprong, wanneer
de kwartsovergroeiingen worden gescheiden van de oorspronkelijke
kern door een ring van onzuiverheden.
31.5. Andere gesteenten
In de tekst wordt enkele malen gebruik gemaakt van de
term kwartsofyllade. Dit is geen internationaal erkende term.
Hij wordt gebruikt voor een siltstone of een zeer fijnkorrelige
kwartsiet. De korrelgroottefractie ligt dan bij de grens
zand-silt (0,062 mm). Deze term is in overeenstemming te brengen met de classificatie van P. MICHOT (1958). Deze is gebaseerd op twee parameters :
(1) structuur,
(2) korrelgrootte.
Deze classificatie kan worden aangevuld met informatie
in verband met de samenstelling van de detrietische korrels
(veldspaat, gesteentepartikels, vooral sterk verweerde fragmenten zoals schiefers, fylliet) (fig. 3.3 en 3.*0.
De term schiefer wordt gebruikt voor een fijnkorrelig
gesteente dat voor 50 % of meer bestaat uit terrigene en over
het algemeen kleiige componenten. De classificatie van schiefers heeft altijd problemen gesteld door slechte kennis van de
vormingsomstandigheden (POTTER-MAYNARD-PRYOR, 1980). Een van
de meest recente classificatie is gebaseerd op korrelgrootte,
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stratificatiej graad van verharding (consolidatie) en metamorfisme (LUNDEGARD & SAMUELS, 1980).
3.2. Onderzoek van de slijpplaatjes
Bij dit onderzoek werden een aantal aspecten speciaal
bestudeerd.
(1) De korrelgrootte kan informatie geven over de klasse waartoe
het gesteente behoort (zand, silt, klei...). Ze is echter
moeilijk te bepalen ten gevolge van de algemeen voorkomende
rekristallisatieverschijnselen. De oorspronkelijke korrelgrootte is meestal niet meer zichtbaar.
(2) De sortering kan aanwijzingen geven over de sedimentatieomstandigheden, doch in vele gevallen treedt ook hier rekristallisatie als storende factor op.
(3) Er werd ook getracht de afronding ("roundness") van de korrels te bepalen. WADELL definieerde in 1932 het begrip als
volgt : de afronding is de gemiddelde straal van de kromming van alle hoeken gedeeld door de straal van de grootste
ingeschreven cirkel. Dit criterium kan informatie geven door
de afstand, richting en snelheid van transport. In de praktijk is het echter een zeer subjectief criterium, terwijl
eveneens door rekristallisatie storingen optreden. Men kan
vijf klassen onderscheiden nl. "angular", "subangular",
"subrounded", "rounded" en "well rounded". We merken op dat
afronding totaal onafhankelijk staat van de vorm.
(4) Mineralogie.
(5) Textuurelementen.
Bij de bespreking van de lithologie (2.2) werd gewag gemaakt van drie gebieden nl. het noorden, het centrum en het
zuiden. We zullen trachten ook de petrografie zoveel mogelijk
binnen dit kader te behandelen. De omliggende formaties (formatie van Murore, formatie van Kayongozi) worden eveneens kort
behandeld.
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32.1. Formatie van Murore
De in deze formatie bemonsterde ontsluitingen bestaan uitsluitend uit grijze tot donkergrijze kwartsiet. Uit
de slijpjes (16a, 16 S , 159) blijkt dat de gesteenten van deze
formatie sterk zijn gerekristalliseerd. Dit kan men afleiden
uit de textuur. De korrels grijpen sterk in mekaar. De gemiddelde korrelgrootte varieert tussen 0,20 mm en 0,30 mm ;
maximaal werd 1 mm gemeten. De sortering kan matig genoemd
worden. De klasse van afronding is "subrounded" tot "rounded*.
Het sediment vertoont dus een vrij hoge rijpheid. Dit criterium
is bruikbaar, daar plaatselijk de oorspronkelijke vorm van de
korrel zichtbaar is dank zij door secundaire overgroeiing
geïncorporeerde "coatings". Golvende uitdoving komt voor.
Mineralogisch treedt weinig variatie op. Het gesteente
bestaat voornamelijk uit kwarts. Veldspaat (orthoïclaas) kan
voorkomen. Als accessorische mineralen komen toermalijn en
interstitiè'le ijzermineralen (hematiet) voor, naast enkele
muscovietkristallen. Deze laatste zijn soms tussen de korrels
geperst onder invloed van druk. Fijnkorrelig sericiet
(muscoviet) is eveneens aanwezig.
De formatie van Murore bestaat dus uit vrij sterk gerekristalliseerde kwartsieten die een grote compactheid vertonen
dank zij de "interlocked texture". Mineralogisch zijn het zeer
monotone gesteenten.
32.2. Formatie van Muyaga
322.1. Het noordelijk gebied
3221.1. De kwartsieten van de Nyarurama
De monsters (108, 111 S , 120, 121, 126, 127, 151 S ,
154a) komen overeen met lichtgrijze tot grijze fijnkorrelige
kwartsieten. De korrelgrootte varieert tussen 0,10 en 0,50 mm.
De bepaling wordt echter bemoeilijkt door rekristallisatie.
De oorspronkelijke vorm van de korrels is vrijwel niet te bepalen (subrounded ?), terwijl ook de sortering van het
uitgangssediment niet kan gedefinieerd worden.
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Mineralogisch overweegt natuurlijk kwarts. K-veldspaat
kan in kleine hoeveelheden voorkomen of is afwezig (126).
Sericiet is een vrij frequent voorkomend mineraal. Accessorische
mineralen zijn toermalijn, zirkoon en interstitieel hematiet.
Dit laatste kan in bepaalde gevallen de gelaagdheid accentueren.
Golvende uitdoving is een karakteristiek verschijnsel
dat wijst op drukinvloeden. Bepaalde korrels vertonen "lineage
boundaries", overeenkomend met dislocaties in het mineraal
(ERNST & BLATT, 1964). Deze kunnen een invloed hebben op het
rekristallisatieproces. Kleine breukjes kunnen ook in de korrels voorkomen. Een "interlocked texture" is kenmerkend voor
de rekristallisatie die waarschijnlijk onder invloed van druk
plaats vond. Soms komt rekristallisatie minder tot uiting (154).
In sommige slijpjes komt fijnkorrelig materiaal voor tussen de
grotere korrels. Dit kan misschien verklaard worden door de
afzetting van kwarts, ontstaan door oplossing van"kwarts onder
invloed van druk aan de kontaktpunten tussen de korrels (ERNST
& BLATT, 1964).
Bepaalde kwartsieten (107, 119, 121) worden gekenmerkt
door de aanwezigheid van witte, hoekige vlekken op macroscopische schaal. Deze gesteenten worden microscopisch gekenmerkt
door het voorkomen van grote aggregaten grofkorrelig materiaal
waartussen fijnkorrelig materiaal voorkomt. Deze aggregaten
komen waarschijnlijk met de witte vlekken overeen. Het gaat
hier dus niet om gesteentefragmenten. Ook zijn deze gesteenten
uitgesproken gerekristalliseerd. Dit komt tot uiting in de
gesutureerde korrels van het fijnkorrelig materiaal en de lange
rechte contacten van de grotere korrels (ERNST & BLATT, 196^).
Mineralogisch sluiten deze gesteenten nauw aan bij de
vorige. Hoofdbestanddeel is kwarts naast sericiet en muscoviet
als accessorische mineralen. Pyriet is aanwezig geweest. Hierop wijzen lege hoekige holten die veelal zijn omgeven door een
"halo" van ijzermineralen (hematiet).
Een speciaal geval kan men herkennen in staal 116. Op
het veld komt het voor als een vrij fijnkorrelige, rood-wit gebande kwartsiet met kleine groengrijze lensjes vreemd materiaal.
Deze lensjes lijken macroscopisch sterk op vulkanietmateriaal.

42

Microscopisch vertoont zich een vrij fijnkorrelig kwartsietisch
gesteente met een korrelgrootte tussen 0,05 en 0,15 mm. Het
gesteente heeft bloot gestaan aan rekristallisatie. Mineralen
die men in het gesteente aantreft zijn kwarts, sericiet (dat
vrij veel voorkomt), muscoviet en toermalijn. In het slijpje
zijn fijnkorrelige aggregaten zichtbaar die zouden overeenkomen
met vulkanieten. Een vulkanische oorsprong is echter niet af
te leiden. De grenzen van de aggregaten zijn hoekig. De aggregaten bestaan uit kwarts en sericiet. Soms zijn ze nagenoeg
volledig tot sericiet omgezet (sericitisatie). IJzeraanrijking
kan plaatselijk optreden. Gesutureerde korrels wijzen op rekristallisatie .
Staal 105 is macroscopisch een fijnkorrelig wit gesteente met bruine aders ten gevolge van verwering. Het gesteente
komt ook onder de microscoop voor als fijnkorrelig met een
gemiddelde korrelgrootte van 0,07 mm. Mineralogisch bestaat
het vooral uit kwarts en sericiet. Sericiet komt in vrij grote
hoeveelheden voor ofwel tussen de kwartskorreltjes, ofwel geconcentreerd in aggregaten» De eerder voornoemde bruine banden
zijn waarschijnlijk een gevolg van ijzeraanrijking. Hier en
daar komen verweerde pyrietkristallen voor. We kunnen dus stellen dat het hier gaat om een sericietrijk kwartsietisch gesteente.
Het slijpje 148 is afkomstig van een vrij donkere
kwartsiet met een zekere foliatie parallel aan de gelaagdheid.
De korrelgrootte bedraagt gemiddeld 0,25 mm. Het gesteente is
sterk aan rekristallisatie onderhevig geweest. De korrels zijn
verlengd in de richting van de gelaagdheid. Dit komt tot
uiting bij gebruik van de compensator. De interferentiekleuren
geven dan een beeld van de oriëntatie van de optische assen. De
verenging gebeurt loodrecht op de drukrichting door oplossen
van kwarts onder druk. Op drukvrije plaatsen wordt kwarts afgezet. Typisch zijn ook de sterk gesutureerde korrels. Golvende
uitdoving komt frequent voor. Kwarts vormt het belangrijkste
deel van dit gesteente. Verder komen ook kleine hoeveelheden
ijzermineralen voor naast toermalijn en sericiet.
De zuidflank van de anticlinale van de Nyarurama bestaai
uit lichtgrijze kwartsieten met microconglomeratisch aspect
(144). De korrelgrootte van het gesteente varieert rond 0,30 mr.
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Mineralogisch sluit het gesteente goed aan bij de andere
kwartsieten, met voornamelijk kwarts, mogelijk K-veldspaat in
kleine hoeveelheden en aceessorische hematiet, toermalijn,
sericiet, muscoviet en zirkoon. Sporadisch komen gesteentekorrels voor onder vorm van fyllietfragmentjes. Vroeger was pyriet
aanwezig (lege hoekige gaten). De'Interlocked texture'wijst
op rekristallisatie. Golvende uitdoving komt voor. Hematiet
kan ten gevolge van rekristallisatie als insluitsels in kwarts
voorkomen. Glimmerkristallen liggen soms a.h.w. tegen korrels
aangedrukt.
3221.2. Kwartsofylladen van de Kyarurama (149b)
Ontsluiting l49b omvat kwartsofylladen gekenmerkt door
een afwisseling van rode en vuilwitte bandjes als intercalatie
tussen kwartsieten op de zuidoostflank van de anticlinale van
de Nyarurama. Het gesteente is zeer fijnkorrelig. De belangrijkste mineralen zijn zeer fijnkorrelige kwarts en sericiet
naast aceessorische toermalijn, hematiet en zirkoon. De banding
resulteert uit een afwisseling van ijzerrijke en ijzerarme zones.
3221.3* Schiefers van de Nyarurama
Monster 103 komt overeen met donkergrijze schiefers van
de zuidoostelijke uitloper van de Nyarurama. Deze kleur wijst
waarschijnlijk op een belangrijk grafietgehalte. Het gesteente
is zeer fijnkorrelig met als mineralen hoofdzakelijk sericiet,
zeer fijne kwartskorreltjes en soms ijzermineralen. Hier en
daar komt een groter muscovietkristal voor. Tussen het schiefermateriaal bevinden zich kleine kwartsrijke lensjes.
3211.4. Kwartsieten van de Katumgurwe
De slijpjes 133, 134, 135, 136, 139 S Q en 156 zijn afkomstig van kwartsieten van de Katumgurwe. De korrelgrootte
van deze gesteenten varieert vrij sterk van 0,20 tot 0,40 mm ;
maximaal tot 0,60 mm. De sortering kan matig genoemd worden ;
de klasse van afronding is "subrounded". Het belangrijkste
mineraal is kwarts. Accessorisch komt toermalijn voor naast
zirkoon, hematiet en sericiet. Soms blijkt K-veldspaat voor te
komen. Dikwijls zijn sporen van pyriet zichtbaar. De kubusvormige gaten zijn soms gevuld met fijnkorrelige kwarts.
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De gesteenten zijn ook hier sterk aan rekristallisatie
blootgesteld geweest. Dit komt duidelijk tot uiting in de
"interlocked texture". Golvende uitdoving wijst op drukinvloeden. Sericiet en fijnkorrelige kwarts kunnen voorkomen tussen
twee met elkaar vergroeide korrels. Sommige mineraalkorrels
vertonen dislocaties("lineage boundaries")(3.1).
3221.5. Schiefers en kwartsofyHaden van de Katumgurwe
De noordwestflank van de Katumgurwe bestaat uit schiefers, soms met kwartsofylladisoh aspect (113, 129, 130, 131).
De schiefers vertonen dikwijls een of meer kwartsbandjes, die
ook in de slijpjes tot uiting komen. De schiefers worden gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer fijnkorrelige sericiet en
kwarts. IJzermineralen komen eveneens voor. De donkergrijze
kleur wijst op de aanwezigheid van grafiet.
De kwartsbandjes die dikwijls de gelaagdheid accentueren,
zijn mineralogisch vrij analoog aan de kwartsieten die elders
voorkomen. Ze zijn wel veel fijnkorreliger, terwijl mogelijk
meer sericiet voorkomt. In enkele gevallen kan een microplooitje voorkomen. In kleine breukjes, veroorzaakt door
plooiing, kan ijzeraanrijking optreden. Gesutureerde korrels
komen voor in de kwartsbandjes. De vervormingen van deze korrels geven de dynamiek van het plooitje weer. Muscovietkorrels
kunnen tussen andere korrels "geperst" zijn onder invloed van
druk. Er komen soms holten voor, ontstaan door verwering van
pyriet. Loodrecht hierop staan in bepaalde gevallen kwartskorrels ("vezelige", gesutureerde korrels). Kwartsofylladen (156)
komen o.m. voor in het oosten. Deze gesteenten bestaan uit een
afwisseling van donkergrijze bandjes en witte bandjes. De korrelgrootte varieert rond 0,07 mm. Belangrijke mineralen zijn
kwarts en sericiet, accessorisch toermalijn. Men krijgt een
afwisseling van fijnkorrelige met iets grofkorreligere bandjes.
322.2. Het centraal gebied (7, 10, 22, 31, 48, 51, 162)
Hier bevinden zich nagenoeg uitsluitend grijze fijnkorrelige, compacte kwartsieten. De petrografie van deze gesteenten
is zeer eenvoudig, in overeenstemming met vroegere opmerkingen
(2.2).
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De korrelgrootte varieert tussen 0,05 en 0,70 mm. De
maximale korrelgrootte zou 2 mm zijn. De vorm en sortering
zijn omzeggens niet te bepalen. Kwarts is het meest frequente
mineraal. Hier en daar kan K-veldspaat voorkomen. Accessorische
mineralen zijn hematiet, muscoviet en zirkoon, alsook sericiet,
dat meestal in aggregaten voorkomt.
De rekristallisatieverschijnselen zijn steeds duidelijk,
alhoewel soms minder frequent (51). De interlocked texture is
kenmerkend. Tussen de korrels komt fijnkorrelig materiaal voor
(mogelijk in de poriën afgezette kwarts dat afkomstig is van
oplossing aan de korrelcontacten). Golvende uitdoving komt vrij
veel voor. In sommige gevallen is rond de nucleus een "coating"
zichtbaar, die bij overgroeiing van kwarts op de korrel werd
geïncorporeerd.
322.3. De zuidelijke ontsluitingen
3223.1. Kwartsieten (57, 60, 64, 78, 84, 89, 101, 134, 165,
168b, 170, 171, 176, l8l, 182)
In de kern van de anticlinale in het noorden van coupe
DD' komen kwartsieten met microconglomeratisch aspect voor (575
60,l64). De kleur van de gesteenten varieert van rood tot
donkergrijs. Zwarte schieferfragmentjes komen duidelijk voor.
Soms kan men zelfs spreken van echte schieferlensjes.
De korrelgrootte van deze gesteenten varieert gemiddeld
rond 0,30 mm. De maximale gemeten waarde bedroeg 1,20 mm. Het
gesteente is vrij goed gesorteerd. De ronding kan men
"subrounded" tot '"rounded" noemen. Het voornaamste mineraal is
kwarts. Verder komt accessorisch toermalijn voor, naast
interstitieel hematiet dat een roodkleuring van het gesteente
kan veroorzaken. Muscoviet is zeldzaam. K-veldspaat kan aanwezig zijn. Kenmerkend voor deze kwartsieten zijn de zeer
fijnkorrelige phyllietfragmentjes die in 57 goed tot uiting
komen. Er komen lege holten voor ten gevolge van verwering van
pyriet. In enkele gevallen zijn deze nog gevuld met pseudomorfen. Het gesteente vertoont een "interlocked texture", die
wijst op rekristallisatie. Golvende uitdoving komt voor. Soms
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zijn nog de oorspronkelijke korrelcontouren zichtbaar dank zij
geïncorporeerde onzuiverheden. Slijpje 60 toont een duidelijk
minder gerekristalliseerde kwartsiet met minder frequente
gesutureerde kwartskorrels.
Het slijpje 168b komt overeen met een grijze fijnkorrelige kwartsiet. De korrelgrootte bedraagt gemiddeld 0,30 mm.
Het overwegende mineraal is kwarts. Mogelijk komt K-veldspaat
voor. Accessorisch treft men sericiet, muscoviet en toermalijn
aan. De kwartsiet is waarschijnlijk sterk gerekristalliseerd
en vertoont ten gevolge daarvan typische gesutureerde korrels.
Golvende uitdoving wijst op drukinvloeden.
Ontsluitingen 64 en 170 liggen op de noordflank van een
anticlinale (coupe BB' en AA T ). Slijpje 64 komt overeen met een
witte, vrij compacte kwartsiet. De korrelgrootte bedraagt
0,40 mm. Het gesteente is blijkbaar goed gesorteerd. De enige
mineralen die voorkomen zijn kwarts en accessorisch~ toermalijn.
Het gesteente vertoont een "interlocked texture", wijzend op
kristallisatie onder druk. De kwartsiet van punt 170 is meer
verweerd en geelbruin. De korrelgrootte bedraagt gemiddeld
0,14 mm. Het gesteente blijkt tamelijk goed gesorteerd. Het
belangrijkste mineraal is kwarts. K-veldspaat komt mogelijk
voor naast accessorisch toermalijn, zirkoon en muscoviet.
IJzermineralen bepalen de roodachtige kleur van het gesteente.
Pyriet was vroeger aanwezig (hoekige gaten in het slijpje). De
eerder vermelde ijzermineralen komen vooral voor aan de oppervlakte van de kwartsieten en rond de lege pyrietkübussen. De
toermalijnkorrels zijn vrij sterk afgerond.
Slijpje 171 komt overeen met een kwartsiet in de kern
van de zuidelijke anticlinale van coupe DD'. Het gesteente
blijkt verweerd. De korrelgrootte bedraagt gemiddeld 0,15 mm,
maximaal wordt 1 mm bereikt. De korrels zijn "subrounded" tot
"rounded" ; ze bestaan uit kwarts, mogelijk K-veldspaat, accesso
risch toermalijn en zirkoon. Zeer sporadisch komt een gesteentefragment voor. IJzermineralen zijn interstitieel. Rekristallisatie komt waarschijnlijk onder invloed van verwering weinig
tot uiting.
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De slijpjes 176, l8l, 182 zijn afkomstig van stalen
genomen op de zuidflank van de anticlinale (coupe BB', D D ? ) .
De gesteenten die hiermee overeenkomen zijn witte tot grijze
compacte kwartsieten. Soms zijn ze verweerd ; ze krijgen dan
een geelbruine tot roodbruine kleur. De korrelgrootte ligt
gemiddeld rond 0,25 mm. Maximaal werd 0,70 mm gemeten ; de
kwartsieten zijn dus matig gesorteerd. Het voornaamste mine.raal is kwarts. Veldspaat kan voorkomen. Accessorische
mineralen zijn toermalijn, sericiet, muscoviet en interstitiële
ijzermineralen. De toermalijnkorrels zijn voor het merendeel
sterk afgerond. De gesteenten zijn sterk gerekristalliseerd.
Golvende uitdoving wijst op drukinvloeden. In een aantal gevallen zijn de oorspronkelijke nuclei nog zichtbaar door een
geïncorporeerde "coating" (o.a. hematiet). Verschillende korrels kunnen aan mekaar zijn "gesmolten" door rekristallisatie.
Muscoviet is soms tegen korrels aangeperst en geheel door kwarts
omsloten. Plaatselijk komen fijnkorrelige aggregaten voor.
De monsters 84 en 101 stemmen overeen met grijze, zeer
compacte kwartsieten, die dagzomen in het uiterste zuiden (coupe
AA', coupe EE'). De gemiddelde korrelgrootte bedroeg 1 mm. Het
belangrijkste mineraal is kwarts. In slijpje 84 komt accessorisch toermalijn voor alsook zirkoon. Deze kwartsieten zijn
duidelijk gerekristalliseerd. Ze vertonen een "interlocked
texture". Golvende uitdoving komt voor. Tussen grotere korrels zitten fijnkorrelige aggregaten. Onzuiverheden geven
aanwijzingen over de oorspronkelijke korrels.
Het staal 89 stemt overeen met een gesteente uit de
alluviale vlakte van de Ruru. De relatie van dit gesteente is
moeilijk te bepalen ; gemiddeld varieert ze rond 0,15 mm. De
enige herkenbare mineralen zijn kwarts en muscoviet. Soms komt
een ijzerrijk bandje voor. De muscovietkristallen kunnen vrij
groot zijn (0,20 - 0,30 mm).
3223.2. Kwartsofylladen (66, 80, 168a, 179, l80, 182 S )
De kwartsofylladen die in het gebied voorkomen zijn
vrij uniform qua samenstelling. Ze worden gekenmerkt door een
afwisseling van rode met witte tot grijze bandjes ; de banding
kan ook bestaan uit een afwisseling van meer grijze en groengrijze laagjes.
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De korrelgrootte varieert tussen 0,05 en 0,15 nim. De
"roundness"-klasse is mogelijk "subrounded", wijzend op een
vrij hoge rijpheid. De sortering kan matig genoemd worden.
De meeste slijpjes vertonen een snede door het gelaagdheidsvlak. Typisch voor alle monsters is de afwisseling tussen
ijzerrijke en ijzerarme bandjes. De ijzerrijke banden bevatten grote "glimmerboeketten", meestal ovaal van vorm en tot
0,60 mm groot. Het belangrijkste mineraal is natuurlijk
kwarts naast muscoviet, sericiet, toermalijn en hematiet
(dat meestal geconcentreerd is in de rode bandjes). Pyriet
kwam ook voor (lege hoekige gaten). In sommige gevallen (66,
168a) komen gesutureerde kwartskorrels voor. De oorspronkelijke korrels zijn in dit geval soms zichtbaar aan de hand van
een "coating", die werd geïncorporeerd bij afzettingen van
kwarts op de nucleus. Golvende uitdoving komt soms voor.
3223.3. Schiefers (58, 63, 9*0
Door hun extreem fijne korrel zijn de schiefers microscopisch zeer moeilijk te bestuderen. Meestal zijn de schiefers grijs, wat misschien wijst op een vrij belangrijke grafietinhoud. Dit komt echter niet tot uiting in 94.
De voornaamste mineralen zijn kwarts, sericiet en
muscoviet (soms een kristal met grootte tot 0,15 mm), accessorisch toermalijn en ijzermineralen, die soms geconcentreerd
zijn in bandjes (94). Slijpje 63 vertoont een afwisseling van
brede schieferlaagjes met fijnkorrelige kwartsrijke laagjes.
De kwartsbandjes vertonen soms golvingen.
32.3» Formatie van Kayongozi (4)
Deze bestaat uit vrij donkergrijze schiefers. De kleur
is een indicatie voor de aanwezigheid van grafiet. Het gesteente is over het algemeen vrij fijnkorrelig. Er treedt een afwisseling op van zeer fijnkorrelige met iets grovere bandjes. De
enige herkenbare mineralen zijn kwarts, sericiet en ijzermineralen, alhoewel deze laatste niet zeer sterk verspreid zijn. De
grovere bandjes zijn mogelijk iets kwartsrijker.

49

3.3 • Besluit
Uit het microscopisch onderzoek blijkt eens te meer dat
de gesteenten uit de formatie van Muyaga zeer eentonig zijn.
Dit kwam reeds duidelijk tot uiting bij de bespreking van
de lithologische bouw (2.2).
Oorspronkelijk dacht men dat de formatie van Muyaga
voornamelijk bestond uit grauwacken (1.4). Uit het petrografisch onderzoek blijkt echter het tegendeel. Mineralogisch
komt duidelijk tot uiting dat het gaat om kwartsieten. De gesteenten vertonen texturen eigen aan kwartsieten. Ze zijn over
het algemeen sterk gerekristalliseerd. Daarop wijst althans de
zeer frequent voorkomende "interlocked texture". Deze rekristallisatie vond hoogstwaarschijnlijk plaats onder druk (golvende
uitdoving) waaraan het gesteente onderhevig was bij de plooiing
van het gebied. Structurele deformatie is in elk geval een van
de voornaamste oorzaken van rekristallisatie ("pressolving")
(SIEVER, 1959). We hebben waarschijnlijk te maken met orthokwartsieten. Hierop wijzen de ringen van onzuiverheden die
zichtbaar zijn in de slijpplaatjes (SKOLNICK, 1965). Sericiet
is een vrij frequent materiaal. Het zou kunnen wijzen op een
metamorfe invloed. Het kan namelijk ontstaan uit K-Veldspaat
in zuur milieu volgens de reactie :
KALSi20g + 2H+ * KAl2(OH)2(Si3A1010) + 2K+ + 6Si02
sericiet (fijnkorrelig muscoviet)
We kunnen dus waarschijnlijk spreken van (mogelijk licht metamorfe) gerekristalliseerde orthokwartsieten ("pressolved
quartzites") (SKOLNICK, 1965). Het metamorfisme is moeilijk of
niet definieerbaar, vermits geen duidelijke indicatoren aanwezig zijn. In de tekst is sprake van kwartsieten met microconglomeratisch aspect. Deze naam werd gegeven daar schieferfragmentjes of andere gesteentefragmentjes in enkele monsters kunnen
voorkomen. Deze fragmentjes komen eerder sporadisch voor. We
kunnen misschien spreken van sublitharenieten (fig. 3.2).
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Staal 105 werd macroscopisch geïnterpreteerd als een
vulkaniet. Microscopisch komt dit echter niet tot uiting. Er
bestaan geen aanwijzingen voor een vulkanische oorsprong. We
kunnen zeker niet spreken van "welded tuffs", zoals oorspronkelijk werd aangenomen (zie ook 1.4). Dit bevestigt ook het besluit van 2.2.
De kwartsofylladen komen overeen met zeer fijnkorrelige
kwartsieten. Volgens de classificatie van MICHOT zou het gaan
om psammokwartsieten door de hoge rijkdom aan kwartsiet en de
afwezigheid van kleibestanddelen. We verkiezen echter de eerder
geformuleerde benaming. Soms komen de onder de naam "kwartsofyllade" geklasseerde gesteenten overeen met een afwisseling van
kwartsietbandjes met siltsteenbankjes.
De schiefers die men in de formatie van Muyaga aantreft
zijn over het algemeen grafiethoudend. Dit wijst op anaerobe
afzettingsomstandigheden. Alle gesteenten zijn bovendien rijk
aan ijzersulfide. Mogelijk werden ze afgezet in euxinisch milieu.
Het gehele gebied vertoont een zekere rijkdom aan pyriet ;
dit geldt ook voor de kwartsieten. Pyriet kan overal gevormd
worden waar zwavelwaterstof met ijzerionen of colloïdaal ijzerhydroxyde kan reageren (BRINKMANN, 1967).
Om het besluit te vervolledigen kunnen we zeggen dat de
formatie van Murore nagenoeg uitsluitend werd aangetroffen als
vrij sterk gerekristalliseerde kwartsieten. De formatie van
Kayongozi bestaat uit grijze C-rijke schiefers, wijzend op
anaerobe afzettingsomstandigheden.
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4. TEKTONIEK
4.1. Algemene begrippen
De structurele analyse van het studiegebied heeft tot
doel een algemeen beeld te geven van de tektonische samenhang
ervan. Een belangrijk deel van deze studie is de plooienanalyse
aan de hand van stereogrammen. Deze laatste methode geeft de
mogelijkheid een derde demensie te koppelen aan het tweedimensionaal beeld dat uit de coupes kan afgeleid worden.
Een plooi wordt gekenmerkt door een aantal structurele
kenmerken waarvan we een aantal hier kort behandelen.
De kruinlijn van een antiklinale en troglijn van een
synclinale kunnen normaliter op het veld gedefinieerd worden
(indien ze dagzomen). Deze termen beantwoorden aan de lijn die
de hoogste resp. laagste punten van een referentievlak in de
plooi met elkaar verbindt.
Elke plooi wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een
assenvlak, dat van betekenis is in verband met de vorming van
de plooi. Het kan bepaald worden uit de geometrie van de plooi
in dwarsdoorsnede. Dit vlak snijdt de opeenvolgende laagvlakken
volgens de scharnierlijnen ervan (nl. de lijn die de punten
verbindt waarvoor de hellingswaarde en richting het snelst
verandert). De lijn die het assenvlak op een tweedimensionele
dwarsdoorsnede van de plooi bepaalt is de "transversale as"
("transverse axis" ; E.S. HILLS, 1972).
In de structurele analyse maakt men nagenoeg uitsluitend
gebruik van de longitudinale as ("longitudinal (long) axis"),
geïntroduceerd door WEGMANN (1929). In recente werken spreekt
men kortweg van plooias (fold axis). Deze wordt gedefinieerd
als de lijn die, wanneer ze evenwijdig aan zichzelf bewogen
wordt, de plooi genereert. Deze as wordt bepaald door
statistisch onderzoek van de metingen van de gelaagdheid en
eventueel van de schistositeit, lineaties e.d.
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4.2. Methode
De metingen van de structuren worden uitgezet op een
Schmidt-net (of Lambert equal area net) daar om statistische
redenen de projectie ervan oppervlaktegetrouw moet gebeuren
(een eigenschap waaraan het veel aangewende Wulff net b.v. niet
beantwoord). Men kan een keuze maken tussen twee benaderingsbewijzen
(1) B-diagramma
(2) TT-diagramma.
Bij toepassing van de eerste methode zet men de metingen
van de vlakken op het stereonet uit als ellipsbogen. Deze vertonen de eigenschap elkaar in een punt te snijden (ideaal geval
van een cylindrische plooi). In werkelijkheid krijgt men een
"cluster" van intersectiepunten rond een "graviteitscentrum",
dat als B-as wordt gedefinieerd (SANDER, 19^8).
Een B-as mag enkel refereren naar vlakken van één
generatie (vb. S , S. e.d.). Een B-as kan overeenkomen met een
plooias (B-as), doch dit is niet altijd het geval. Zo b.v.
geeft een waaier "axial plane cleavages"Sp een B-as die een
benadering vormt van de plooias B^. (met S. een reeds eerder
bestaand vlak) alhoewel S 2 zelf niet is geplooid.
Bij cylindrische plooiing van een vlak S op macroscopische schaal (d.w.z. ontstaan door het evenwijdig aan zichzelf
verplaatsen van de (longitudinale) as) komt Bc wel overeen met
B„. Dit is een ideaal geval, doch bepaling van B« vormt de
statistisch meest gunstige methode ter bestudering van de plooi.
In het geval van ideaal cylindrische plooien snijden alle vlakkenprojecties in B. Spreiding van de intersecties is een gevolg
van afwijking van het cylindrisch plooimodel.
Een eenvoudigere methode is de tweede benadering, nl.
het gebruik van 7r-diagramma. Deze geven uiteindelijk hetzelfde
resultaat als B-diagramma. De methode is toepasbaar, voor gelaagdheid, schistositeit en andere stucturen. In plaats van
ellipsbogen zet men de S-polen (d.i. de projectie van de normaal op het vlak) uit op het Schmidt net. Vervolgens
construeert men de boog door de geprojecteerde polen. Deze boog
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wordt de ir-boog genoemd (SANDER, 1948). De pool van het hiermee corresponderende vlak bepaald de -rr-as. Aldus bepalen B
en ïï hetzelfde "fabric" element. In het ideale geval vallen
3 en ir dan ook samen. De iT-as kan dus ook overeenkomen met
een plooias (B).
In werkelijkheid vallen alle projecties natuurlijk niet
op één boog, doch treedt een spreiding op van de punten over
het stereonet. Men moet dus de statistisch best passende cirkelboog zoeken. De polenconcentraties worden geteld met behulp
van een Kalsbeek counting net (RAGAN, 1968). Daarna worden
contouren getrokken, elk overeenkomend met een minimum aantal
polen per percent oppervlakte. In ons geval werden op de figuren de polen weggelaten en werd de dichtheid van elke contour
weergegeven met een arabisch cijfer. Bovenaan wordt het aantal
uitgezette vlakken polen aangeduid.
Indien de polen gegroepeerd liggen in een gordel kan
men een ir-boog construeren die een ir-as definieert, die een
mogelijke plooias is. Wanneer de polen slechts over één zijde
van het stereogram verspreid liggen, is het mogelijk een -rf-boog
en een ir'-as te tekenen. Deze ir'-as staat dikwijls in verband
met oude lineaties.
Men dient op te merken dat ondanks het nut van deze
analyse toch enkele kritische bedenkingen moeten gemaakt worden.
In feite is deze methode voor macroscopisch onderzoek minder
geschikt in vergelijking tot het gebruik van de methode bij
microscopische analyse van tektonische fabricèlementen van gesteenten. Men moet enige voorzichtigheid aan de dag leggen bij
de interpretatie van de stereogrammen (vgl. ook TURNER & WEISZ,
1963) ten gevolge van fouten inherent aan de methode.
4.3. Onderzoek van de gelaagdheid
De gelaagdheid is. een vlakkenstructuur van premetamorfe
oorsprong. In sedimentaire gesteenten is ze aanvankelijk horizontaal ; bij vervorming van de gesteenten krijgt ze een helling of wordt ze geplooid. De gelaagdheid kan aanwijzingen
geven over de aard en graad van vervorming.
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Criteria voor het herkennen van de gelaagdheid zijn :
- een continue uitbreiding en constante dikte (speciaal voor
carbonaten, zandstenen e.d.) ;
- lithologische contactvlakken discordant ten opzichte van
duidelijke schistositeitsvlakken ;
- accentuering door middel van sedimentaire structuren zoals
kruisgelaagdheid, graded bedding, ripple marks ; de polariteit kan hieruit eventueeel worden afgeleid.
43.1. Nyarurama (stereogram A, fig. 4.1)
Stereogram A geeft de allure weer van de plooi die men
aantreft. Inderdaad kan uit de veldgegevens het bestaan van
een anticlinale afgeleid worden. Op het stereogram komen twee
vrij ver uit elkaar gelegen maxima voor. De flanken van de
plooi zijn dus tamelijk steil. Op de zuidflank variëren de
hellingen van 55° tot 80° ; de noordflank vertoont hellingen
rond 60°. De plooi is dus licht assymmetrisch. Men kan
echter geen al te verregaande conclusies trekken aangaande dit
stereogram, doordat de metingen op de noordflank vrij sterk
verspreid zijn. De oriëntatie van de gevonden ïï-as bedraagt
N60E/16 NE. De plooias duikt dus zacht naar het noordoosten.
Op de anticlinale, die tot uiting komt op stereogram A,
volgt mogelijk een synclinale, die de aansluiting vormt met
het heuvelcomplex van de Katumgurwe, dat vrij sterk is geplooid.
43.2. Katumgurwe (stereogram B, fig. 4.2)
Stereogram B omvat alle gelaagdheidsmetingen die hier
ter beschikking staan. In feite hebben we hier geen individuele plooi, doch wel met een plooienreeks. De allure van de
plooien kan niet afgeleid worden uit het stereogram, echter
wel uit de veldgegevens.
Vermoedelijk aansluitend bij de eerder vermelde synclinale (43.1), komt een kleine isoklinale anticlinale voor. Het
assenvlak helt over naar het zuidoosten. De hellingen die op
de flanken werden gemeten bedragen resp. N78E/55 N en N72E/63 N.
Ook de hierbij aansluitende synclinale is blijkbaar sterk
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gesloten. De zuidoostflank ervan helt 55° naar het noorden.
Deze sluit onmiddellijk aan bij een anticlinale, waarop nogmaals
een synclinale en mogelijk nog een anticlinale volgen. Deze
kleine plooien zijn meer open in vergelijking met de eerste
(die van 43.1) isoclinale anticlinale en synclinale.
De ir-as, die uit stereogram B werd bepaald, geeft enkel
een aanduiding in verband met de algemene trend van de plooiassen. De strekking bedraagt N64 E. Dit komt blijkbaar goed
overeen met vorige waarde (43.1)(fig. 4.2).
43.3. Mahango-Rutovu- omgeving Muyaga (stereogram G, fig. 4.3)
Dit gebied stelt wat betreft de structurele configuratie
wel een aantal problemen. Nagenoeg alle lagen hellen in dit gebied naar het WNW (richting 290° tot 300°), en dit aan beide
zijden van de vlakte van Cankuzo. In deze vlakte kernen de
schiefers van Kayongozi voor. Normaliter liggen deze concordant
op de formatie van Muyaga. Hun voorkomen stelt dus problemen,
daar er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor het bestaan van
een synclinale (met de jongere schiefers in de kern). Bovendien
suggereert kaart 1 het bestaan van een breuk aan de westzijde
van de vlakte. Op het veld komen in verband hiermede geen aanwijzingen voor.
We kunnen twee oplossingen suggereren ter verklaring van
het voorkomen van de schiefers van Kayongozi.
(1) Een synclinale : bij uitzetten van de gelaagdheidsmetingen
op een stereogram (fig. 4.3) krijgt men een maximum.
Uitgaande van dit maximum kan men een ir'-as construeren
die zou overeenkomen met een synclinale as. Men zou
aldus te maken hebben met een overhellende synclinale
met asduiking naar het zuidwesten. Dit is echter zeer
onwaarschijnlijk. Het gebruik van een -rr'-as in dit verband geeft geen goede resultaten, daar hij eerder geschikt is voor het bepalen van oude lineaties. De
oriëntatie (N33E/20 SW) is moeilijk te correleren met
vroegere metingen, tenzij we de invloed van een andere
tektonische fase zouden inroepen. Hiervoor bestaan
echter geen aanwijzingen over de rest van het studiegebied.
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(2) Een kleine graben waarbij de schiefers zouden zijn ingezakt ;
hiervoor ontbreken echter aanwijzingen op het veld.
Men kan voor dit geval enkel steunen op kaart 1
(K.M.M.A.).
Geen van beide oplossingen is echter bevredigend in het
licht van de huidige gegevens. Verder onderzoek is hier zeker
noodzakelijk.
43.4. Nyamusenga (stereogram C, fig. 4.4)
De ontsluitingen op deze kam zijn tamelijk geconcentreerd.
De polen liggen in een gordel. Dit wijst op het bestaan van een
plooi. Binnen de gordel stemmen twee maxima waarschijnlijk
overeen met de flanken. De ir-as vertoont een vrij sterke asduiking naar het zuidwesten (N64E/24 SW). Hij sluit vrij goed
aan bij vorige metingen. Uit de veldgegevens en de coupes
blijkt dat we met een anticlinale te doen hebben. De westelijke
hellingen variëren tussen 20 en 50°, de zuidoostelijke liggen
rond 25 §. 40°. Men kan dus van een vrij symmetrische plooi
spreken.
43.5. Kivitaba-Ntonde-Mugenda (stereogram D, fig. 4.5)
Op de anticlinale die aan bod kwam in 43.4 volgt een
kleine synclinale. Daarop volgt weer een anticlinale die duidelijk tot uiting koirt op het veld en op het stereogram. Dit
laatste geeft twee duidelijke maxima weer. De plooi is vrij
symmetrisch. De hellingen (fig. 4.5) van beide flanken variëren
tussen 45° en 50°. De oriëntatie van de as bedraagt N54E/05 SW.
Deze sluit goed aan bij andere metingen. Er treedt bijna geen
asduiking op. Het mogelijk assenvlak ("ir-boog) staat nagenoeg
vertikaal.
43.6. Formatie van Kayongozi (Stereogram E, fig. 4.6)
Dit laatste stereogram in verband met So-vlakken slaat
op metingen uit de formatie van Kayongozi, die voornamelijk uit
schiefers bestaat. Uit de veldgegevens kan men het bestaan van
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een vrij grote synclinale afleiden. Deze komt ook tot uiting
in het stereogram. Er komen twee maxima voor, die overeenkomen met de flanken. De metingen van de zuidflank vormen een
duidelijker maximum. De flanken zijn niet al te steil. De
noordwestflank helt 35° naar het zuidoosten, de zuidoostflank
helt 45° naar het noordwesten. De plooi is dus licht asymmetrisch. De ir-as (N6OE/O6 SW) sluit zeer goed aan bij vorige
metingen. Er treedt nauwelijks een asduiking op. Het mogelijk
assenvlak (iT-boog) staat ook hier nagenoeg vertikaal.
4.4. Onderzoek van de schistositeit (Stereogram F, fig. 4.7)
P. SCHMIDT-THOME (1972) maakt onderscheid tussen :
(1) een "onechte" schistositeit (primary foliation), onstaan
ten gevolge van preferentiële oriëntatie van kleine plaatvormige mineralen bij afzetting parallel met de gelaagdheid ;
(2) een kristallisatieschistositeit (Kristallisationschieferung)
optredend door vorming van mineralen uit de glimmergroep
binnen het gesteente ; deze schistositeit is van metamorfe
oorsprong ;
(3) een tektonische schistositeit die hier vooral van belang is.
Deze noemt men dikwijls "true cleavage" of "secondary
foliation". Het gaat om bijzonder karakteristieke tektonische vlakkenstructuren. Ook hier kan nog nieuwvorming van
mineralen optreden, doch in veel mindere mate dan bij de
kristallisatieschistositeit (hoofdzakelijk glimmers) \
Men kan nog onderscheid maken tussen :
(a) fracture cleavage, voorkomend in competentere lagen,
onafhankelijk van een preferente oriëntatie van mineralen en gedefinieerd door dicht bij elkaar liggende
breukjes ;
(b) slaty cleavage, veroorzaakt door parallelle oriëntatie
van plaatvormige mineralen (mica's) loodrecht op de
hoofdspanningsrichting en onafhankelijk van de gelaagdheid die onder een hoek doorsneden wordt ;
(c) strain-slip cleavage (crenulation, die volgens TURNER &
WEISS (1963) enkel ontstaat in gesteenten met een reeds
eerder ontstane foliatie ; het gaat hier om een gradationele structuur ;
(d) flow cleavage (Flieszschieferung).
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De slaty cleavage staat dikwijls parallel aan het assenvlak van een plooi. Vandaar spreekt men ook van een axial
plane cleavage. Dit is echter enkel het geval in de nabijheid van het aesenvlak. In de plooiflanken krijgt men dikwijls waaiervormige schikking van de schistositeitsvlakken
die naar de kern toe convergeren (fan cleavage).
Zoals in 4.2. aangehaald werd, kan een waaier axial
plane cleavage vlakken S^, wanneer uitgezet op een stereogram,
een 3-as of ir-as geven die een benadering vormt voor de plooias
B s (met So de eerder ontstane gelaagdheid), waarbij S. niet is
geplooid. We kunnen dit dus toepassen op het studiegebied.
Stereogram P omvat alle S.-vlakken die binnen het gebied
werden opgemeten. Er treden twee maxima op. Men kan een Tr-as
construeren die met een oriëntatie N65E/10 SW zeer goed aansluit bij de eerder geconstateerde tektonische trend. Er dient
opgemerkt te worden dat men in het gebied nagenoeg* uitsluitend
S^-vlakken aantreft (eerste schistositeitsrichting). Waarschijnlijk gaat het hier om een fan-cleavage. De helling is meestal
vrij steil. Een tweede schistositeitsrichting (S?) komt
slechts sporadisch voor.
4.5. Onderzoek van de diaklasering (stereogram H, fig. 4.8)
Diaklasen vormen in feite breukvlakken waarbij echter
de twee gesteentemassa's aan weerskanten ervan niet of nauwelijks verschoven zijn. Ze zijn het gevolg van een spanningsveld dat eens in het gesteente heeft geheerst. Diaklasen treden
meestal op in stelsels van twee of meer elkaar snijdende richtingen, die samenhangen met het spanningsveld. Door elk punt in
een gesteentekubus gaan er drie loodrecht op elkaar staande
vlakken. Hierop wordt alleen normale druk uitgeoefend. De
polen van deze drie vlakken zijn de normal stress axes (nl.
deze van maximale, minimale en intermediaire spanning). De
schuifspanning die aan de oorsprong van de diaklasen ligt,is
het grootst langs twee vlakken die mekaar snijden in de intermediaire as en die de hoek tussen de maximale en minimale as
bisecteren.
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Het stereogram omvat metingen van diaklasen (vooral uit
de omgeving van Muyaga). Hieruit kan men een as afleiden
(N42E/20 SE) die zou overeenkomen met een van de drie hoofdspanningsassen. Op het diagram komt slechts één diaklasenstel
duidelijk tot uiting. Men kan dus geen afleidingen formuleren
in verband met andere hoofdspanningsassen. Indien deze zouden
bekend zijns ware het mogelijk geweest correlaties te maken met
de asrichting van anticlinalen (BUCHER, 1920). Het is namelijk
zo dat de as van maximale en minimale spanning gelegen zijn in
een vlak loodrecht op de intermediaire as. De as van minimale
spanning kan overeenkomen met de asrichting van een kleine
anticlinale.
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5. ALGEMEEN BESLUIT
Uit deze studie komen een aantal lithologische, structurele en petrografische kenmerken van de Muyaga-formatie naar
voren. Bovendien worden ook enkele aspecten van de omliggende
eenheden belicht.
Algemeen kan men stellen dat de lithologie van het
studiegebied vrij eenvoudig is. De Muyaga-formatie bestaat, in
tegenstelling tot wat aanvankelijk werd gedacht, niet uit
grauwacken, doch wel hoofdzakelijk uit kwartsieten. Deze vertonen over heel het terrein nagenoeg hetzelfde aspect. Ze zijn
meestal hard en compact. De verwering heeft weinig vat op deze
gesteenten, die meestal in relief staan. Schiefers kunnen voorkomen als plaatselijke intercalaties of in dikkere banken. Ze
zijn meestal grijs tot paarsgrijs en zijn sterk aan verwering
onderhevig. Er komen vrij veel "kwartsofylladen" (in feite zeer
fijnkorrelige kwartsieten) voor, dikwijls als overgang van
kwartsiet naar schiefers of als intercalatie tussen schiefers of
kwartsieten.
De kwartsieten kunnen beschouwd worden als orthokwartsieten (SKOLNICK, 1965). Ze waren sterk aan rekristallisatie
onderhevig. Kenmerkend is de "interlocked texture", die in
nagenoeg alle kwartsieten voorkomt en die gekenmerkt wordt door
in elkaar grijpende korrels. De rekristallisatie greep waarschijnlijk plaats onder invloed van verhoogde druk tijdens de
plooiing. De aanwezigheid van sericiet wijst mogelijk op een
zeer lage-graads-metamorfisme. Het metamorf facies is in elk
geval niet te bepalen wegens de afwezigheid van gesteenten die
een bepaald facies karakteriseren.
Op het gebied van de lithostratigrafie blijven de problemen onopgelost of worden ze zelfs complexer. Aanvankelijk
werd gesteld dat de grens tussen de formatie van Murore en de
formatie van Muyaga werd bepaald door een vulkanietniveau. Het
blijkt nu dat dit slechts zeer lokaal voorkomt. In het studiegebied zelf werd het niet aangetroffen. De grens tussen beide
formaties is dus niet of nauwelijks definieerbaar. Het grote
probleem, dat trouwens overal optreedt, is het vinden van
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ondubbelzinnige gidshorizonten. De grens tussen de formatie
van Muyaga en de formatie van Kayengozi is vrij duidelijk ten
gevolge van een contrast in lithologische samenstelling en
erosiegevoeligheid.
De formatie van Murore werd in het studiegebied uitsluitend aangetroffen onder vorm van kwartsieten, die vrij
nauw aansluiten bij de gesteenten van de naar het westen voorkomende formatie van Muyaga. De formatie van Kayongozi komt
voor onder vorm van donkergrijze schiefers.
Uit de tektonische analyse komt één bepaalde richting
duidelijk tot uiting, namelijk de N60E-richting. Dit blijkt
een Burundiaan-richting te zijn. Het gebied is sterker geplooid
in het noorden. Dit komt blijkbaar overeen met wat in de inleiding werd vooropgesteld (1.4). Op enkele uitzonderingen na
treedt een lichte asduiking op (ongeveer 5°). De assenvlakken
staan ongeveer vertikaal. Op het veld kan uit de verhouding
tussen de gelaagdheid en de door orogenese geïnduceerde schistositeit het bestaan van plooien afgeleid worden. Waarschijnlijk
heeft men te doen met fan-cleavages.
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