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Jerzy JERZMAŃSKI

WSTĘP

Głównym celem otworów wiertniczych Niedźwiedź IG 1 i IG 2 było rozpoznanie anomalii 
grawimetrycznej rejonu Niedźwiedzia na bloku przedsudeckim między Ziębicami a Paczko
wem (fig. 1). Na anomalii tej wykonano dwa głębsze otwory wiertnicze: Niedźwiedź IG 1, w 
ramach bądań strukturalnych przewidzianych projektem nr 1 dla tematu: Model przestrzen
ny Sudetów, zatwierdzony decyzją Prezesa CUG w 1974 r., oraz Niedźwiedź IG 2, zreali
zowany w ramach projektu badań struktury metamorfiku Wzgórz Strzelińskich zatwier
dzonego przez Prezesa CUG w 1979 r.

Otwór Niedźwiedź IG 1 odwiercono do projektowanej głębokości 801,0 m w 1976 r. i 
zakończono w amfibolitach, lecz nie rozwiązano założonego zadania (S. Maciejewski, L. 
Sawicki, 1977). W świetle ponownej szczegółowej interpretacji danych geofizycznych i 
geologicznych założono, że ciało zaburzające jest położone głębiej niż to początkowo przy
puszczano (L. Sawicki i in., 1978).

Drugi otwór Niedźwiedź IG 2, przy którego projektowaniu uwzględniono rezultaty badań 
poprzedniego profilu otworu, wykonano w latach 1981-1983. Otwór ten, zaprojektowany do 
głębokości 2000 m, ze względów technicznych zakończono na głębokości 1694,0 m, lecz mimo 
to uzyskano interesujący profil geologiczny rzucający nowe światło zarówno na budowę 
geologiczną, jak i źródło anomalii grawimetrycznej metamorfiku wschodniej części bloku 
przedsudeckiego w okolicy Niedźwiedzia (fig. 2 i 3).

W niniejszym zeszycie zamieszczono wyniki z obu otworów, których wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Robót Geologicznych we Wrocławiu (dawniej Kombinat Geologiczny 
„Zachód”).

Otwór wiertniczy Niedźwiedź IG 1 zlokalizowano w województwie wałbrzyskim, gminie 
Ziębice, na terenie miejscowości Niedźwiedź w pobliżu szosy łączącej Ziębice i Paczków, w 
obrębie dodatniej anomalii grawimetrycznej, a ściślej jednego z trzech jej maksimów o 
wartości 250-300//m/s2. Wysokość otworu wynosi 287,0 m n.p.m.

Otwór wiertniczy Niedźwiedź IG 2 wykonano również w województwie wałbrzyskim, w 
gminie Ziębice, około 1 km na północ od wsi Głęboka, tuż przy szosie na terenie nieczynnej 
żwirowni. Otwór ten w stosunku do otworu Niedźwiedź IG 1 jest położony bardziej na 
wschód około 3,2 km. Wysokość tego otworu wynosi 299,6 m n.p.m.

Oba otwory odwiercono systemem mechaniczno-obrotowym, aparatem ZIF 1200 MR z 
pełnym rdzeniowaniem, z tym że w otworze Niedźwiedź IG 2 tylko w przedziale 232,7-1694,0 
m. Powyżej tego przedziału pełne rdzeniowanie stosowano odcinkami do 1 m długości na 
głębokości: 160,0-160,4, 181,6-182,6, 197,3-198,3, 207,3-208,3, 217,3-218,3 oraz 227,3-
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Fig. 1. Lokalizacja otworów 
Niedźwiedź IG 1 i IG 2 na tle anoma
lii geofizycznych między Ziębicami a 

Paczkowem

1 — otwór wiertniczy, 2 — izaiytmy 
siły ciężkości w^m/s2'w redukcji Bou- 
guera w obrębie anomalii, 3 — kontur 
anomalii resztkowej według metody 
Griffma

228,3 m. Podłoże krystaliczne wiercono koronkami diamentowymi, co dawało duże możli
wości obserwacji i opisu rdzenia. Kierownikiem otworu Niedźwiedź IG 1 z ramienia przed
siębiorstwa był S. Herbut, a otworu Niedźwiedź IG 2 — J. Paluch. Nadzór geologiczny nad 
otworami, profilowanie i opróbowanie wykonali pracownicy Oddziału Dolnośląskiego In
stytutu Geologicznego: S. Maciejewski, T. Morawski i L. Sawicki dla otworu Niedźwiedź IG 
1 oraz Z. Cymerman, F. Frąckiewicz, S. Maciejewski, T. Morawski i L. Sawicki (do głęb. 716,3 
m) oraz i Z. Cymerman i J. Jerzmański (do końca otworu) dla otworu Niedźwiedź IG 2.

Zakres pomiarów i badań geofizycznych w obu otworach był podobny z niewielkimi 
różnicami. W obu otworach wykonano następujące pomiary: profilowanie gamma (PG), 
profilowanie gamma gamma (PGG)y profilowanie potencjałów polaryzacji naturalnej (PS), 
profilowanie oporności (PO), profilowanie neutron gamma (PNG), profilowanie średnicy 
(PŚr) i profilowanie krzywizny (PK), a ponadto w otworze Niedźwiedź IG 1 wykonano 
profilowanie potencjałów polaryzacji wzbudzonej (PPPW) i profilowanie potencjałów ele
ktrodowych (PPE), a w otworze Niedźwiedź IG 2 profilowanie gradientowe potencjałów 
polaryzacji naturalnej (PSgrad), profilowanie neutron neutron nadtermiczny (PNNnt) oraz 
pomiar temperatury po zakończeniu wiercenia (PTn). Wyniki pomiarów geofizycznych dla 
otworu Niedźwiedź IG 1 zestawił E. Kudaś, a dla otworu Niedźwiedź IG 2 J. Kmetko, obydwaj 
z Zespołu Geofizyki Otworowej Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych (PBG) w Poznaniu.
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Fig. 2. Fragment mapy geologicznej od
krytej w rejonie anomalii geofizycznej 
Niedźwiedzia według Z. Cymermana 

(nieco zmodyfikowany)

1 — granity (karbon górny), 2 — mylonity 
i blastomylonity (?karbon dolny), starszy 
paleozoik-prekambr 3 — łupki łyszczy- 
kowe, lokalnie leptynity, 4 — paragnejsy 
biotytowe, 5 — amfibolity i łupki amfibo- 
lowe, 6 — gnejsy muskowitowo-biotytowe 
z Lipnik, 7 — gnejsy z Doboszowic, 8 — 
wychodnie podłoża kenozoiku, 9 — usko
ki, 10 — otwoiy wiertnicze, 11 — biegi i 
upady foliacji 5 lf 12 — linia przekroju 
geologicznego

I +I + 6

im> O  10 - A

Zgodnie z projektem, na specjalnie w tym celu pobieranych próbkach z obu otworów 
PBG w Warszawie wykonało pomiary gęstości pozornej, porowatości, podatności magnety
cznej oraz natężenia i inklinacji pozostałości magnetycznej.

Opracowanie wyników badań otworów wiertniczych Niedźwiedź IG 1 i Niedźwiedź IG 2 
jest dziełem zespołu specjalistów z Oddziału Dolnośląskiego PIG przy współpracy Zakładu 
Petrografii i Mineralogii PIG w Warszawie. Szczegółowy profil litologiczny, wyniki badań 
mineralogiczno-petrograficznych, geochemicznych oraz geofizycznych dla otworu wiertni-

Fig. 3. Przekrój geologiczny 
A-B z figuiy 2

1 — utwoiy trzecio- i czwarto
rzędowe nierozdzielone, 2 — 
amfibolity w ogólności; po
zostałe objaśnienia przy fi
gurze 2
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czego Niedźwiedź IG 1 wykonali S. Maciejewski i L. Sawicki przy współudziale S. Jodłowskie
go, H. Kościówko, I. Kossowskiej, S. Kozery i T. Morawskiego. Podobne badania, lecz w 
nieco zwiększonym zakresie (tektonika, geochemia, mineralogia), wykonano również dla 
otworu Niedźwiedź IG 2, przy czym profil litostratygraficzny oraz charakterystykę makro
skopową przewierconych skał metamorficznych i osadowych opracował J. Jerzmański, pe
trografię skał metamorficznych — K. Kuralowa i S. Maciejewski, a specjalne badania 
amfibolowo-granatowego zespołu mineralnego — H. Pendias i H. Sylwestrzak. Minerały 
kruszcowe kilkunastu próbek opisała I. Kossowska, badania strukturalne (tektoniczne) po 
raz pierwszy w takim zakresie na próbkach z rdzeni wiertniczych wykonał Z. Cymerman. 
Graficzne zestawienie wyników badań przedstawiono na figurach 4 i 51.

Całość zeszytu zredagował J. Jerzmański. Cząstkowe wyniki badań były publikowane 
przez Z. Cymermana (1986), K. Kuralową i S. Maciejewskiego (1986) oraz Z. Cymermana i 
J. Jerzmańskiego (1987).

1 Figury 4 i 5 znajdują się pod opaską na końcu książki.



Leszek SAWICKI

C Z W A R T O R Z Ę D  

0,0-40,2 (40,2)

HOLOCEN

0,0- 1,0 (1,0)

PLEJSTOCEN

1,0-40,2 (39,2)

Zlodowacenie środkowopolskie 1,0-15,0 (14,0)

Zlodowacenie południowopolskie 15,0-40,2 (25,2)

T R Z E C I O R Z Ę D

MIOCEN -  PLIOCEN 

40,2-61,0 (20,8)

P R O T E R O Z O I K  G Ó R N Y - S T A R S Z Y  P A L E O Z O I K

61,0-801,0 (740,0)

PROFIL STRATYGRAFICZNY OTWORU NIEDŹWIEDŹ IG 1

Głębokość i miąższość podano w metrach



Jerzy JERZMAŃSK1

PROFIL STRATYGRAFICZNY OTWORU NIEDŹWIEDŹ IG 2

C Z W A R T O R Z Ę D

PLEJSTOCEN 

0,0-59,0 (59,0)

T R Z E C I O R Z Ę D

MIOCEN -  PLIOCEN

59,0-104,0 (45,0)

\
\

P R O T E R O Z O I K  G Ó R N Y - S T A R S Z Y  P A L E O Z O I K

104,0-1694,0 (1590,0)

Głębokość i miąższość podano w metrach



Leszek SAWICKI

PROFIL UTOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY OTWORU NIEDŹWIEDŹ IG I2%

C Z W A R T O R Z Ę D

HOLOCEN

Głębokość w m Opis litologiczny

0,0-1,0 Gleba gliniasta popielata, w spągu glina brązowa

PLEJSTOCEN

1.0- 5,0

5.0- 9,0

9.0- 15,0

15.0- 20,0

20.0- 26,0 
26,0-31,0

Zlodowacenie środkowopolskie

Glina zwałowa rdzawobrunatna, piaszczysta,w spągu z otoczakami skał 
krystalicznych (gnejs, amfibolit, kwarc) do 1 cm średnicy
Mułki i piaski pylaste szarobrunatne i ciemnoszare, sporadycznie z 
drobnymi okruchami skał krystalicznych lub pojedynczymi otoczakami 
wapieni do kilku centymetrów średnicy
Piaski i żwiry wodnolodowcowe, w składzie żwirów otoczaki wapieni, 
amfibolitów i gnejsów do 10 cm średnicy

Zlodowacenie południowopolskie

Mułki szare, warstwowane, z otoczakami wapieni, kwarcytów i granitoi- 
dów
Mułki ciemnoszare, zwięzłe w spągu, silnie reagujące z HC1
Mułki szare, piaszczyste, z domieszką żwirów, otoczaki głównie wapieni, 
do 3 cm średnicy

2 Do głębokości 38,0 m opis profilu na podstawie próbek okruchowych i profilowania geofizycznego, od 38,0 m 
do końca otworu na podstawie rdzenia.
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31,0-38, P Piaski ilaste, drobnoziarniste, w spągu iły ciemnoszare z pojedynczymi 
okruchami skał

38,0-40,2 Ił ciemnoszary z przewarstwieniami mułkami i wkładkami piaszczystymi 
i żwirowymi

40,2-41,0
41,0-61,0

T R Z E C I O R Z Ę D

MIOCEN -  PLIOCEN 

Piasek silnie ilasty
Ił plastyczny i twardoplastyczny, partiami mułkowaty o zmiennym zabar
wieniu — beżowozielonym, szarozielonym, brązowym i oliwkowozielo- 
nym

P R O T E R O Z O I K  G Ó R N Y - S T A R S Z Y  P A L E O Z O I K

61,0-87,0 Zwietrzelina ilasta, prawdopodobnie po łupku łyszczykowym z przero
stami amfibolitów, dlatego pstre zabarwienie

87.0- 93,0
93.0- 114,0

Zwietrzelina ilasta, szarozielonkawa i zielona po amfibolicie 
Amfibolit jednorodny, zwietrzały, szarozielonkawy, objawy wietrzenia 
zanikają ku spągowi; foliacja 40°, w spągu 25°

114,0-122,5 Amfibolit świeży, wyraźnie złupkowany, partiami spękany lub pocięty 
drobnymi żyłkami skaleniowymi

122,5-148,0 Gnejs łyszczykowy szary, drobnoziarnisty, miejscami średnioziarnisty, 
ze sporadycznymi cienkimi wkładkami gnejsu amfibolowego, a w spągu 
także amfibolitu drobnoziarnistego; foliacja zmienna 20-35°

148,0-173,0 Gnejs amfibolowy, drobno- i średnioziarnisty, ciemnoszary, o wyraźnej 
nieregularnej laminacji; foliacja 30°

173,0-175,0 Gnejs biotytowy ciemnoszary, średnioziarnisty, laminowany; foliacja 
30°

175,0-199,0 Amfibolit laminowany, drobnoziarnisty, na głębokości 180,0-181,0 m 
strefa dyslokacyjna (ił i brekcja amfibolitu), której towarzyszy amfibolit 
skataklazowany i silniej spękany do 191,0 m głębokości; foliacja 25 i 30°

199,0-211,0 Gnejs amfibolowy z granatami, częściowo z chlorytem i biotytem, drob
no- i średnioziarnisty; foliacja 25°

211.0- 213,5
213.5- 215,5
215.5- 217,0
217.0- 220,0

Amfibolit laminowany, drobnoziarnisty 
Gnejs amfibolowy, drobnoziarnisty 
Amfibolit drobnoziarnisty, jednorodny
Gnejs leukokratyczny, średnioziarnisty, słabo skataklazowany; foliacja 
30°

220,0-221,3 Amfibolit drobno- i średnioziarnisty
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221,3-223,0

223.0- 235,5 

235,5-257,0

257.0- 270,0

270.0- 300,0

300.0- 369,8

369,8-383,5

383,5-389,0

389.0- 426,8

426,8-442,1

442,1-443,3
443,3-448,5

448.5- 469,5

469.5- 483,5

Gnejs biotytowo-amfibolowy, szary, drobnoziarnisty, mylonityczny; fo- 
iiacja 30° w spągu
Amfibolit drobnoziarnisty, miejscami wzbogacony w materiał leukokra- 
tyczny, w spągu amfibolit skataklazowany bądź mylonityczny
Gnejs leukokratyczny, przeważnie kataklastyczny i mylonityczny, z 
wkładkami amfibolitu również skataklazowanego; foliacja 25°
Amfibolit drobnoziarnisty, ciemnoszary, skataklazowany, przełożony 
amfibolitem smużystym, miejscami z wkładkami aktynolitowymi z mine
ralizacją siarczkową na spękaniach; foliacja około 20°
Amfibolit drobnoziarnisty ciemnoszary, skataklazowany i zmylonityzo- 
wany z odcinkami mylonitycznymi występującymi nieregularnie. Na 
głębokości 293,0 m występuje wkładka zmylonityzowanego amfibolitu 
przeobrażonego w skałę chlorytową grubości 40 cm. Spękania skalne 
wypełnione węglanami z niewielkim udziałem siarczków; foliacja 30° 
(głęb. 280 m) i 25° (głęb. 287 m)
Amfibolit drobnoziarnisty ciemnoszary, skataklazowany, partiami zmy- 
lonityzowany w strefach od kilku decymetrów do kilku metrów szeroko
ści. Na głębokości 358,8-359,1 m strefę mylonityczną wypełnia kwarc; 
foliacja 25° (głęb. 322 m) i 30° (głęb. 352 m)
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, zbrekcjowany, z kilkunastocen
tymetrowymi strefami mylonitycznymi; foliacja 25° (głęb. 370 m)
Amfibolit o zmiennym wykształceniu, drobnoziarnisty lub też średnio
ziarnisty, smużysty, ze strefami melanokratycznymi zbudowanymi z sa
mej hornblendy (głęb. 385,1-385,5 m), jak również ze strefami z 
granatami (głęb. 386,0-386,5 m)
Amfibolit przeważnie średnioziarnisty, często smużysty, podrzędnie 
drobno- bądź gruboziarnisty (głęb. 401,8-404,4 m). W amfibolicie roz
proszone granaty, odcinkami bardziej obficie (głęb. 404,4-406,5,421,5- 
424,9, 425,5-426,8 m). Miejscami amfibolit jest bardziej melanokra- 
tyczny (głęb. 412,5-413,0 m) lub wyraźnie leukokratyczny (głęb. 408,8- 
410,2 m). Na powierzchniach spękań widoczne niekiedy naskorupienia 
siarczków i węglanów
Skała amfibolowo-granatowa, drobno- bądź średnio- i gruboziarnista 
naprzemianległe, skupienia granatu w odmianie średnioziarnistej do 2 
cm średnicy, skała odcinkami zbrekcjowana lub też zmylonityzowana
Skała aktynolitowo-chloiytowa, jasnozielona
Amfibolit średnioziarnisty, ciemnozielony, z pojedynczymi granatami, 
w przedziale głębokości 447,5-448,2 m drobnoziarnisty
Amfibolit średnioziarnisty, przeważnie melanokratyczny, miejscami z 
granatami, silnie spękany, partiami rozkruszony i nadwietrzały, odcin
kami zbrekcjowany. Na głębokości 459,0-459,5 m skała aktynolitowo- 
-chlorytowa
Amfibolit średnioziarnisty, prawie czarny, odcinkami monomineralny, 
zbudowany prawie wyłącznie z hornblendy, odcinkami smużysty z mniej



14

483,5-523,0

523.0- 525,0
525.0- 546,6

546,6-556,5

556.5- 561,6

561.6- 579,5

579.5- 579,8

579.8- 580,5

580.5- 581,0
581.0- 598,1

598.1- 606,5

606.5- 607,8

607.8- 609,0

lub bardziej licznymi granatami do 1 cm wielkości, w skale oraz na 
spękaniach rozproszone siarczki (piryt)
Amfibolit średnioziarnisty, jednorodny i smużysty, miejscami z nagro
madzeniami granatów; w całej skale rozproszone siarczki. Tektoniczne 
zaangażowanie amfibolitu ujawnia się zbrekcjowaniem, bądź ślizgami i 
smugami mylonitycznymi
Amfibolit drobnoziarnisty, częściami zmylonityzowany, spękany 
Amfibolit średnioziarnisty ciemny, odcinkami wyraźnie laminowany, 
smugowany, skalenie niekiedy 1-centymetrowej wielkości, odmiana 
drobnoziarnista z granatami niekiedy do 1 cm wielkości, pocięty cienki
mi żyłkami kalcytowymi z pirytem, występującym również w skale; folia- 
cja zmienna 18-30-17°
Amfibolit przeważnie średnioziarnisty, ciemny, smużysty, odcinkami 
drobnoziarnisty z paromilimetrowej wielkości kryształami hornblendy, 
ze zgodnymi z laminacją 1-centymetrowej grubości żyłkami skaleniowy
mi, powierzchnie spękań pokryte naskorupieniem kalcytowym i złoci
ście połyskującymi siarczkami; skataklazowane odcinki skały rozpadają 
się na bloczki
Amfibolit jw., jednak ciemniejszy, bardziej melanokratyczny, spękania 
wypełnione żyłkami kalcytowymi i siarczkami; foliacja 12°
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, fragmentami ciemniejszy bądź 
jaśniejszy, na odcinku 576,5-577,8 m wyraźnie laminowany, skaleniowe 
laminy przegrodzone laminami amfibolowymi. Siarczki rozproszone w 
całej skale, ponadto występują na licznych spękaniach łącznie z kalcy- 
tem; foliacja zmienna 20-28°
Skała amfibolowa-granatowa, ciemna, średnioziarnista, z granatami do
chodzącymi do 5 mm wielkości, ponadto w skale rozproszone liczne 
siarczki
Amfibolit leukokratyczny, średnioziarnisty, tworzący wyraźnie laminy i 
większe skupienia
Skała amfibolowo-granatowa jak na głębokości 579,5-579,8 m
Amfibolit średnioziarnisty smużysty ze strefami leukokratycznymi gru
bości 10-30 cm, przeważnie spękanymi, poprzesuwanymi, ten odcinek 
skalny wyraźnie tektonicznie zaburzony, spękania pionowe wypełnione 
kalcytem, siarczkami i chlorytem; foliacja 20°
Amfibolit średnioziarnisty z przejściem do drobnoziarnistego, brak tu 
odmian leukokratycznych; na odcinku 601,4-601,7 m kilkucentymetro
wa warstewka zbudowana z granatów, na odcinku 602,1-602,5 m amfi
bolit zafałdowany, jaśniejsze zielone partie zbudowane z aktynolitu; 
foliacja 15° (głęb. 598,1 m)
Amfibolit jasny, średnioziarnisty, z nielicznymi granatami, pocięty pio
nowymi cienkimi żyłkami, wypełnionymi węglanami i siarczkami
Skała plagioklazowa drobnoziarnista, z nielicznymi pojedynczymi amfi- 
bolitami
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609,0-609,9
609,9-660,0

660,0-698,3

698.3- 705,3

705.3- 708,2
708.2- 721,6

721,6-725,0

725.0- 732,1
732.1- 734,3

734.3- 740,3

740.3- 750,5 

750,5-758,4

758.4- 770,1

770,1-775,0

775,0-781,3

Amfibolit średnioziarnisty, jasny, jak na odcinku 606,5-607,8 m
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, częściowo jaśniejszy (głęb. 618,2- 
638,0 m) lub ciemniejszy, na odcinku 627-630 m amfibolit z granatami; 
amfibolit odcinkami skataklazowany (głęb. 613,8-616,5 m), a nawet 
zbrekcjowany (głęb. 625,8 m); foliacja zmienna 10-20°
Amfibolit głównie średnioziarnisty, ciemny, smużysty, niekiedy wzboga
cony w granaty na głębokości 689,3-695,5 m, na odcinku 655,5-683,0 m 
drobniej ziarnisty, pojedyncze większe kryształy hornblendy nadają mu 
wygląd cętkowany; odcinkami amfibolit zmylonityzowany i zdiaftoryzo- 
wany (głęb. 664,4, 668,5, 684,3,695,8 m), warstewki skaleniowo-kwar- 
cowe drobno zafałdowane, na głębokości 696 m strefa wzbogacona w 
skupienia kwarcowo-skaleniowe z siarczkami, spękania pionowe wypeł
nione węglanami i siarczkami; foliacja zmienna 12-23°
Skała amfibolowo-granatowa, średnio- i drobnoziarnista, z jasnymi 
wkładkami kwarcowo-granatowymi do 20 cm grubości; foliacja 25°
Amfibolit drobnoziarnisty ciemny, z granatami
Skała amfibolowo-granatowo-epidotowo-kwarcowa nierównoziarnista, 
odcinkami drobnoziarnista ciemna, odcinkami grubiej ziarnista, zwła
szcza granaty do kilku milimetrów wielkości, odcinkami silniej tektoni
cznie zaangażowana, zmylonityzowana; foliacja 18 i 15°
Amfibolit ciemny drobnoziarnisty, na głębokości 722,4-722,9 m zbre- 
kcjowana żyła kwarcu
Skała aktynolitowo-zoisytowa, średnioziarnista, jasna
Amfibolit drobnoziarnisty, ciemny, miejscami średnioziarnisty i zawie
rający obficie granaty (głęb. 732,6-732,9 m); foliacja 10°
Amfibolit średnioziarnisty, wyraźnie laminowany, warstewki leukokra- 
tyczne miejscami grubości 2 cm, odcinkami zmylonityzowany (głęb.
739,8-740,3 m); foliacja około 25° (głęb. 740,2 m)
Amfibolit drobnoziarnisty laminowany, odcinkami z obfitym granatem, 
odcinki zbrekcjowane porozrywane i wypełnione materiałem leukokra- 
tycznym, przeważnie kwarcem, często z siarczkami; foliacja około 20°
Amfibolit drobnoziarnisty, niejednorodny, odcinkami wyraźnie lamino
wany, odcinki zbrekcjowane wypełnione materiałem leukokratycznym; 
foliacja 30°
Amfibolit drobnoziarnisty, ciemny, nielaminowany, na odcinku 762,6- 
762,9 m silnie zdeformowany, ciemne partie porozrywane, wymięte i 
wypełnione soczewkami i smugami leukokratycznymi, strefa zbrekcjo- 
wana na głębokości 761,5-765,8 m, odcinkami dość liczny granat; folia
cja 20° (głęb. 761 m)
Amfibolit średnioziarnisty przechodzący w drobnoziarnisty, smużysty, z 
licznymi granatami wielkości 1 cm; foliacja 20°
Amfibolit drobnoziarnisty, odcinkami laminowany, z nielicznymi gra
natami, na odcinku 780,9-781,3 m strefa zbrekcjowana i zmylonityzo
wana; foliacja w stropie 15°
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781,3-786,7

786,7-797,7

797,7-801,0

Skala amflbolowo-granatowa, średnioziarnista z leukokratycznymi 
smużkami, granaty w skale do 2 cm średnicy, na odcinku 785,1-786,7 m 
silnie spękana i rozpadająca się wzdłuż pionowych szczelin; foliacja w 
stropie 24°
Amfibolit drobnoziarnisty z granatami i leukokratycznymi smużkami, 
minerały jasne (kwarc, skalenie, klinozoisyt) tworzące sporadycznie 
warstewki do 5 cm grubości, odcinkami zmylonityzowany (głęb. 790,0- 
790,2, 795,0-795,4 m), częściowo też zbrekcjowany (głęb. 797,3-797,7 
m); foliaq'a 25-30°
Amfibolit drobnoziarnisty z granatami, w stropowym odcinku przecho
dzi w średnioziamisty z dużymi granatami, liczne leukokratyczne smuż
ki, miejscami zbrekcjowany
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Głębokość w m •

0,0-2,5

C Z W A R T O R Z Ę D

PLEJSTOCEN

Opis litologiczny

Piaski i żwiry brunatnobrązowe z otoczakami kwarcu, amfibolitu, gnej
sów, łupków lyszczykowych i Twapieni do 20 cm średnicy

2.5- 4,5
4.5- 6,0 
6,0-59,0

Piaski żóltobrązowe, w spągu ilaste
Ił niebieski, plastyczny i ił piaszczysty (?porwaki) oraz mułki ilaste
Mułki, mułki piaszczyste lub ilaste, z wkładkami piasku na głębokości 
34,4-38,0 i 51,0-59,0 m

59,0-104,0

T R Z E C I O R Z Ę D  

MIOCEN -  PLIOCEN

Ił z wkładkami piasku na głębokości 90,0-92,0 i 97,0-104,0 m, podrzęd
nie ił piaszczysty (głęb. 83,6-87,0, 94,0-95,3 m) i piaski ilaste (głęb. 
95,3-97,0 m)

P R O T E R O Z O I K  G Ó R N Y - S T A R S Z Y  P A L E O Z O I K

104.0- 122,0
122.0- 232,7

Zwietrzelina ilasta amfibolitu (?regolity)
Amfibolit początkowo zwietrzały (do głęb. około 130,0 m), a następnie 
świeży, średnio- i nierównoziamisty, jednorodny i smużysty, miejscami

3 Od głębokości 232,7 m do końca otworu pełne rdzeniowanie. Do tej głębokości próbki okruchowe i pomiary 
geofizyczne, z wyjątkiem odcinków: 160,0-160,4,181,6-182,6,197,3-198,3,207,3-208,3,217,3-218,3 i 227,3-228,3
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232,7-237,4

237,4-298,0

298,0-308,5

308,5-323,0

323,0-336,7

336,7-354,1

354,1-372,8

372,8-403,3

z granatami do 5 mm średnicy, granica między amfibolitem jednorod
nym a smużystym przypuszczalnie na głębokości 205,0 m; foliacja tylko 
miejscami wyraźna w granicach 40-60°, spękania skalne skośne wzglę
dem pionu
Amfibolit średnio- i drobnoziarnisty, jednorodny na przemian ze wstę- 
gowanym (głęb. 233,6-234,6, 235,6-237,4 m), w przedziale głębokości
235.6- 237,4 m granaty do 2 mm średnicy; foliacja zmienna około 80° w 
stropie i 40° w spągu; spękania skalne rzadkie, zwykle zwarte, miejscami, 
zwłaszcza w spągu, żyłowe skupienia kwarcu do 3 cm grubości
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty cętkowany, z wtrąceniami lub też 
z przejściem do amfibolitu jednorodnego, smużystego, rzadziej wstęgo- 
wanego, w przedziale 251,1-252,6 m jednorodny, bogaty w hornblendę, 
granaty obfite, drobne, głównie na odcinkach 237,4-239,8 i 241,1-242,2 
m; foliacja zmienna w granicach 30-60°, miejscami stromsza — 70-80°, 
w przedziale 287,1-287,6 m — 10°; spękania skalne zwykle skośne oraz 
prawie pionowe, miejscami o większym zagęszczeniu (głęb. 250,0-252,5,
255.0- 257,0, 276,5-284,2, 289,3-290,2 i 293,0-298,0 m), powierzchnie 
spękań równe lub wichrowate, w przedziale 252,6-278,8 m drobne 
skupienia pirytu na powierzchniach spękań
Amfibolit od średnio- do drobnoziarnistego, smużysty, z wyraźnym 
ukierunkowaniem skupień jasnych składników; foliacja w granicach 
30-70°; spękania skalne jw., odcinek silniej spękany na głębokości
298.0- 302,7 m
Amfibolit średnioziarnisty wstęgowany, w stropie i spągu cętkowany, w 
przedziale 316,7-318,0 m wybielony i skataklazowany; foliacja zmienna 
40-55°, w stropie do 70°; miejscami (głęb. 318,4-319,4 m) gęsto użylony, 
żyłki cienkie (do 1 mm), rzadziej grubsze w różnych kierunkach; spęka
nia skalne skośne i strome, miejscami o większym zagęszczeniu (głęb.
316.7- 318,7 i 322,0-323,0 m)
Amfibolit średnioziarnisty jednorodny, miejscami smużysty lub też cęt
kowany, granaty drobne w cienkich ławicach, głównie na głębokości:
324.1- 324,4, 326,9-327,0 i 328,5-328,9 m; foliacja zmienna 40-75°; 
spękania skalne skośne i strome, częstsze w przedziale 328,5-331,0 m
Amfibolit średnioziarnisty, początkowo wstęgowany z przejściem do 
amfibolitu cętkowanego, a niżej jednorodny, miejscami smużysty, frag
mentami skała odbarwiona, krucha (glęb. 350,8-352,4 i 348,0-349,2 m); 
foliacja zmienna w granicach 40-70°; cały odcinek silnie spękany i 
miejscami rozkruszony (głęb. 338,5-349,0 m)
Amfibolit średnio-, czasem gruboziarnisty, smużysty, rzadziej wstęgo
wany, miejscami laminowany, w przedziale 369,3-369,8 m białoróżowa- 
we, gniazdowe skupienia zoisytu do 20 cm grubości; foliacja zmienna w 
granicach 35-70°
Amfibolit średnioziarnisty, cętkowany lub cętkowany z przejściem do 
wstęgowanego, wyraźniejsza wkładka amfibolitu wstęgowanego w prze
dziale 380,8-387,5 m, ukierunkowanie skupień jasnych składników czę
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403,3-424,7

424,7-475,5

475,5-518,6

518,6-546,8

546,8-550,5

sto chaotyczne, lokalnie skała wybielona (glęb. 380,8-381,1 m); foliacja 
w granicach 45-60°; spękania skalne rzadkie w różnych kierunkach, na 
niektórych powierzchniach piryt (glęb. 398,0-403,3 m)
Amfibolit średnio-, rzadziej drobnoziarnisty, na ogół smużysty z przej
ściem do jednorodnego, granaty różnej wielkości, zwykle 2-5 mm, spo
radycznie do 1 cm średnicy, głównie w przedziałach: 405,8-406,2,
411,8-412,5,416,3-418,7 i 419,2-424,7 m; foliacja zmienna w granicach 
30-65°; spękania skalne rzadkie, zwykle zwarte; piryt, niekiedy pirotyn 
(glęb. 422,0 m) w postaci rozproszonej lub w żyłkach
Amfibolit średnio-, rzadziej grubo- i drobnoziarnisty, wstęgowany, z 
granatami jw. (glęb. 428,9, 439,0-443,7, 445,6-446,2, 447,2-447,4,
453.0- 453,7,455,1-457,0 i 457,0-475,5 m); foliacja zmienna, często na 
krótkich odcinkach w granicach 20-75°; w przedziale 462,5-463,5 m 
wyciągnięcia wstęgowych skupień jasnych składników układające się 
sigmoidalnie i tworzące stromo ustawiony fałd asymetryczny (20-90- 
70°), na całym odcinku drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne oraz 
spękania skalne o różnej orientacji, miejscami pokładowe skupienia 
kwarcu do 1 cm grubości, piryt rzadki, głównie na powierzchniach 
spękań, niekiedy w żyłkach
Amfibolit średnio-, rzadziej drobnoziarnisty, miejscami gruboziarnisty, 
smużysty, partiami jednorodny, na ogół bez granatów (sporadycznie 
granaty w przedziale 475,5-486,6 m); foliacja zmienna w granicach 
10-65°, w spągu w przewadze łagodniejsza, na głębokości 495,0 m drob
ne smużki i wyciągnięcia skupień jasnych składników faliście powygina
ne aż do dysharmonijnych fałdów; skała słabo spękana: silniej spękana 
z objawami odbarwienia w przedziale 502,2-505,0 m, starsza generacja 
spękań, niekiedy z drobnymi szczelinowymi przesunięciami, zwykle za
bliźniona kwarcem, większe pokładowe skupienia kwarcu rzadkie (glęb.
513.0- 513,1 m
Amfibolit średnio- i drobnoziarnisty, rzadziej gruboziarnisty, wstęgo
wany, z wtrąceniami amfibolitu jednorodnego w przedziale 526,0-528,5 
oraz 538,3-540,4 m, granaty miejscami obficie i gęsto rozmieszczone, do 
5 mm średnicy, pojedyncze do 1 cm średnicy (glęb. 518,6-526,0, 535,8- 
538,3, 540,3-544,0 i 546,0-546,8), partie z granatami przeważnie cie
mniejsze i bardziej masywne, niekiedy tworzące cienkie i ostro od
graniczone warstewki (glęb. 540,3 m); foliacja w stropie stromsza (50- 
65°), w środku i spągu łagodniejsza (20-45°); spękania skalne zwykle 
zabliźnione, niektórym towarzyszą drobne strefy mylonityczno-katakla
styczne; piryt rzadki, głównie na spękaniach, często z kalcytem, na 
głębokości 540,3 m drobne, rozproszone skupienia pirotynu, na całym 
odcinku kilka żyłowych skupień kwarcu do 10 cm grubości, na ogól 
zgodnych z ukierunkowaniem skały
Amfibolit średnio- i drobnoziarnisty, smużysty, miejscami z granatami 
do 5 mm, pojedynczo do 1 cm średnicy (glęb. 546,8-550,5 m); foliacja w 
granicach 45-80°; spękania skalne rzadkie, niekiedy na powierzchniach 
spękań drobne naskorupienia pirytu



20

550,5-556,1

556,1-568,7

568,7-608,0

608.0- 613,6

613.6- 621,6

621.6- 627,1

627.1- 646,0

646,0649,0

649,0654,6

Amfibolit średnioziarnisty wstęgowany, miejscami z granatami do 5 mm 
średnicy; foliacja do około 75°; zgodne i niezgodne (skośne) skupienia 
kwarcu do 20 cm grubości
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, w miejscach wzbogaconych w sku
pienia jasnych składników przechodzi w odmianę wstęgowaną łub lami
nowaną, granaty do 5 mm średnicy głównie w spągu (głęb. 567,0-568,7 
m); foliacja zmienna w granicach 45-85°, w przewadze powyżej 45°; 
zgodne skupienia kwarcu żyłowego do 20 cm grubości, piryt rzadki, 
głównie na powierzchniach spękań
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty wstęgowany, partiami przechodzą
cy w laminowany, w przedziale 605,8-606,4 m jednorodny, granaty 
obfite, miejscami do 1 cm średnicy, głownie w środkowej i spągowej 
części przedziału (głęb. 571,2-597,6 i 598,3-608,0 m); foliacja zmienna 
w granicach 40-60°; zgodne i niezgodne żyłki oraz skupienia kwarcu do 
2 cm grubości, niekiedy z pirytem (głęb. 570,2-597,6 m), bogatsze na
gromadzenie pirytu w postaci rozproszonej na odcinku 605,4-606,3 m, 
uboższe — 601,0-602,0 m, mineralizacji tej towarzyszy odbarwienie 
skały oraz sieć żyłek epidotu, piryt również na powierzchniach spękań 
oraz wdrobnych strefach mylonityczno-kataklastycznych o różnej orien
tacji przestrzennej
Amfibolit drobnoziarnisty laminowany, sporadycznie z drobnymi gra
natami, laminy 1-2 mm grubości, gęsto ułożone; foliacja wyraźna 40- 
60°; spękania skalne i drobne powierzchnie nieciągłości zwykle 
zabliźnione, piryt rzadki, zwykle w formie rozproszonej
Amfibolit drobnoziarnisty przechodzący w średnioziarnisty, na ogół 
wstęgowany; foliacja w stropie i spągu 35°, w części środkowej około 45°
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, w przewadze smużysty, miejscami 
z granatami do 5 mm średnicy (głęb. 622,3-622,7, 625,5-625,6 m). W 
przedziale 625,8-626,4 m obfitsze wtrącenia pirytu, mineralizacji towa
rzyszy odbarwienie skały
Amfibolit drobno-, rzadziej średnioziarnisty, wstęgowany z przejściem 
do laminowanego, miejscami z granatami do 2-3 mm średnicy (głęb.
635,8-646,0), wstęgi i laminy gęsto lub bardzo gęsto ułożone, do 2 mm 
grubości; foliacja w granicach 15-70°, w przewadze powyżej 30°; spęka
nia skalne rzadkie, zwykle skośne i prawie pionowe, często zabliźnione 
epidotem, odcinki wyraźniej spękane: 634,0-635,5 i 640,0-643,3 m, na 
głębokości 637,5 m szczelinowe przesunięcie laminacji wzdłuż płaszczy
zny pod kątem 20° na długości 2,5 cm, podobne przesunięcie na głębo
kości 643,2 m wzdłuż płaszczyzny pod kątem 45° i na odległość 4 cm
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty smużysty, miejscami z granatami 
do 2 mm średnicy (głęb. 647,5-647,7 m); foliacja około 50°; spękania 
skalne liczniejsze w przedziale 647,7-649,0 m, w tym też przedziale skała 
odbarwiona, szarozielonkawa
Amfibolit od drobno- do średnioziarnistego, laminowany, laminacja 
gęsta i drobna od ułamka milimetra do 2 mm grubości, miejscami



21

664,4-692,1

654,6-664,4

692,1-737,0

737,0-750,5

750,5-758,8

758,8-763,6

grubsza, powierzchnie lamin prostoliniowe lub lekko faliste, czasem 
nieregularnie powygniatane; foliacja bardzo wyraźna 30°; spękania skal
ne skośne do stromych, drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne 
rzadkie
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, smużysty, w spągu miejscami z 
granatami; foliacja na ogół słabo wyrażona w granicach 30-50°; spękania 
skalne rzadkie, skały silniej spękane w przedziale 658,0-660,0 m
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, wstęgowany, granaty nieregular
nie rozmieszczone, miejscami obfite i duże do 1 cm średnicy (głęb.
664,4-673,2, 679,84583,4, 685,2-685,6, 686,5-686,9 i 687,3-687,6 m); 
foliacja dobrze wykształcona 30-50°, lokalnie stromsza; spękania skal
ne liczne i miejscami gęste (głęb. 673,2-679,8,683,4-685,1 i 690,0-692,1 
m), w przedziale 691,0-691,4 m brekcja tektoniczna, niektóre spękania 
zabliźnione zwykle epidotem, piryt rzadki, głownie rozproszony w prze
dziale 679,8-683,4 oraz 685,2-685,6 m
Amfibolit w przewadze średnioziarnisty, wstęgowany, zagęszczenie 
smug jasnych składników 2-5 mm, rzadziej do 1 cm grubości w odstę
pach 3-20 cm, często rzadziej, granaty w stropie sporadyczne w cienkich 
wkładkach (głęb. 692,1-699,4 m), w niższych partiach bardzo obfite 
(głęb. 699,4-737,0 m), o zmiennej wielkości, zwykle do 5 mm, rzadziej 
do 1 cm średnicy; foliacja w granicach 30-50°, w przewadze do 40°. W 
przedziale 735,7-736,0 m amfibolit jednorodny, bogaty w hornblendę, 
spękania skalne na ogół rzadkie, często zabliźnione białawą, drobnokry- 
staliczną substancją, odcinki silniej spękane od kilkudziesięciu centy
metrów do ponad 6 m długości w przedziałach: 697,0-697,3 m,
697,8-698,2,699,5-701,8,703,8-706,0,712,2-713,3 oraz 730,4-737,0 m, 
powierzchnie spękań zgodne i niezgodne względem foliacji, zazwyczaj 
strome, rzadziej skośne, niektóre z nich o charakterze ślizgów. W całym 
przedziale głębokości, niekiedy dosyć często, cienkie strefy mylonitycz
no-kataklastyczne o różnej orientacji, piryt sporadyczny głównie na 
spękaniach, rzadziej rozposzony w obrębie skały, miejscami, głównie w 
części spągowej, żyłki kwarcu, rzadziej kwarcu i skalenia do 2 cm grubo
ści
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany, z granatami, smugi jasnych 
składników mniej wyraźnie zaznaczone niż jw., choć również gęsto 
rozmieszczone; foliacja w stropie i środku 40-50°, w spągu 30-45°; 
spękania skalne rzadkie, drobne strefy mylonistyczno-kataklastyczne 
pionowe oraz skośne i strome z upadem w różnych kierunkach, piryt 
sporadyczny, głównie na spękaniach i powierzchniach oddzielności
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, o słabym uporządkowaniu jasnych 
składników, granaty obfite i duże do 1 cm średnicy; foliacja w granicach 
45-50°; spękania skalne nieliczne z upadem 45° niezgodnie w stosunku 
do foliacji, zwykle o charakterze ślizgu, drobne strefy mylonityczno- 
kataklastyczne oraz piryt podobnie jw.
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, wstęgowany, zagęszczenie jasnych 
składników nierównomierne, zwykle w odstępach do 5 cm, granaty
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763,6-768,8

768,8-776,7

776,7-779,0

779,0-782,1

782,1-876,0

nieregularnie rozmieszczone, miejscami obfite i duże do 1 cm średnicy 
(głęb. 758,8-759,0, 759,6-760,3, 760,7-761,8 i 761,8^762,0 m); foliacja 
w stropie bardziej stroma (55°) łagodniejąca ku spągowi (35°); spękania 
skalne rzadkie w różnych kierunkach, z upadami od skośnych do piono
wych, często pokryte nalotami, drobne strefy mylonityczno-kataklasty- 
czne na ogół zgodne względem foliacji, żyłowe skupienia kwarcu 1-3 cm 
grubości o podobnym przebiegu, piryt rzadki, głównie na powierzch
niach foliacji
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, bogaty w granaty do 1 cm średni
cy; foliacja zmienna i tylko miejscami lepiej wykształcona 35-55°; spę
kania skalne rzadkie, strome do pionowych, drobne strefy mylonitycz- 
no-kataklastyczne skośne i strome, piryt sporadyczny, głównie na powie
rzchniach oddzielności
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany, miejscami na krótkich odcin
kach smużysty. Granaty do 1 cm średnicy nierównomiernie rozmiesz
czone, ale obecne w całym przedziale; foliacja 40-55° w stropie, 30-45° 
w środku i spągu; spękania skalne rzadkie, strome do pionowych oraz 
skośne, o upadzie przeciwnym do foliacji, drobne strefy mylonityczno- 
kataklastyczne zgodne i niezgodne względem foliacji, niekiedy wzajem
nie się przecinające oraz pionowe, piryt rzadki, głównie na powierz
chniach foliacji
Amfibolit średnio- i drobnoziarnisty, laminowany, z przejściem do am- 
fibolitu wstęgowanego lub też smużystego, na ogół bez granatów, odci
nek bogatszy w granaty na głębokości 776,9-777,1 m, laminy i smugi 
jasnych składników 2-3 mm grubości, miejscami gęsto ułożone, lokalnie 
drobne zafalowania drobnych smużek; foliacja około 40°; spękania skal
ne rzadkie, skośne, o upadzie zgodnym i niezgodnym względem foliacji
Amfibolit średnio- i nierównoziarnisty, jednorodny, miejscami wstęgo
wany (głęb. 780,3-780,7 m) lub smużysty z granatami do 2 mm średnicy 
(głęb. 780,7-781,1 m); foliacja około 30°; spękania skalne rzadkie, skoś
ne, o nachyleniu zgodnym z upadem foliacji zaznaczającej się we wkład
kach, drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne skośne i strome do 
upadu przeciwnego w stosunku do foliacji, pojedyncze skupienia pirytu 
na powierzchniach spękań
Amfibolit średnioziarnisty, podrzędnie drobno- i gruboziarnisty, wstę
gowany, miejscami o wykształceniu smużystym (głęb. 784,6-786,6,
788,9-790,7,870,0-871,0), lub też jednorodnym (głęb. 812,8-814,5 m), 
podrzędnie cętkowanym, gruboziarnisty jako drobne wtrącenia w prze
działach: 839,8-840,8,870,0-871,0 oraz 872,0-872,8 m, granaty nierów
nomiernie rozmieszczone, miejscami obfite do 5, rzadziej do 7 mm, a 
pojedynczo do 1,5 cm średnicy (głęb. 784,6-786,6, 787,8-788,8, 788,9-
790.7.791.7- 796,7,813,0-813,7,815,0-826,6,827,9-828,0,837,5-838,0,
845.7- 846,2 i 858,6-859,0 m); foliacja zmienna w granicach 30-55°; 
spękania skalne rzadkie, tylko na krótkich odcinkach liczniejsze, głów
nie w przedziale 814,5-874,5 m, zwykle skośne i strome, zgodne i nie
zgodne w stosunku do foliacji, niektóre zabliźnione kwarcem, drobne



23

876,0-906,8

906,8-926,8

926,8-950,2

950,2-952,9

952,9-955,5

strefy mylonityczno-kataklastyczne o podobnej orientacji przestrzennej 
do spękań, żyły i nieregularne skupienia kwarcu i kwarcu ze skaleniem 
różnej grubości, zwykle do 5 cm, układające się równolegle lub też 
skośnie do foliacji oraz stromo do pionowych, sporadycznie żyłki kalcytu 
do 1 cm grubości, piryt rzadki, głównie na powierzchniach oddzielności, 
rzadziej rozproszony w obrębie skały, jeszcze rzadziej pirotyn (głęb. 
820,8 m)
Amfibolit średnio-, miejscami drobno- lub gruboziarnisty, wstęgowany, 
w przedziale 883,7-886,0 m smużysty, granaty sporadyczne, na ogół 
drobne; foliacja w granicach 25-45°, miejscami do 55°; spękania skalne 
rzadkie, strome do pionowych, zgodne i niezgodne względem foliacji, na 
krótkich odcinkach rdzeń silniej spękany (głęb. 878,0-879,5, 889,4- 
890,6 m), drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne różnie zoriento
wane, żyły i przerosty kwarcu do 3 cm grubości skośne, na ogół zgodne 
z upadem foliacji, piryt rzadki, głownie na powierzchniach foliacji, na 
głębokości 904,8 m pojedyncze skupienie do 2 cm grubości, wzbogacone 
w minerały kruszcowe (pirotyn, chalkopiryt)
Amfibolit średnio-, rzadziej gruboziarnisty, na ogół smużysty, miejscami 
z pojedynczymi granatami do 5 mm, niekiedy do 1 cm średnicy (głęb.
906,8-910,4, 911,7-914,2 i 920,0-924,0 m); foliaacja około 45°, słabo 
wykształcona; spękania skalne oraz drobne strefy mylonityczno-katakla
styczne rzadkie, zgodne i niezgodne względem foliacji, piryt rzadki, 
głownie na powierzchniach oddzielności, niekiedy w postaci rozproszo
nej
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, jednorodny, miejscami z granata
mi; foliacja 45° słabo wykształcona; w całym przedziale kilka zwykle 
pokładowych skupień i żył kwarcu maksymalnie do 10 cm grubości; 
spękania skalne oraz drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne rzad
kie, odcinki silniej spękane na głębokości 928,5-930,0,935,3-936,3 oraz 
942,3-946,0 m; niektóre partie skały wybielone, miejscami liczne drobne 
żyłki epidotu w różnych kierunkach, przecinające skupienia kwarcu, 
piryt rzadki, lokalnie bogatszy, głownie na spękaniach, niekiedy rozpro
szony, na głębokości 938,0 m pojedyncze drobne kryształy pirytu w 
obrębie blastu granatu; piryt również w żyłach kwarcowych i epidoto- 
wych
Amfibolit średnio-, rzadziej drobnoziarnisty, wstęgowany, miejscami 
laminowany, zagęszczenie i wykształcenie smug jasnych składników 
zmienne, lokalnie laminy 1-2 mm grubości w odstępach do 2 mm, 
granaty nieliczne do 6 mm średnicy w kilku wkładkach — od 3 do 40 cm 
grubości (głęb. 951,4,951,9,952,0-952,4 m); foliacja w granicach 40-45°, 
spękania skalne oraz drobne strefy mylonityczne rzadkie, zwykle strome, 
często z epidotem, inne żyłki epidotu zgodne i niezgodne względem 
foliacji, piryt rzadki, rozproszony
Amfibolit drobny, nierównoziarnisty, jednorodny; spękania skalne oraz 
żyłki kwarcowe w różnych kierunkach, drobne strefy mylonityczne pła
skie i skośne
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955,5-959,6

959,6-990,7

990,7-1022,4

1022,4-1027,2

1027,2-1040,4

Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, wstęgowany, w spągu miejscami 
laminowany (głęb. 957,6-959,6 m), wykształcenie i zagęszczenie smug i 
lamin zmienne, granaty w pojedynczych ziarnach do 1 cm średnicy; 
foliacja w granicach 30-35°; spękania skalne rzadkie, zwykle skośne, 
niezgodne w stosunku do foliacji, drobne strefy mylonityczne zazwyczaj 
strome, żyłowe skupienia kwarcu do 1,5 cm grubości, rzadziej kalcytu w 
różnych kierunkach, piryt sporadycznie na spękaniach
Amfibolit drobno- i średnio-, rzadziej gruboziarnisty, smużysty, miej
scami na krótkich odcinkach Wstęgowany lub też jednorodny, granaty 
różnej wielkości, pojedynczo do 2 cm średnicy, luźno rozmieszczone i 
tylko odcinkami większe skupienia (głęb. 959,6-960,9, 962,3-963,0,
963,9-964,0, 965,7-965,9, 967,6-972,0, 980,3-982,8 i 987,5-989,5 m); 
foliacja zmienna, słabo wykształcona, od 40 do 50°; spękania skalne dość 
liczne na głębokości 963,5-978,8 m, w przedziale 976,8-978,8 m skała 
rozdrobniona, drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne, często wza
jemnie przecinające się lub rozgałęziające, niekiedy stowarzyszone z 
kwarcem żyłowym i pirytem (głęb. 961,5, 978,4, 985,8-986,2 m), kwarc 
również w żyłach do 3 cm grubości, zwykle zgodnych względem foliacji, 
na głębokości 978,4 m kilkunastocentymetrowa strefa gęsto użylona, 
piryt sporadycznie na spękaniach, w żyłkach razem z kwarcem oraz 
rozproszony
Amfibolit średnio-, rzadziej drobnoziarnisty, wstęgowany, miejscami 
smużysty do jednorodnego, skupienia jasnych składników zmienne co 
do formy, składu mineralnego, rozmieszczenia i zagęszczenia, granaty 
do 5 mm, rzadziej do 1 cm średnicy, obecne tylko miejscami (głęb.
999,1-1000,3, 1009,0-1009,8, 1012,0-1012,9, 1018,3-1018,6 i 1018,9- 
1019,5 m); foliacja zmienna 25-50°, lokalnie do 60°, na głębokości
1001,4-1001,9 m oraz 1020,0 m drobne zafałdowania smug lub pasemek; 
spękania skalne nieliczne, zwykle skośne do foliacji, pojedyncze żyłowe 
skupienia kwarcu do 10 cm grubości, zwykle 2-3 mm, zgodne z foliacją 
lub też strome, drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne różnie zo
rientowane, lokalnie skała odbarwiona (głęb. 997,5 m), piryt rzadki, 
podobnie jw.
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, jednorodny, miejscami z wyraźniej 
zaznaczoną foliacją w granicach 30-45°, pojedyncze granaty do 2 mm 
średnicy, w przedziale 1025,6-1027,2 m skała odbarwiona, partiami 
zbrekcjowana lub gęsto użylona epidotem i kwarcem, w części stropowej 
blisko siebie nieregularne skupienia kwarcu żyłowego, drobne strefy 
mylonityczno-kataklastyczne w różnych kierunkach, piryt, rzadziej pi- 
rotyn sporadyczne, rozproszone
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany, miejscami smużysty, pasemka 
do 1,5 cm, zwykle 5 mm grubości w nieregularnych odstępach; foliacja 
do głębokości 1037,0 m 35°, poniżej do 45°, lokalnie pasemka i smużki 
zafałdowane (głęb. 1032,6, 1037,8 oraz 1039,7 m), granaty nieliczne, 
zwykle drobne, rzadziej do 8 mm średnicy, głównie w stropie i spągu 
przedziału (głęb. 1028,0-1030,0 i 1038,0-1039,2 m); spękania skalne 
oraz drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne nieliczne, w różnych
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1040,4-1056,1

1056,1-1066,4

1066,4-1073,2

1073,2-1100,6

1100,6-1145,9

kierunkach, żyłowe skupienia kwarcu do 1,5 cm grubości, w przewadze 
zgodne z upadem foliacji, piryt rzadki, głównie na powierzchniach od- 
dzielności, czasem w żyłkach razem z kwarcem lub w formie rozproszo
nej w obrębie skały
Amfibolit średnio-, rzadziej drobnoziarnisty, smużysty, lokalnie wstęgo- 
wany na krótkich odcinkach, granaty drobne i tylko miejscami bogatsze 
(głęb. 1043,8-1044,6 i 1045„0-1045,4 m); foliacja około 40°, miejscami 
delikatne zafałdowania smużek (głęb. 1042,8,1049,8,1053,3 m); spęka
nia skalne oraz drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne rzadkie i w 
różnych kierunkach, żyłowe skupienia kwarcu do 3 cm grubości równo
ległe lub skośne w stosunku do foliacji, inne drobne żyłki kwarcowe oraz 
kalcytowe strome do pionowych, piryt sporadycznie na spękaniach, 
niekiedy w towarzystwie kwarcu
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, wstęgowany do smużystego, wy
ciągnięte smugi jasnych składników do 5 mm, zwykle 2-3 mm grubości, 
nierównomiernie rozmieszczone; foliacja zmienna w granicach 35-65°, 
lokalnie drobne smużki i pasemka zafałdowane (głęb. 1066,0,1065,4 m); 
spękania skalne oraz drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne rzad
kie, żyłowe skupienia kwarcu do 2 cm grubości na ogół zgodne lub 
strome i cieńsze, z towarzyszącymi niekiedy drobnymi przemieszczenia
mi szczelinowymi, piryt sporadycznie na spękaniach
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, jednorodny, miejscami smużysty; 
foliacja około 50°; spękania skalne strome do pionowych, drobne strefy 
mylonityczno-kataklastyczne o podobnym przebiegu, pojedyncze po
kładowe skupienia kwarcu do 5 mm grubości, rzadziej strome żyłki 
kalcytu do 1 mm grubości
Amfibolit średnioziarnisty smużysty, miejscami wstęgowany, głównie w 
części spągowej i stropowej, granaty do 5 mm średnicy nierównomiernie 
rozmieszczone, często pojedyncze, odcinki bogatsze w granaty zwykle 
kilkudziesięciocentymetrowe, rzadziej kilkumetrowe (głęb. 1083,0- 
1083,1, 1083,5-1083,6, 1087,4-1087,9, 1092,7-1093,2 i 1094,0-1097,0 
m); foliacja w granicach 40-65°, miejscami drobne fałdki (głęb. 1073,5- 
1074,6,1076,0-1076,5 m), liczne pokładowe skupienia kwarcu do 3 cm 
grubości, niekiedy wygniecione i porozrywane, na głębokości 1092,0 m 
ostry kontakt tektoniczny amfibolitu wstęgowanego ze smużystym pod 
kątem 75°, na głębokości 1096,2 m około 40-centymetrowa wkładka 
amfibolitu silniej złupkowanego; spękania skalne oraz drobne strefy 
mylonityczno-kataklastyczne rzadkie w różnych kierunkach, piryt spo
radyczny, głównie na spękaniach, niekiedy rozproszony
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, odcinkami jednorodny, podrzęd
nie wstęgowany, odcinki jednorodne w przedziale: 1122,2-1124,8,
1126,8-1128,0, 1131,0-1134,7 oraz 1144,3-1145,9 m, granaty do 5 mm 
średnicy nierównomiernie rozmieszczone w kilku strefach (głęb. 
1100,6-1102,0, 1105,8-1105,9, 1106,4-1106,6, 1107,6-1108,4, 1110,2- 
1110,7, 1118,6-1119,8, 1121,0-1121,2, 1125,9-1126,4 i 1143,7-1143,8 
m); foliacja w granicach 50-55°; żyłowo-pokładowe skupienia kwarcu do
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1145,9-1170,1

1170,1-1190,5

1190,5-1195,1

1195,1-1209,6

1209,6-1224,0

1224,0-1236,5

1236.5- 1239,5

1239.5- 1298,0

2, rzadziej 3 cm grubości, miejscami drobne strefy mylonityczno-kata- 
klastyczne zgodne, lecz stromsze względem foliacji, skala masywna, nie 
spękana, piryt rzadki, głównie na powierzchniach foliacji
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany, z przejściem do smużystego, 
wykształcenie i zagęszczenie jasnych składników zmienne, pasemka zwy
kle 1-5 mm, miejscami do 1 cm grubości, niekiedy zafałdowane, granaty 
do 5 mm średnicy w kilku strefach (głęb. 1147,3-1147,9,1152,5-1154,8,
1157.5- 1157,9,1163,0-1163,2 i 1164,4-1167,2 m); foliacja prawie stała 
35°, pojedyncze pokładowe skupienia kwarcu do 2 cm grubości, drobne 
strefy mylonityczno-kataklastyczne rzadkie, zwykle zgodne z upadem 
foliacji; skała prawie nie spękana, mineralizacja uboga, na głębokości 
1145,9 m rozproszone ziarna pirytu i pirotynu
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, miejscami z przejściem do wstę- 
gowanego, granaty sporadyczne, zmiennej wielkości od kilku milime
trów do 1 cm średnicy (głęb. 1173,4-1175,4, 1185,5-1186,7 i 1189,0- 
-1190,5 m); foliacja w granicach 45-55°; pokładowe, rzadziej strome, 
pojedyncze skupienia kwarcu do 2 cm grubości, drobne strefy mylonity
czno-kataklastyczne, spękania skalne oraz mineralizacja jw., pirotyn w 
skupieniach międzyziarnowych na głębokości 1189,9 m
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany, odcinkami smużysty, granaty 
sporadyczne, do 5 mm średnicy, głównie w części środkowej (głęb.
1192.5- 1192,6 m); foliacja około 45°, pojedyncze żyłki kwarcu do 2 mm 
grubości pod różnym kątem i o upadzie zgodnym lub też niezgodnym do 
foliacji, drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne rzadkie, zwykle 
zgodne, skała prawie nie spękana, piryt rzadki
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, jak w przedziale 1170,1-1190,5 m, 
granaty do 5 mm średnicy, miejscami dość gęsto (głęb. 1197,8-1199,0,
1208.6- 1209,4 m); foliacja 40-50°; drobne strefy mylonityczne oraz 
spękania skalne rzadkie, w przedziale 1196,2-1197,0 m brekcja tektoni
czna amfibolitów, bloczki do 4 cm średnicy, pocięta drobnymi żyłkami 
kalcytowymi
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany, pasemka jasnych składników 
od 1 do 6 mm, często wyklinowujące się lub soczewkowate, niektóre 
tworzące płasko leżące fałdy; foliacja zmienna, w przewadze 50°, drobne 
żyłki kwarcu oraz zoisytu pod różnym kątem; spękania skalne rzadkie, 
na ogół równoległe do foliacji, piryt sporadycznie w formie rozproszo
nej
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, smużysty, odcinkami jednorodny, 
zwłaszcza w stropie; foliacja około 50°, granaty do 5 mm średnicy w 
strefach kilkucentymetrowej grubości (głęb. 1233,4 i 1235,0 m); spęka
nia skalne rzadkie
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany; foliacja około 50°, piryt spora
dycznie na powierzchniach foliacji; spękania skalne rzadkie
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty, odcinkami jednorodny, granaty 
do 5 mm średnicy, rzadko rozmieszczone, często pojedynczo (głęb.
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1298,0-1309,0

1309,0-1312,8

1312,8-1322,0

1322,0-1372,2

1372,2-1391,9

1241,3,1258,2-1264,8,1265,8 i 1271,5 m); foliacja zmienna w granicach 
35-60°, drobne żyłki zazwyczaj pionowe oraz strome do skośnych, rza
dziej pokładowe wypełnione kwarcem, epidotem lub kalcytem, niekiedy 
z drobnymi przesunięciami szczelinowymi, strefy mylonityczno-katakla- 
styczne sporadycznie, na ogół zgodne z foliacją, na głębokości 1241,3 m 
kilkucentymetrowa strefa brekcji tektonicznej amfibolitu nachylona 
pod kątem 45° i skośnie względem foliacji; w przedziale 1240,8-1244,0 
m skała silniej spękana, odbarwiona, w pozostałych odcinkach spękania 
skalne rzadkie, oddzielność na ogół pokładowa, piryt sporadyczny, głów
nie na powierzchniach oddzielności, niekiedy towarzyszący drobnym 
żyłkom kwarcowym (głęb. 1288,2 m)
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany, miejscami jednorodny do smu- 
żystego; foliacja zmienna w granicach 30-50°, w spągu kilka luźno 
rozmieszczonych granatów do 5 mm średnicy (głęb. 1308,0-1309,0 m); 
spękania skalne rzadkie
Amfibolit średnioziarnisty, smużysty; foliacja słabo zaznaczona około 
30-35°; spękania Skalne rzadkie
Amfibolit średnioziarnisty, wstęgowany, z pojedynczymi granatami do 
2-3 mm średnicy w stropie (głęb. 1313,0 m), w przedziale 1316,0-1318,0 
m smużysty; foliacja w granicach 35-40°; spękania skalne rzadkie, piryt 
sporadyczny w formie rozproszonej w obrębie skupień jasnych składni
ków
Amfibolit średnio-, rzadziej drobnoziarnisty, smużysty z przejściem do 
jednorodnego, miejscami drobne wkładki amfibolitu wstęgowanego, 
granice między odmianami nieostre, niekiedy tektoniczne (głęb. 1334,5 
m), granaty sporadyczne, często pojedyncze, do 2-3 mm średnicy (głęb. 
1327,7,1347,5-1354,0, 1355,0-1357,0 i 1361,5 m); foliacja zmienna w 
granicach 35-65°, na ogół słabo zaznaczona; w całym przedziale poje
dyncze pokładowe przerosty lub skupienia kwarcowe i kwarcowo-skale- 
niowe do 2 cm grubości, wyraźniejsza wkładka skały kwarcowo-ska- 
leniowej na głębokości 1364,6 m, inne drobne żyłki o różnym składzie 
mineralnym pod zmiennym kątem, czasem zgodnie z upadem foliacji, 
wypełniające drobne szczeliny, niekiedy uskokowo poprzesuwane (głęb. 
1334,5, 1338,5 m), miejscami ich liczba i układ nadają skale teksturę 
żyłkową lub brekcjowo-żyłkową (głęb. 1334,5, 1351,3 m); skały słabo 
spękane, zwykle pod kątem skośnym do upadów przeciwnie skierowa
nych, mineralizacja siarczkowa uboga, głownie pirytowa, rzadziej piro- 
tynowa, zwykle na powierzchniach spękań i foliacji, lokalnie w strefach 
zbrekcjowań bogatsza w formie rozproszonej (głęb. 1334,5,1351,3 m); 
strefom tym towarzyszy odbarwienie skały
Amfibolit drobno- i średnioziarnisty, wstęgowany, z przejściem do smu- 
żystego lub też jednorodnego, odcinki bogatsze w skupienia jasnych 
składników w przedziale: 1372,2-1378,0, 1381,2-1383,2 oraz 1384,2- 
1391,9 m, granaty średnicy 2-5 mm rzadkie w cienkich strefach (głęb. 
1363,1,1365,3,1376,2,1380,2 i 1380,7-1381,7 m); foliacja w granicach
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1391,9-1467,3

1467,3-1511,0

1511,0-1536,0

1536,0-1575,0

1575,0-1638,4

30-45°, drobne żyłki, głównie epidotu, strome do pionowych; spękania 
skalne rzadkie o podobnej orientacji jw.
Amfibolit średnio- i drobnoziarnisty, smużysty z przejściem do jedno
rodnego, miejscami z wkładkami skały kwarcowo-skaleniowej (głęb. 
1441,6, 1451,0, 1452,0, 1465,4 m), odmiana zbliżona do jednorodnej 
głównie w przedziałach: 1412,2-1420,2, 1422,6-1459,0 i 1460,9-1467,3 
m, granaty do 5 mm średnicy rzadkie i w cienkich strefach (głęb. 1393,5- 
1393,8, 1397,9-1398,1, 1399,8, 1400,0, 1405,9-1406,2, 1408,1, 1408,2- 
1408,4, 1411,6-1412,1, 1418,5-1418,7 i 1421,0 m); foliacja zmienna w 
granicach 30-70°, na ogół słabo zaznaczona, pojedyncze większe, na ogół 
pokładowe skupienia kwarcu do 6, zwykle do 2 cm grubości, głównie na 
głębokości: 1394,6, 1396,8, 1397,0, 1430,7 i 1431,3 m oraz kilka w 
przedziale 1456,4-1467,3 m, inne drobne żyłki o zmiennej orientacji 
wypełniające system starszych spękań, młodsze spękania skalne rzadkie, 
głównie skośne, drobne strefy mylonityczno-kataklastyczne głównie w 
przedziale 1407,8-1456,4 m, piryt rzadki w formie rozproszonej, w 
żyłkach oraz na powierzchniach oddzielności, miejscami na krótkich 
odcinkach (do 20 cm długości) skała odbarwiona
Amfibolit drobnoziarnisty, smużysty z pokładowymi wtrąceniami skały 
kwarcowo-skaleniowej (głęb. 1470,0, 1483,8, 1491,8 m) i węglanowej 
(głęb. 1491,0 m) nieregularnie rozmieszczonymi; foliacja zmienna w 
granicach 30-50°, na ogół słabo zaznaczona, drobne żyłki w różnych 
kierunkach wypełnione kwarcem, zoisytem oraz kalcytem, miejscami 
dość liczne (głęb. 1500,1 m); spękania skalne rzadkie, najczęściej pokła
dowe i skośne, niekiedy pionowe, piryt rzadki w formie rozproszonej 
oraz na powierzchniach oddzielności, niekiedy w żyłkach
Amfibolit drobnoziarnisty, na ogół jednorodny; foliacja słabo zaznaczo
na około 35°. drobne żyłki o podobnym wykształceniu jw., na głębokości 
1518,0 m prawie pionowa szczelina uskokowa wypełniona roztartą masą 
skalną oraz żyłowym kacytem; spękania skalne rzadkie, tylko na głębo
kości 1535,0 m odcinek silnie spękany długości 40 cm, piryt rzadki, 
miejscami podobnie jw., na głębokości 1536,0 m towarzyszący żyłkom 
kalcytowym
Amfibolit drobnoziarnisty z przejściem do łupków amfibolowych, z 
pokładowymi wkładkami skały kwarcowo-skaleniowej lub też kwarco- 
wo-łyszczykowej do 15 cm grubości (głęb. 1539,6,1553,8,1554,5,1555,2 
m); foliacja miejscami bardzo wyraźna 35-40°, rzadziej do 70°, żyłki 
kwarcowe oraz kalcytowe, zwykle grubości 1-2 mm, w różnych kierun
kach, często pokładowe, skośne do stromych, towarzyszące niekiedy 
drobnym przesunięciom szczelinowym, drobne strefy mylonityczno- 
kataklastyczne rzadkie i w różnych kierunkach, głównie w przedziale
1553,6-1554,6 m; spękania skalne na ogół nieliczne, pokładowe i skośne, 
piryt rzadki, głównie na powierzchniach oddzielności, rzadziej w formie 
rozproszonej lub w żyłkach razem z kalcytem
Łupki i gnejsy, najczęściej amfibolowe, z przejściem do amfibolitów 
masywnych, zwykle zdiaftorytyzowanych, przeławicenia poszczególnych
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1638,4-1642,5

1642,5-1656,7

1656,7-1667,7

odmian petrograficznych zmiennej grubości, najczęściej 0,1-1,5 cm, 
powierzchnie warstewek faliste, ciągłe, miejscami warstewki typu so- 
czew lub oczek, w kilku miejscach przewarstwienia skałą jasną węglano
wą lub wzbogaconą w węglany do 10 cm grubości (głęb. 1590,5,1593,3, 
1593,7 m) bądź też skałą kwarcowo-skaleniową (głęb. 1581,7,1582,7 m), 
skały amfibolitowe lokalnie odbarwione, kruche lub też wzbogacone w 
epidot, w przedziale 1632,6-1634,4 m skała bardziej masywna, jedno
rodna; foliacja 40-50°, lokalnie do 85°, drobne żyłki epidotu i kalcytu w 
różnych kierunkach; spękania skalne bardzo gęste (rdzeń w okruchach) 
w przedziale 1576,0-1592,0 oraz 1618,0-1625,9 m, w pozostałych odcin
kach rzadsze, zwykle strome do pionowych oraz skośne, miejscami w 
kilkucentymetrowych odcinkach brekcja tektoniczna (głęb. 1576,8, 
1582,2,1590,3 m), na głębokości 1593,3 m drobne kawerny, piryt rzadki, 
głównie na powierzchniach oddzielności oraz w formie rozproszonej
Blastomylonityczna skała kwarcowo-skaleniowa, jasnoszara z odcie
niem zielonkawym, na ogół afaniczna, zbliżona wyglądem do kwarcytu, 
pocięta cienkimi żyłkami kalcytowymi w różnych kierunkach, rdzeń 
rozpada się na bloczki, piryt rzadki, rozproszony
Blastomylonityczny łupek kwarcowo-skaleniowy z wtrąceniami wapieni 
krystalicznych, głównie w przedziałach: 1649,4-1650,5, 1651,9-1652,2,
1653,7-1653,8 oraz 1655,2-1655,9 m, ciemno- i jasnoszary, niekiedy z 
zielonkawym odcieniem, na ogół cienko laminowany, często porozrywa
ny lub powytłaczany, z fragmentami skał do 1 cm średnicy, zwykle 
owalnymi, tkwiącymi luźno w mniej lub bardziej roztartej masie skalnej, 
wtrącenia wapieni krystalicznych o podobnym wykształceniu, z reguły 
ciemniejsze, omawiane skały skataklazowane, a miejscami zbrekcjowa- 
ne; foliacja tylko miejscami wyraźniejsza w granicach 30-50°; w całym 
przedziale żyłki kwarcu, epidotu i kalcytu różnie zorientowane, lokalnie 
zagęszczone, piryt na ogół rzadki, rozproszony, niekiedy w żyłkach 
razem z kwarcem, lokalnie tylko bogatsze smugi równoległe do foliacji 
(głęb. 1643,5,1649,2,1649,5,1653,7 m)
Blastomylonityczny wapień krystaliczny, ciemnoszary, podrzędnie jasny 
do białego, nieregularnie i na ogół drobno laminowany, odcinkami 
masywny, rdzeń podobnie jak w poprzednich przedziałach rozkawał
kowany, laminacja wyraźniejsza i słabo zaburzona występująca tylko 
miejscami, z reguły bowiem skała z objawami silnej deformacji wyraża
jącej się mniejszym lub większym rozczłonkowaniem skały. Zwykle w 
obrębie ciemniejszego tła skalnego tkwią luźno różnego kształtu i wiel
kości jaśniejsze okruchy skalne, niekiedy z dobrze zachowaną laminacją, 
orientacja lamin w tych okruchach często nie pokrywa się z laminacją 
skały, wielkość okruchów od 1 mm do kilku centymetrów średnicy 
(największy 5x3  cm), zmienne również ułożenie i zagęszczenie tych 
okruchów w skale, wszystkie okruchy wapienne ale różniące się barwą i 
teksturą; foliacja w wapieniach waha się w granicach 30-45°, rzadziej do 
60°, żyły różnej grubości, najczęściej 1-2 mm, kalcytowe w różnych 
kierunkach; spękania skalne poziome i pionowe, niekiedy z rysami 
ślizgowymi, piryt na ogół rzadki, rozproszony, niekiedy w postaci kry
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ształków do 4 mm średnicy, partie bogatsze w piryt na głębokości: 
1658,0-1659,0 oraz 1660,5 m

1667,7-1694,0 Blastomylonityczna skała kwarcowo-skaleniowa, szara w różnych odcie
niach, często zielonkawym, afaniczna lub też drobnoziarnista, wyglądem 
podobna do kwarcytu, niekiedy ze słabo widocznymi białawymi oczkami 
2-5, rzadziej do 8 mm średnicy, występującymi nieregularnie i w różnym 
zagęszczeniu, miejscami w skale nieregularna, drobna, nieciągła lami- 
nacja; z reguły skała gęsto spękana lub też skataklazowana, spękania 
często zabliźnione kwarcem lub kalcytem; foliacja słabo i tylko miejsca
mi widoczna 45-50°, piryt bardzo rzadki, rozproszony oraz na niektó
rych powierzchniach spękań
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WYNIKI BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH I LITOLOGICZNYCH

Przewiercone w obu otworach skały ze względu na rodzaj, skład mineralny i stopień 
przeobrażeń nie nadawały się do badań stratygraficznych metodami konwencjonalnymi. 
Nawiercone podłoże krystaliczne jest bowiem reprezentowane głównie przez amfibolity i 
skały pokrewne, podrzędnie gnejsy w stropie otworu Niedźwiedź IG 1 oraz mylonity i 
blastomylonity w spągu otworu Niedźwiedź IG 2.

Mimo tych niekorzystnych okoliczności wytypowano kilka próbek wapieni krystalicz
nych, występujących w formie wtrąceń w obrębie zmylonityzowanych i zbrecjowanych skał 
kwarcowo-skaleniowych z otworu Niedźwiedź IG 2 i poddano je badaniom laboratoryjnym 
na zawartość konodontów. Zbadano w ówczesnej Pracowni Stratygraficznej Oddziału Do
lnośląskiego IG ogółem 6 próbek z odcinka 1642,5-1667,7 m. W wyniku tych badań znale
ziono w przedziale głębokości 1642,5-1645,0 m jeden zagadkowy okruch, który zdaniem 
kierownika pracowni dr Marii Chorowskiej przypominał konodonta z rodzaju Palmatolepis. 
Jednakże zbadane powtórnie próbki, jak i próbki dodatkowe nie potwierdziły obecności 
dalszych okazów konodontów i wyniki te uznano za negatywne.

Negatywnym wynikiem zakończyła się również próba określenia w Pracowni Mineralogii 
i Geochronologii IG w Warszawie metodą K-Ar wieku izotopowego amfiboli w amfibolitach 
tak w otworze Niedźwiedź IG 1, jak i Niedźwiedź IG 2, głównie ze względu na niemożność 
uzyskania dostatecznie czystych koncentratów4. Uzyskane dotychczas wyniki analiz są tak 
rozbieżne (361-2660 min lat), że praktycznie dyskwalifikuje to ich wiarygodność.

Według J. Oberca (1972) w budowie geologicznej omawianego regionu, podobnie jak w 
obrębie Wzgórz Strzelińskich, udział biorą dwie serie metamorficzne: proterozoiczna, gnej- 
sowo-amfibolitowa, oraz dewońska, kwarcytowo-fyllitowa, obie wspólnie przefałdowane 
według waryscyjskiego planu strukturalnego. Schemat ten jednak nie znajduje potwierdzenia 
w wynikach badań ostatnio wykonanych głębszych otworów wiertniczych: Świdna IG 1 (H. 
Kościówko, T. Morawski, 1978) i Niedźwiedź IG 2 (Z. Cymerman, 1986; Z. Cymerman, J. 
Jerzmański, 1987). Skały metamorficzne w obu tych profilach najprawdopodobniej należą 
do jednego i tego samego piętra strukturalnego, które umownie określono jako proterozoik 
górny -  starszy paleozoik. Zdaniem Z. Cymermana (<op. cit.) masyw amfibolitowy Niedź
wiedzia swój makrowrzecionowy kształt uzyskał podczas waryscyjskiej fazy deformacyjnej 
£>2, w której dominowały naprężenia ścinające.

4 Najnowsze oznaczenia radiometryczne homblendy Ar/^Ar) w amfibolitach z otworu Niedźwiedź IG 1 (głęb. 
720-730 m) dają minimalny wiek skały około 376 min lat (Z. Cymerman, inf. ustna, 1992).
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Co się tyczy utworów kenozoicznych, to nie zawierały one osadów fitogenicznych (otwór 
Niedźwiedź IG 1) albo były wiercone bezrdzeniowo (otw. Niedźwiedź IG 2). W związku z tym 
stratygrafię tych utworów oparto na analogii do pobliskich lepiej rozpoznanych profilów 
wiertniczych oraz na syntetycznym przekroju geologicznym przez te utwory na arkuszu 
Lipnik (J. Badura, 1989).

P R O T E R O Z O I K  G Ó R N Y - S T A R S Z Y  P A L E O Z O I K

Należy tu kompleks skał metamorficznych nawierconych lub przewierconych w obu 
otworach. Od zachodu ku wschodowi, czyli od otworu Niedźwiedź IG 1 do otworu 
Niedźwiedź IG 2, w ich obrębie daje się wyróżnić trzy serie, a mianowicie gnejsową, amfibo- 
litową i blastomylonityczną. Charakterystykę tych serii skalnych oraz wzajemne relacje 
między nimi przedstawiono poniżej.

Stanisław MACIEJEWSKI; Leszek SAWICKI

SERIA GNEJSOWA

Gnejsy w profilu otworu Niedźwiedź IG 1 występują w gónej części w przedziale głębo
kości 122,5-257,0 m. Tworzą one od kilku- do kilkunastometrowej grubości pakiety poprze- 
gradzane drobnoziarnistymi amfibolitami. Występują one w trzech odmianach: łyszczykowe, 
amfibolowe i leukokratyczne.

Gnejsy łyszczykowe są drobno- i średnioziarniste, szare i różowe. Cienkie laminy łyszczy- 
ków przedzielają grubsze warstewki skaleniowo-kwarcowe.

Gnejsy amfibolowe są przeważnie drobnoziarniste, szare, ze słabo zaznaczającą się 
laminacją. Wykazują one przejścia do amfibolitów. Podobne skały, określone jako łupki i 
gnejsy amfibolowe, występują również w profilu otworu Niedźwiedź IG 2 w przedziale 
głębokości 1575,0-1638,4 m.

Wyróżnione w profilu otworu Niedźwiedź IG 1 gnejsy leukokratyczne, średnioziarniste 
są jasne, biołoszare, natomiast drobnoziarniste są ciemniejsze, bardziej zwarte, o teksturze 
bezkierunkowej.

Spośród wymienionych odmian tylko gnejsy amfibolowe wykazują przejścia do amfibo
litów. Najprawdopodobniej było tu kilka wylewów law i tufów, przedzielonych sedymentacją 
osadów. Obecnie są to skały metamorficzne, silnie zaangażowane tektonicznie, miejscami 
skataklazowane i zmylonityzowane. Spękania skalne, zwykle pionowe, powodują rozpad tych 
skał na bloki. Na powierzchniach spękań widoczna niekiedy mineralizacja kalcytowo-piry- 
towa.

SERIA AMFIBOLITOWA

Serię amfibolitową można podzielić na dwa główne człony: amfibolity właściwe i skały 
pokrewne, czyli łupki i gnejsy amfibolowe. Granica między tymi członami nie jest ostra.

Seria amfibolitowa w obu profilach jest podobnie wykształcona. W otworze Niedźwiedź 
IG 1 amfibolity właściwe w zwartej masie występują na głębokości 257,0-801,0 m (tj. do końca 
otworu), natomiast w otworze Niedźwiedź IG 2 w przedziale 104,0-1536,0 m, a poniżej, do
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1638,4 m, łupki i gnejsy amfibolowe z przejściem do amfibolitów. W profilu otworu 
Niedźwiedź IG 1 gnejsy amfibolowe występują w kilku poziomach w stropie otworu (głęb. 
148,0-173,0,199,0-211,0 i 213,5-215,5 m).

Amfibolity właściwe makroskopowo wykazują duże zróżnicowanie litologiczne tak w 
skali całego profilu otworu, jak i często w skali kilku czy kilkunastu centymetrów długości 
rdzenia. Praktycznie wyróżniono dominujące odmiany skał na odcinkach na ogół nie krót
szych niż 2,5 m i nie dłuższych niż 100 m. Wyróżnione odcinki są umowne, gdyż poszczególne 
odmiany skalne często przechodzą jedne w drugie na ogół bez ostrych granic.

Za podstawę podziału tych skał przyjęto formę i sposób rozmieszczenia jasnych składni
ków mineralnych (skaleń, zoisyt) do ciemnych (hornblenda). W toku szczegółowego profi
lowania rdzenia stwierdzono co najmniej kilka sposobów uporządkowania jasnych 
składników w stosunku do ciemnego tła skalnego. Najczęściej powtarzają się cztery ułożenia 
tych składników:

a) jasne i ciemne składniki mineralne występują prawie w równej proporcji, przy czym 
wielkość i forma skupień są zbliżone,

b) jasne składniki mineralne tworzą niewielkie, amebowate lub rzadziej owalne skupie
nia, niekiedy wyciągnięte w obrębie ciemnego tła skalnego, z którym się zazębiają,

c) jasne składniki mineralne skupiają się w drobne kłaczki lub smużki wyciągnięte zgodnie 
z uporządkowanym ciemnym tłem skały,

d) jasne składniki mineralne tworzą mniej lub bardziej ciągłe pasemka lub wstęgi prze
dzielone różnej grubości masą skalną słabiej uporządkowaną.

Przyjmując takie zróżnicowanie w uporządkowaniu jasnych składników mineralnych 
amfibolity podzielono na cztery główne typy: a) amfibolit jednorodny, b) amfibolit cętkowa- 
ny, c) amfibolit smużysty oraz d) amfibolit wstęgowy lub laminowany. Odmiany te w profilu 
pionowym obu otworów występują naprzemianlegle, zajmując różnej i zmiennej miąższości 
przedziały. Stosunkowo największy udział mają amfibolity smużyste i wstęgowane (lamino
wane), mniejszy amfibolity jednorodne, a zupełnie podrzędnie trafiają się amfibolity cętko- 
wane.

W ogólności skały są drobno- i średnioziarniste, najczęściej o ziarnach 1-3 mm średnicy, 
ciemne do czarnych z zielonkawym odcieniem. Częstym składnikiem amfibolitów są granaty, 
przeważnie o większych ziarnach niż skała macierzysta. Ich wielkość waha się od ułamka 
milimetra do 2 cm, zwykle są to ziarna 5 mm średnicy. Występują one nieregularnie, 
miejscami tak gęsto, że można mówić o amfibolitach granatowych.

Lokalnie wygląd skał odbiega od podanej charakterystyki głównych odmian skalnych. 
Wiąże się to z metasomatyczną przebudową, kataklazą i mylonityzacją oraz diaftorezą.

Łupki i gnejsy amfibolowe występują w obu profilach gromadząc się wyłącznie w ich 
górnej i dolnej części. Ich udział waha się od 4 do 5% całego rdzenia.

Łupki i gnejsy amfibolowe cechują się zmiennym wykształceniem składu mineralnego, 
jak również tekstury i struktury, czym różnią się np. od amfibolitów wstęgowanych (lamino
wanych). Z reguły są to skały drobnoziarniste, szare i zielonkawe w różnych odcieniach, o 
teksturze łupkowej, rzadziej masywnej. Naprzemianlegle warstewki lub wtrącenia, często o 
różnym składzie mineralnym, mają od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów grubo
ści. Miejscami warstwowanie to staje się mniej wyraźne lub raptownie zanika, a skała 
przyjmuje wykształcenie bardziej jednorodne.

Dodać należy, że omawiane skały są najczęściej silnie zmienione, zbrekcjowane lub 
zdiaftorytyzowane, co ogranicza ich pełniejszą charakterystykę litologiczną. Niemniej poło
żenie tych skał w profilu otworu oraz zazębianie się z amfibolitami właściwymi pozwala z 
dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że stanowią one ogniwo litologiczne pośrednie mię
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dzy amfibolitami a serią blastomylonityczną w spągu profilu otworu Niedźwiedź IG 2, jak i 
amfibolitami a serią gnejsową w otworze Niedźwiedź IG 1.

Na zakończenie charakterystyki serii amfibolitowej podać należy, że w serii tej oprócz 
wyróżnionych głównych odmian skalnych napotyka się różne inne podrzędne odmiany 
związane genetycznie bądź z amfibolitami, bądź z niżej ległą serią blastomylonityczną, np. 
skałę amfibolowo-granatową, amfibolowo-granatowo-epidotowo-kwarcową, granatowo- 
kwarcową, aktynolitowo-zoisytową i inne w otworze Niedźwiedź IG 1 (S. Maciejewski, L. 
Sawicki, 1977), czy też drobne wkładki kwarcowo-skaleniowe lub węglanowe w dolnej części 
profilu otworu Niedźwiedź IG 2 (J. Jerzmański i in., 1984).

SERIA BLASTOMYLONITYCZNĄ

Poniżej serii amfibolitowej w profilu otworu Niedźwiedź IG 2 występują od 1638,4 m do 
końca otworu nie przewiercone skały o nader zmiennym wykształceniu litologicznym, któ
rych wspólną cechą jest silne zaangażowanie tektoniczne. Skały te wyodrębniono osobno 
jako serię blastomylonityczną. W składzie tej serii ilościowo przeważają skały kwarcowo-ska
leniowe, często o charakterze łupkowym, natomiast podrzędnie występują wapienie krysta
liczne.

Blastomylonityczne skały kwarcowo-skaleniowe występują w przedziale 1638,4-1642,5 
m oraz stanowią końcówkę otworu w przedziale 1667,7-1694,0 m, w którym otwór zakoń
czono z przyczyn technicznych.

Blastomylonity kwarcowo-skaleniowe reprezentują skały słabo zróżnicowane makrosko
powo, szare i jasnoszare, często z zielonkawym odcieniem, rzadziej ciemne do czarnych, 
afaniczne, partiami drobnoziarniste, wyglądem zbliżone do kwarcytów. Niekiedy dostrzec w 
nich można nieostro odgraniczone, drobne oczka, rzadziej soczewkowate laminy mniej lub 
bardziej ukierunkowane, czym zbliżają się do łupków kwarcowo-skaleniowych.

Miąższość tych skał oraz ich zmienność litologiczna w pionie i poziomie nie jest znana i 
trudna do oceny w świetle uzykanych wyników.

Blastomylonityczne łupki kwarcowo-skaleniowe występują w przedziale 1642,5-1656,7 
m, w którym przeławicają się z wapieniami krystalicznymi. Są to skały o zmiennym wyglądzie, 
na ogół jasnoszare do ciemnych w różnych odcieniach, często zielonkawym, miejscami z 
wyraźnie zachowaną laminacją. Laminy są najczęściej porozrywane i powytłaczane, a w 
pojedynczych przypadkach drobne, owalne fragmenty lub okruchy łupków tkwią luźno w 
ciemniejszej masie skalnej. Podobne tekstury, lecz na większą skalę, obserwowano również 
w obrębie wkładek wapieni krystalicznych.

Omawiane skały są najczęściej skataklazowane, a niektóre ich partie reprezentują typową 
brekcję tektoniczną.

Łupki te łączą się przejściami z wyżejległymi skałami kwarcowo-skaleniowymi.
Blastomylonityczne wapienie krystaliczne w profilu otworu pojawiają się kilkakrotnie w 

tym samym przedziale głębokości 1642,5-1656,7 m w postaci różnej grubości wkładek w 
obrębie łupków kwarcowo-skaleniowych oraz w osobnej i bardziej zwartej masie w przedziale
1656,7-1667,7 m. Podkreślić należy, że ze względu na mały uzysk i silne rozkawałkowanie 
rdzenia trudno jest z całą pewnością ustalić wzajemne związki między poszczególnymi 
wystąpieniami. Nie można wykluczyć, że niektóre drobne wkładki mogą stanowić pojedyn
cze okruchy czy też fragmenty budin. Niemniej z całą pewnością można stwierdzić, że 
wykształcenie wapieni we wszystkich wymienionych przedziałach jest podobne. Są to skały
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ciemnoszare do czarnych, rzadziej jasnoszare i białe, mniej lub bardziej wyraźnie laminowa
ne, partiami bardziej jednolite i masywne.

Powszechnie obserwowanym zjawiskiem w wapieniach krystalicznych są w różnym sto
pniu rozwnięte tekstury kataklastyczno-mylonityczne. Niektóre partie tych skał wyglądem 
do złudzenia przypominają struktury spływowe lub melanżowe. W prawie jednorodnej masie 
tkwią różnej wielkości okruchy (od ułamka milimetra do kilku centymetrów średnicy), 
zwykle owalne i chaotycznie rozmieszczone. Niektóre z nich wykazują wyraźną laminację, 
przy czym orientaq*a tych lamin często nie pokrywa się z kierunkiem laminacji w otaczającej 
skale. Barwa okruchów jest różna, ale wszystkie są wapienne.

Miąższość wkładek wapieni krystalicznych waha się od kilku do ponad 10 m.

T R Z E C I O R Z Ę D  

MIOCEN -  PLIOCEN

Bezpośrednio na podłożu krystalicznym w omawianym rejonie leżą osady ilasto-mułko- 
wo-piaszczyste, które zaliczono do miocenu -  pliocenu. Badań mikropaleontologicznych 
tych osadów nie przeprowadzono, a ich stratygraficzną pozycję oparto na regionalnej 
analizie arkusza Lipnik (J. Badura, 1987,1989). Zdaniem J. Badury (1989) osady te repre
zentują środowisko sedymentacyjne związane z blokowo wypiętrzonymi fragmentami pod
łoża krystalicznego, które uległo wietrzeniu ilastemu. Granicę trzeciorzęd/czwartorzęd 
ustaloną przez S. Maciejewskiego i L. Sawickiego (1977) na głębokości 15 m w profilu otworu 
Niedźwiedź IG 1J. Badura przesuwa w dół o 25,2 m, a dolną granicę trzeciorzędu o 26 m w 
górę słusznie przyjmując, żezwietrzelina rezydualna odzwierciedla strop podłoża kenozoiku. 
Wymienione zmiany uzwględniono w profilu otworu Niedźwiedź IG 1.

C Z W A R T O R Z Ę D

Osady czwartorzędowe napotkano w obu otworach, ale tylko w profilu otworu 
Niedźwiedź IG 1, który odwiercono z pełnym rdzeniowaniem, można próbować ustalić ich 
genezę i pozycję stratygraficzną. Są to osady wodnolodowcowe najprawdopodobniej zlodo
wacenia południowopolskiego i środkowopolskiego (J. Badura, 1989). Sumaryczna miąż
szość tych utworów w profilu otworu Niedźwiedź IG 1 wynosi 39,2 m, a w otworze Niedźwiedź 
IG 2 — 59,0 m. Holoceńskie utwory wyróżniono tylko w otworze Niedźwiedź IG 1.
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W profilu tego otworu wyróżniono gnejsy i amfibolity. Gnejsy są ograniczone do górnej 
części omawianego profilu (głęb. 122,5-257,0 m) i występują w trzech odmianach. Są to 
gnejsy łyszczykowe, amfibolowe i leukokratyczne.

GNEJSY

Gnejsy łyszczykowe

Gnejsy łyszczykowe występują głównie na odcinku 122,5-148,0 m. Są to skały drobno- i 
średnioziarniste, przy czym w tych ostatnich wyraźnie grubsze ziarna tworzą skalenie i kwarc, 
przyjmując postać oczek lub nieregularnych skupień. Grubsze warstewki skaleniowo-kwar- 
cowe są przedzielone cienkimi laminami łyszczyków.

Gnejsy są ciemnoszare, niektóre jednak partie skalne mają odcień czerwonawy, wywołany 
większą zawartością biotytu oraz rozproszonymi, wtórnie powstałymi tlenkami żelaza. Stru
ktura gnejsów jest lepido-granoblastyczna, tekstura kierunkowa, często laminowana.

Głównymi składnikami gnejsów są kwarc, plagioklaz, biotyt i muskowit, podrzędnie 
występują granat, chloryt i tlenki żelaza, a akcesorycznie cyrkon, apatyt i siarczki.

Skaleń jest reprezentowany przez oligoklaz o zawartości 24-28% An; skalenia potaso
wego brak. W odmianie drobnoziarnistej wielkość ziarn plagioklazu waha się około 0,5 mm, 
a w odmianie średnioziarnistej sięga do 5 mm, ziarna są ksenomorficzne, przeważnie o 
kształtach wydłużonych, soczewkowa tych, wygaszające plamiście światło. Część ziarn jest nie 
zbliźniaczona natomiast część wykazuje polisyntetyczne bliźniaki według prawa peryklino- 
wego i albitowego. Bliźniaki peryklinowe są częstsze, bardziej regularnie wykształcone, 
natomiast bliźniaki albitowe obejmują zazwyczaj część ziarn, urywają się lub są wygięte. 
Plagioklazy zawierają często wrostki kwarcu, biotytu oraz agregaty submikroskopijnych 
wrostków typu serycytu. W niektórych próbkach (głęb. 135,3 m) plagioklazy są spękane, a 
spękania wypełnione tlenkami żelaza.

Kwarc ustępuje ilościowo skaleniom, jest wykształcony przeważnie w mniejszych kseno- 
morficznych ziarnach, nieco wydłużonych. Często tworzy też agregatowe skupienia składa-
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jące się z ziarn suturowo pozazębianych. Niektóre ziarna, podobnie jak ziarna plagioklazów 
są spękane, spękania zaś wypełnione tlenkami żelaza.

Łyszczyki są reprezentowane przez biotyt i muskowit. Ten ostatni jednak występuje nie 
we wszystkich próbkach. Blaszki łyszczyków układają się w laminy, opływając ziarna skaleni 
i kwarcu. Wielkość blaszek jest różna, większe i grubsze występują w odmianie średnioziar- 
nistej. Muskowit tworzy zazwyczaj większe blaszki niż biotyt. Jest on lepiej wykształcony. 
Biotyt występuje w małych (0,3 mm) i większych (1,5 mm) blaszkach. Pleochroizm jego jest 
jasnożółty (a) i żółtobrunatny (y). Biotyt w niektórych partiach zachował się w zupełnie 
świeżym stanie, jednak w niektórych są widoczne daleko posunięte zmiany. W wyniku 
diaftorycznych procesów biotyt ulegał w jednym przypadku chlorytyzacji, w innych odbar
wieniu i przeobrażeniu w jasny łyszczyk z wydzieleniem się żelaza. Biotyty zmienione są 
często powygryzane i postrzępione.

Granat ma znaczenie podrzędne. Tworzy on izometryczne ziarna bezładnie rozrzucone 
po całej skale. Wielkość ziarn jest różna — od 0,1 do 0,5 mm. Większe ziarna występują 
pojedynczo, natomiast małe przeważnie w skupieniach. Granaty na ogół nie zawierają 
wrostków, natomiast ulegają chlorytyzacji. Niekiedy dochodzi do tworzenia się jasnego 
łyszczyku. Duże ziarna granatów zostały pocięte siatką drobno wykształconego łyszczyku, o 
jasnozielonkawym zabarwieniu (próbka z głęb. 137 m).

Chloryt jest przywiązany do tych partii skalnych, które uległy procesowi diaftorezy; 
rozwija się zarówno kosztem biotytu, jak i granatu, wykształcając drobne blaszki o bladozie- 
lonkawym zabarwieniu.

Diaftorycznie zmienioną skałą jest próbka z głębokości 127,8 m, w której biotyt został 
całkowicie przeobrażony w izotropowy chloryt, o słabym pleochroizmie: a — bezbarwnym, 
y — bladozielonawym. Skalenie w tej skale ujawniają oznaki przeobrażeń wtórnych. Zmęt
nienie ziarn może być spowodowane rozpoczynającym się procesem kaolinizacji. W grana
tach rozwija się drobnołuseczkowy, zielonkawy serycyt.

O obecności cyrkonu w skale świadczą pleochroiczne ciemne pola w biotycie. Wrostki 
tego minerału tkwiące w łyszczyku są przeważnie małe, rzadko tworzą automorficzne większe 
słupki.

Sporadycznie napotkany apatyt jest wykształcony w grubych, pękatych ziarnach. Minerały 
żelaziste są reprezentowane przez siarczki i tlenki. Te ostatnie, zremobilizowane w toku 
wtórnych procesów, tworzą wypełnienia szczelin spękanych minerałów krzemianowych lub 
szczelin między ziarnami.

Gnejsy amfibolowe

Gnejsy amfibolowe występują na głębokości 148,0-173,0, 199,0-211,0 oraz 213,5-215,5 
m. Są to skały szare, drobnoziarniste, o niewyraźnej laminacji. Wykazują one przejście do 
amfibolitów w wyniku mniejszego udziału kwarcu, a zwiększonego udziału plagioklazu i 
hornblendy w budowie skały. Wielkość ziarn mineralnych jest różna — od 0,02 do 0,8 mm. 
Gnejsy amfibolowe mają strukturę granoblastyczną bądź grano-nematoblastyczną, teksturę 
zaś kierunkową.

W składzie mineralnym tych gnejsów udział biorą: plagioklaz, kwarc i hornblenda, 
niekiedy bywa też epidot, biotyt, granat, a z akcesorycznych minerałów tytanit, apatyt, tlenki 
żelaza i siarczki.

Plagioklaz jest zasadowym oligoklazem (24-30% An) i tworzy ksenomorficzne ziarna o 
zarysach soczewkowatych, izometrycznych lub wydłużonych. Światło wygasza faliście. Tylko
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niektóre ziarna wykazują ślady polisyntetycznych zbliźniaczeń według prawa peryklinowego 
i albitowego. Ziarna są przeważnie spękane oraz infiltrowane brunatnymi tlenkami żelaza, 
często też są mętne i zawierają wrostki w wyniku rozwijającej się epidotyzacji.

Kwarc występuje przeważnie w mniejszych, nieregularnych ziarnach, zazębiających się ze 
sobą. Wykazuje często faliste wygaszanie światła. Ziarenka kwarcu tworzą też pojedyncze 
wrostki w plagioklazach i amfibolach.

Amfibol jest hornblendą zwyczajną wykształconą w postaci słupków, o silnym pleochroi- 
zmie: a  — żółtozielonym, /J — zielonym, y — zielononiebieskim. Kąt ściemniania wynosi 
17-20°. Niekiedy hornblendą ulega wtórnym przeobrażeniom, wokół niej lub w jej spęka
niach tworzy się epidot.

Epidot w niektórych próbkach (np. głęb. 155 i 156,5 m) występuje w większych ilościach. 
Tworzy on ziarna lub słupki, nie zawsze jednak dobrze wykształcone. Powstaje nie tylko 
kosztem homblendy ale również plagioklazu, tworząc w nim wrostki. Ten sam epidot 
wypełnia też pęknięcia skalne, tworząc żyłki.

W gnejsie amfibolowym miejscami obficie występuje granat, np. do takich należy zaliczyć 
odcinek 202-211 m. Granat tworzy automorficzne ziarna o zarysach sześciokątnych, najczę
ściej jednak silnie spękane i wtórnie użylone blaszkami chlorytu lub łyszczyku. Proces 
przeobrażeń jest nieraz tak daleko posunięty, że całe ziarno ulega chlorytyzacji. Ten sam 
chloryt o słabym zielonkawym pleochroizmie i anomalnych barwach interferencyjnych two
rzy się niekiedy po hornblendzie, obejmując część ziarn.

Biotyt w gnejsie amfibolowym ma charakter wtórny i tworzy się kosztem hornblendy. Są 
to drobne blaszki rozwijające się w samej hornblendzie bądź w jej spękaniach. Niekiedy 
dochodzi do całkowitej biotytyzacji hornblendy i wówczas obserwuje się tylko sam biotyt. 
Tworzenie się biotytu jest związane zapewne z tymi samymi procesami, co powstanie epidotu.

Tytanit jest wykształcony w romboedrycznych, drobnych osobnikach i towarzyszy zazwy
czaj hornblendzie. Apatyt natomiast jest obecny w niektórych tylko próbkach (np. głęb. 
161,2 m), tworząc nieco wydłużone, małe ziarna. Tlenki żelaza występują w formie rozpro
szonej i wiążą się głównie z procesami przeobrażeń hornblendy. Siarczek (piryt) pojawia się 
sporadycznie i jest przywiązany głównie do szczelin, wzdłuż których wykształca niekiedy duże 
automorficzne ziarna (np. głęb. 165,4 m).

Gnejsy leukokratyczne

Gnejsy leukokratyczne występują w większej masie na głębokości 235,5-257,0 m oraz 
tworzą drobne wkładki w obrębie drobnoziarnistego, skataklazowanego amfibolitu, jak np. 
na głębokości 217,5 m. Również amfibolit tworzy często cienkie wkładki w gnejsie laukokra- 
tycznym, np. na głębokości 239,8-253 m.

Gnejsy leukokratyczne są skałami przeważnie jasnoszarymi, niekiedy nierówno lamino
wanymi. Te cienkie laminy tworzy amfibolit zbudowany z hornblendy i plagioklazu oraz 
niewielkiej ilości biotytu i tytanitu. Niektóre jednak partie drobnoziarniste z rozproszonymi 
minerałami ciemnymi i siarczkami (głęb. 235,7 m) oraz partie zmylonityzowane (głęb. 246 
m) są ciemniejsze.

Głównymi składnikami gnejsów leukokratycznych są skalenie i kwarc, natomiast mine
rały ciemne uczestniczą w niewielkiej ilości (biotyt, chloryt, epidot). Z minerałów akcesory- 
cznych występuje apatyt, siarczki i cyrkon.

Zarówno kwarc, jak i skalenie tworzą ziarna ksenomorficzne, wielkości 0,2-0,8 mm, o 
nieregularnych zarysach, pozazębiane między sobą, niekiedy tworzące nawet przerosty.
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Ziarna plagioklazów są raczej nieco większe niż kwarcu, natomiast skaleń potasowy z próbki 
z głębokości 235,7 i 237,3 m przyjmuje postać dużych ksenoblastów do 1,5 mm wielkości.

Plagioklazy częściowo bywają zbliźniaczone polisyntetycznie według prawa albitowego i 
peryklinowego. Prążki bliźniacze są przeważnie nieostre, rozmazane, w strefach dynamicz
nego zaangażowania ponadto powyginane i poprzesuwane, a samo ziarno wykazuje faliste 
wygaszanie światła. Pęknięcia ziarn plagioklazów są zabliźnione zazwyczaj kwarcem (głęb. 
249,3 m). Plagioklaz jest reprezentowany przez albit -  oligoklaz o zawartości 10-15% An.

Skaleń potasowy jest mikroklinem o budowie bliźniaczej. Tworzy on zarówno nieregu
larne ziarna, jak również porfiroblasty z odmieszaniami pertytowymi. Niezależnie od tego 
zawiera też większe wrostki albitowe. Infiltracyjny charakter skalenia potasowego przejawia 
się w wypieraniu albitu, w którego ziarnach mikroklin tworzy nieregularne wysepki i zatocz
ki.

Ziarna kwarcu są różnej wielkości i wykazują faliste wygaszanie światła.
Nieliczne minerały ciemne są rozmieszczone bezładnie. Biotyt bywa różnie wykształcony: 

raz tworzy większe hipidiomorficzne blaszki o pleochroizmie: a  — słomkowym, y — żółto
zielonym, innym razem są to drobne, postrzępione osobniki. Chloryt jest penninem o 
subnormalnych barwach interferencyjnych i słabym pleochroizmie w barwach jasnozielo
nych. Epidot jest wykształcony w małych ziarenkach.

Z minerałów akcesorycznych apatyt tworzy małe, nieregularne ziarna, a piryt występuje 
w większych, często automorficznych osobnikach, przeważnie wzdłuż spękań. Cyrkon tworzy 
małe wrostki w biotycie, zazwyczaj z ciemnymi polami pleochroicznymi.

Podrzędną rolę w skale spełnia miazga mylonityczna, składająca się z rozdrobnionych 
ziarenek skaleni i kwarcu oraz z wtórnie powstałych drobnych minerałów blaszkowych.

AMFIBOLITY

Większą część profilu zajmują amfibolity i skały im towarzyszące. Wśród amfibolitów 
przeważają amfibolity hornblendowo-plagioklazowe w odmianie drobnoziarnistej (rza
dziej) i średnioziarnistej (częściej) oraz amfibolity średnioziarniste hornblendowo-plagio- 
klazowo-epidotowe. Podrzędnie występuje amfibolit melanokratyczny, w którym horn- 
blenda stanowi więcej niż 80% objętości skały. W wielu odcinkach profilu zaznacza się 
większy udział granatu. Omawiane amfibolity są zróżnicowane również pod względem 
strukturalnym i tekśturalnym.

Amfibolitom towarzyszą różne odmiany skalne, genetycznie związane z amfibolitami, 
takie jak skały: amfibolowo-granatowa, amfibolowo-granatowo-kwarcowa, granatowo- 
-kwarcowa, aktynolitowo-zoisytowa, plagioklazowa, hornblendowo-biotytowa, kalcytowo- 
chlorytowa i chlorytowo-kalcytowo-albitowa.

Amfibolity hornblendowo-plagioklazowe

W odmianie drobnoziarnistej amfibolity hornblendowo-plagioklazowe tworzą większy, 
dość jednorodny odcinek na głębokości 257,0-370,0 m, natomiast w przedziale 93,0-257,0 
m występują w gnejsach w postaci wkładek, zwykle kilkumetrowej grubości.

Struktura amfibolitu jest nematoblastyczna i grano-nematoblastyczna, tekstura kierun
kowa. Na głębokości 342,4 i 352,4 m trafiają się amfibolity porfiroblastyczne.

W składzie amfibolitu minerałami głównymi są hornblenda i plagioklaz, podrzędną rolę 
spełniają tytanit, dalej granat, chloryt, biotyt, epidot, tlenki żelaza, piryt i apatyi.
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Hornblenda jest wykształcona w hipautomorficznych słupkach i ksenomorficznych ziar
nach. Słupki hornblendy są często powygryzane i postrzępione. Wielkość poszczególnych 
osobników waha się w granicach 0,5-0,7 mm. Zabarwienie hornblendy jest ogólnie słabe. 
Pleochroizm zmienia się następująco: a  — bladożółtozielony, — zielony, y — zielony z 
odcieniem niebieskim. Kąt ściemniania z/y zmienny — 17-22°.

Plagioklaz jest zasadowym oligoklazem z przejściem do kwaśnego andezynu (28-36% 
An). Jest wykształcony w ksenomorficznych, drobnych ziarnach, wielkości 0,3 mm. Są to 
ziarna przeważnie mętne, niezbliźniaczone, a osobniki zbliźniaczone należą przeważnie do 
bliźniaków peryklinowych, rzadziej napotyka się bliźniaki typu albitowego. Zmętnienie ziarn 
jest wywołane pyłem epidotowym, powstałym w procesie diaftorycznym.

Tytanit tworzy drobne ziarna o charakterystycznych kształtach. Powstanie jego jest 
związane z rozpadem pierwotnych tlenków tytanu. Niekiedy napotyka się drobne wrostki 
ilmenitu w jądrach tytanitu.

Granat jest rzadko napotykanym minerałem w tej odmianie amfibolitu. W próbce z 
głębokości 191 m widoczne są pseudomorfozy chlorytowe po pierwotnych granatach, któ
rych średnica waha się od 1 do 1,5 mm.

Chloryt w większych ilościach występuje w strefach silniej przeobrażonych. .Tworzy on 
drobne, słabo pleochroiczne blaszki w odcieniach zielonych.

W próbkach z głębokości 226-229 i 239,8 m często napotyka się biotyt. Tworzy on drobne 
blaszki o pleochroizmie: a — żółtym, y — brunatnym, rozwijające się wśród słupków 
amfiboli. Biotyt jest minerałem późniejszym, związanym z wtórnymi procesami. Minerały 
rudne są reprezentowane przez tlenki żelaza i piryt. Tlenki żelaza są wykształcone w postaci 
małych, drobnych ziarn rozproszonych w skale. Większe ich nagromadzenie napotykano w 
strefach wtórnych przemian. Piryt jest nieliczny. Niewielkie jego ziarna są zazwyczaj związa
ne ze spękaniami.

Apatyt jest również nieliczny, w niektórych tylko próbkach napotyka się pojedyncze 
osobniki.

Kataklaza w amfibolicie zaznacza się nieregularnymi spękaniami. Strefy mylonityczne są 
cienkie, niejednorodne. Tworzą je smugi afanityczne, które przyjmują często tekstury łup
kowe, niekiedy powierzchnie łupkowe są wyraźnie wyślizgane. Strefy mylonityczne są zazwy
czaj wtórnie przeobrażone. Pionowe spękania, często wypełnione węglanami i siarczkami, 
są późniejsze w stosunku do spękań spowodowanych kataklazą.

Strefy zmylonityzowane są zbudowane z miazgi skaleniowo-hornblendowej, wyraźnie 
wyciągniętej (231,5 m). W tych partiach często pojawia się piryt, niekiedy kwarc.

Amfibolit średnioziarnisty hornblendowo-plagioklazowy występuje na głębokości 370,0- 
660,0 m. Partiami jest on megaskopowo bardzo jednorodny, partiami smużysty. Smużystość 
amfibolitu polega na tym, że ciemną masę skalną utworzoną z amfiboli przecinają drobne 
smużki zbudowane z ziarenek plagioklazów. Smużki te to głównie wypełnienia interstycyjne 
wśród hipidiomorficznie wykształconych kryształów hornblendy. Wielkość ziarn hornblendy 
wynosi 1,5-2,0 mm, ziarna plagioklazów zaś są małe, około 0,2-0,3 mm. Struktura skały jest 
nematoblastyczna i grano-nematoblastyczna, tekstura kierunkowa. Na głębokości 571,9 m 
występuje amfibolit o strukturze porfiroblastycznej. Głównymi minerałami są hornblenda i 
plagioklaz oraz zawsze obecny tytanit. Podrzędną rolę w skale spełniają: granat, tlenki żelaza, 
apatyt i piryt. Z  wtórnymi procesami wiąże się obecność w skale biotytu, chlorytu, epidotu, 
kalcytu i serycytu.

Hornblenda jest wykształcona głównie w hipidiomorficznych słupkach. Są to ziarna 
świeże, rzadko zawierające wrostki tytanu, apatytu i tlenków żelaza. Hornblenda ma silny 
pleochroizm: a  — żółty, fi — zielony, y — szmaragdowy. Kąt z/y = 20-23°.



41

Plagioklaz jest andezynem o zawartości 32-38% An. Ziarna są przeważnie ksenomor- 
ficzne, izometryczne, niezbliźniaczone. W niektórych próbkach plagioklazy są mętne, pokry
te pigmentem serycytowym bądź epidotowym.

Tytanit tworzy przeważnie drobne ziarna o pokroju kopertowym, rzadziej ziarna izome
tryczne.

Granat w tej odmianie amfibolitu pojawia się odcinkami i niekiedy nagromadza się w 
większej ilości. Są to ziarna izometryczne, przeważnie spękane, a często wtórnie przeobra
żone. Często po nich tworzy się chloryt, rzadko zielony biotyt, a szczeliny wypełniają kwarc 
lub kalcyt.

Z  minerałów rudnych występuje w niewielkiej ilości piryt i tlenki żelaza, tworząc drobne, 
nieregularne ziarna. Apatyt, również nieliczny, tworzy grube słupki lub ziarna.

Biotyt i chloryt występują w partiach, w których doszło do wtórnych przemian. Minerały 
te rozwijają się w spękaniach hornblendy bądź granatu. Przy bardzo rozwiniętym procesie 
przemian po granacie powstają pseudomorfozy.

Epidot pojawia się sporadycznie i jest wykształcony w postaci małych ziarn, częściej 
jednak występuje w formie skrytokrystalicznej w plagioklazie.

Obecność kalcytu jest związana tak ze strefami wcześniej tektonicznie zaangażowanymi, 
jak i później wtórnie przeobrażonymi.

Amflbolity hornblendowo-plagioklazowo-epidotowe

Ten typ amfibolitu występuje na odcinku 660,0-801,0 m. Bardzo często jest laminowany, 
ciemniejsze laminy są zbudowane głównie z hornblendy, natomiast jasne z kwarcu, plagio- 
klazu i epidotu. Do głównych składników skały, oprócz hornblendy i plagioklazu, należy 
zaliczyć kwarc i epidot. Ilość plagioklazu w tej odmianie amfibolitu jest wyraźnie mniejsza 
niż w odmianie średnioziarnistej amfibolitu hornblendowo-plagioklazowego.

Struktura skały jest grano-nematoblastyczna, tekstura kierunkowa.
Hornblenda, która w budowie skały spełnia dominującą rolę, jest wykształtowana w 

małych i większych słupkach, niekiedy postrzępionych. Niektóre osobniki zawierają liczne 
wrcstki i przyjmują strukturę sitową. Hornblenda ma silny pleochroizm: a — żółty, /J — 
zielony, y — szmaragdowy, a kąt z/y = 22°.

Plagioklazu jest mało, najczęściej poniżej 10% objętości skały. Tworzy on drobne, 
izometryczne bądź nieregularne ziarna, przeważnie niezbliźniaczone, niekiedy ujawniające 
faliste wygaszanie światła. Plagioklaz jest oligoklazem zasadowym z przejściem do andezynu 
(27-33% An).

Kwarcu w skale jest przeważnie więcej niż plagioklazu. Jest wykształcony w małych, 
ksenomorficznych ziarnach, podobnie jak ziarna plagioklazów. Ziarna kwarcu tworzą sku
pienia, występują również pojedynczo, niekiedy też jako wrostki w hornblendzie.

Epidot występuje w postaci mniejszych lub większych ziarn, dobrze skrystalizowanych. 
Ilościowo jest go niewiele. Bardzo powszechny jest natomiast tytanit.

Granat występuje na ogół w niewielkiej ilości. Są jednak odcinki, w których udział granatu 
jest dość duży. Ziarna granatu są przeważnie małe, nieregularne, częto wydłużone, poprze- 
rastane bardzo często kwarcem.

Z minerałów rudnych występują tlenki żelaza i piryt w postaci małych ziarn, a z minerałów 
wtórnych chloryt i kalcyt.
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Amfibolity hornblendowe

Ten typ amfibolitu występuje na odcinku 448,5-483,5 m. Jest to skała ciemna, prawie 
czarna, zbudowana głównie z hornblendy. Na uwagę zasługuje tu złocisty piryt, liczniej 
reprezentowany niż w innych odmianach amflbolitów. Występuje on w postaci rozproszonej.

Struktura skały jest nematoblastyczna, tekstura kierunkowa. Hornblenda o silnym pleo- 
chroizmie: a  — żółtozielonym,/? — zielonym, y — zielonym z odcieniem niebieskim, często 
z wrostkami tytanitu, rzadziej apatytu. Słupki hornblendy są mniej lub bardziej regularne i 
osiągają wielkość do 5 mm.

Skaleniem jest plagioklaz -  andezyn (38% An), wykształcony w postaci małych, nie- 
zbliźniaczonych ziarn, tworzący zazwyczaj drobne skupienia.

Między ziarnami hornblendy występują ksenomorficzne mniejsze i większe ziarna pirytu, 
wypełniając interstycje.

Tytanit jest również stałym składnikiem amfibolitu. Tworzy on przeważnie charaktery
styczne pękate ziarna, soczewkowato wydłużone; bywa też wrostkiem w hornblendzie.

W niektórych próbkach napotyka się apatyt w postaci słupków, a również jako grubsze 
ziarna.

Granat przeważnie w tej odmianie skalnej nie występuje, jednak pokazuje się na głębo
kości 449,3 m w formie ziarn wielkości kilku milimetrów.

Z wtórnych minerałów napotykany bywa chloryt, a w próbce z głębokości 471,6 m nawet 
biotyt. Minerały te powstają wyniku późniejszych procesów hydrotermalnych.

Skały towarzyszące amfibolitom

Skały związane przestrzennie i genetycznie z amfibolitami, lecz nie wykazujące typowego 
dla nich składu mineralnego napotyka się w całym kompleksie amfibolitowym. Tworzą one 
wkładki lub strefy od kilku centymetrów do kilkunastu metrów grubości. Wśród nich sto
sunkowo najliczniej jest reprezentowana skała amfibolowo-granatowa (głęb. 426,8-442,1, 
580,5-581,0,698,3-705,3 oraz 781,3-786,7 m).

Skała amfibolowo-granatowa z głębokości 426,8-442,1 m jest skałą ciemnoszarą, drob
no- i średnioziarnistą, rzadziej gruboziarnistą o strukturze masywnej i grano-nematoblasty- 
cznej, teksturze bezładnej. Wielkość ziarn granatu w odmianie drobnoziarnistej wynosi 0,4 
mm, w odmianie średnioziarnistej 2-5 mm, a w odmianie gruboziarnistej 2 cm.

W składzie mineralnym tej skały udział biorą: hornblenda, granat, tytanit, podrzędnie 
piryt, tlenki żelaza, epidot, kwarc i chloryt.

Najliczniejszym minerałem jest hornblenda występująca w hipautomorficznych osobni
kach. Pleochroizm hornblendy jest wyraźny: a  — żółty, /?— zielony, y — zielony z odcieniem 
niebieskim. Kąt ściemnienia zfy wynosi 22-24°.

Granaty są wykształcone w izometrycznych ziarnach, niezbyt regularnych i przeważnie 
spękanych. Zawierają też mikroskopijne wrostki przypominające minerały węglanowe. W 
spękaniach często występują chloryt i kwarc.

Tytanit jest rozproszony w skale w postaci charakterystycznych ziarn wielkości 0,1-0,2 
mm, rzadziej większych (0,5 mm). Zwykle towarzyszą mu drobne skupienia tlenków żelaza, 
rzadziej pirytu.

Pozostałe minerały spełniają rolę podrzędną. Są to drobne skupienia epidotowe, poje
dyncze ziarnaKlcwarcu, blaszki chlorytu, a z minerałów rudnych piryt i tlenki żelaza.
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Niekiedy udział kwarcu w budowie skały jest znacznie większy, jak np. w odmianie 
średnioziamistej z głębokości 430,9 m. Kwarc bowiem nie ogranicza się tylko do wypełnień 
interstycyjnych i spękań, ale tworzy wyraźne skupienia w postaci warstewek. Niekiedy 
pojawiają się też drobne ilości plagioklazów w postaci małych ziam.

Nieco inny ilościowy skład mineralny ma skała amfibolowo-granatowa z odcinka 7813-
786,7 m. Jest ona bogatsza w homblendę, a uboższa w granat. Ponadto obok kwarcu 
występuje plagioklaz.

Na odcinku 6983-705,0 m skała amfibolowo-granatowa, oprócz dużej ilości kwarcu, 
zawiera też epidot. Te partie bogatsze w kwarc i epidot stanowią przejścia do skały amfibo- 
lowo-granatowo-epidotowo-kwarcowej.

Skała amfibolowo-granatowo-epidotowo-kwarcowa wykazuje duże podobieństwo do 
amfibolitu Jiornblendowo-plagioklazowo-epidotowego laminowanego, jak również stanowi 
przejście do skał amfibolowo-granatowych. Występuje ona na głębokości 708,2-721,6 m.

Jest to skała ciemnozielona, średnio-, niekiedy drobnoziarnista, o strukturze grano- 
nematoblastycznej, teksturze kierunkowej. Skład mineralny przedstawia się następująco: 
homblenda, granat, epidot, kwarc, tytanit, plagioklaz, piryt i tlenki żelaza.

Hornblenda tworzy hipidiomorficzne słupki, odznaczające się silnym pleochroizmem: a  
— żółtym, (i — zielonym, y — szmaragdowym. Kąt ściemniania z/y = 22°. Granat występuje 
w owalnych, spękanych ziarnach bezładnie rozproszonych w skale. Epidot jest wykształcony 
w drobnych ziarnach lub słupkach. Kwarc tworzy w skale wyraźne skupienia, zbudowane z 
drobnych ziarn o falistym wygaszeniu światła. W znacznych ilościach występuje tytanit, 
tworząc charakterystyczne kopertowe ziarna. W niewielkich natomiast ilościach napotykane 
są drobne osobniki plagioklazów, wypełniające interstycje oraz małe ziarna pirytu.

Skała granatowo-kwarcowa występuje rzadko i tylko w cienkich warstewkach miąższości 
kilkunastu centymetrów. Nawiercona na głębokości 601,5 m skała jest drobnoziarnista o 
zabarwieniu różowym, zbudowana z automorficznych granatów i ksenomorficznych ziarn 
kwarcu. Granaty są wielkości 0,15-0,5 mm, większe ziarna są spękane, a spękania wypełnione 
wtórnymi minerałami, głównie chlorytem. Kwarc tworzy raczej drobniejsze ziarna, które 
często ujawniają faliste wygaszanie światła. Z  innych minerałów napotykany jest tytanit 
zarówno w mniejszych, jak i większych ziarnach.

Skała aktynolitowo-zoisytowa występuje na głębokości 725,0-732,1 m. Jest ona jasnozie
lona, średnioziarnista, o strukturze grano-nematoblastycznej i teksturze kierunkowej. Jasne 
smużki są zbudowane z zoisytu.

Aktynolit jest minerałem dominującym w skale i tworzy hipidiomorficznie wykształcone 
słupki. Jest bladozielony, słabo pleochroiczny, a kąt zty = 16°. Z  wykształcenia przypomina 
hornblendę aktynolitową.

Zoisyt jest wykształcony w postaci ksenomorficznych ziarn, rzadziej tworzy słupki. Jest 
bezbarwny. Ziarna zoisytu są otoczone najczęściej agregatami skrytokrystalicznego epidotu.

W niewielkich ilościach napotykane są też skupienia zepidotyzowanych plagioklazów 
oraz pojedyncze, małe ziarna kwarcu. Z  akcesorycznych minerałów występują pojedyncze 
słupki apatytu.

Skała aktynolitowa tworzy wkładki grubości 1 m w obrębie amfibolitów drobno- i 
średnioziarnistych. Występuje w strefach dynamicznie zaangażowanych, np. na głębokości
259,9,308,3-308,9,443,1 i 459,1 m.

Skała aktynolitowa jest zwarta, drobnoziarnista, o nierównym przełamie i zabarwieniu 
jasnozielonkawym, ma strukturę nematoblastyczną, teksturę kierunkową. Jest przeważnie 
monomineralna, z niewielką ilością chlorytu i drobnych ziarn tlenków żelaza. Spękania 
natomiast często są wypełnione pirytem. Aktynolit jest wykształcony w postaci pręcikowej,
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rzadziej grubszych słupków, długości 0,5 mm. Jest bezbarwny, a kąt zty = 17°. Chloryt jest 
przeważnie bezbarwnym klinochlorem, tworzącym małe, poskręcane blaszki.

Skała z głębokości 459,1 m jest grubiej krystaliczna, o dobrze wykształconym aktynolicie 
i chlorycie.

Skały plagioklazowe tworzą strefy leukokratyczne, których miąższość waha się od kilku 
centymetrów do 1 m. Są to skały jasne, prawie białe, przeważnie drobnoziarniste, o strukturze 
granoblas tycznej.

Próbka z głębokości 608,0 m jest zbudowana z plagioklazu wykształconego w hipidio- 
morficznych ziarnach, częściowo zbiźniaczonych według prawa albitowego i peryklinowego. 
Plagioklaz stanowi około 80% objętości skały i jest reprezentowany przez oligoklaz o 
zawartości 20% An.

Kwarc występuje wśród plagioklazów tworząc ksenomorficzne ziarna, niekiedy o falistym 
wygaszaniu światła.

Pozostałe minerały to ksenomorficzne, małe ziarna epidotu, blaszki chlorytu oraz poje
dyncze ziarna tlenków żelaza.

Skała hornblendowo-biotytowa wiąże się ściśle z diaftorycznie zmienionym amfibolitem 
średnioziarnistym na głębokości 534,7 m. Skała ta powstała z przeobrażenia amfibolitu 
zawierającego granat. Występujący tu biotyt oraz często towarzyszący mu chloryt są minera
łami późniejszymi, powstałymi w okresie regresji metamorfizmu.

Główne minerały to hornblenda o bardzo intensywnym, zielonym pleochroizmie oraz 
biotyt, którego pleochroizm przedstawia się następująco: a — żółty, y — brunatnozielony.

Mniejszą rolę w skale spełniają: chloryt, granat i tlenki żelaza. Chloryt charakteryzuje się 
subnormalnymi barwami interferencyjnymi, występuje w dobrze wykształconych blaszkach, 
a również w postaci nieregularnych agregatów. Granat natomiast tworzy mniejsze lub 
większe ziarna, z których tylko część zachowała się w stanie świeżym. Bywają ziarna całko
wicie przeobrażone i wówczas pseudomorfozy po nich składają się ze słabo skrystalizowanych 
blaszek biotytu, niekiedy chlorytu i skupień węglanów, w których bywają rozproszone tlenki 
żelaza. Niezależnie tlenki są też rozproszone w całej skale w postaci małych ziarn. W skale 
brak jest całkowicie tytanitu.

Z jasnych minerałów występuje plagioklaz, tworząc małe, izometryczne ziarna, przeważ
nie niezbliźniaczone. Są one z reguły mętne, od zachodzących w nich wtórnych procesów 
serycytyzacji.

Skała kalcytowo-chlorytowa i chlorytowo-kalcytowo-albitowa, przy czym kalcytowo- 
chlorytowa występuje w przedziale głębokości 350,0-358,0 m, jest jasnoszarozielonkawa, 
dość krucha, nieco złupkowana. Z obrazu mikroskopowego wynika, że jest zbudowana 
głównie z kalcytu i chlorytu. Podrzędną rolę spełniają rozproszone tlenki żelaza oraz 
drobnoblaszkowy talk. Główne minerały układają się w nieregularne skupienia, przyjmując 
postać warstewek i smug. Struktura jest grano-lepidoblastyczna, a tekstura kierunkowa.

W przedziale głębokości 358,8-364,5 m występuje skała chlorytowo-kalcytowo-albitowa. 
Główną masę skalną stanowi chloryt, w obrębie którego występują skupienia i smugi 
kalcytowe oraz pojedyncze, małe ziarna albitowe. Strop tej partii na odcinku 358,8-359,1 m 
jest zsylifikowany. Ziarna kwarcu tworzą soczewkowate skupienia oraz nagromadzają się w 
postaci żyłek.

Skała chlorytowo-kalcytowo-albitowa występuje również na głębokości 640,5 m. Jest 
masywna, drobnoziarnista, o zabarwieniu jasnozielonym, strukturze wyraźnie diablastycz- 
nej, wszystkie minerały wzajemnie się przerastają, tekstura kierunkowa słabo zaznaczona. 
Poza głównymi minerałami — chlorytem, kalcytem i albitem — dużą rolę w skale spełniają
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też tlenki żelaza, tworząc ziarna do 0,2 mm wielkości. Jądra ziarn tlenków żelaza są często 
wypełnione tytanitem. Ponadto napotyka się pojedyncze ziarna kwarcu i epidotu.

ILOŚCIOWY SKŁAD MINERALNY GNEJSÓW IAMFIBOLITÓW

W celu zilustrowania ilościowych stosunków w głównych odmianach skalnych wykonano 
35 analiz planimetrycznych.

W tabeli 1 przedstawiono ilościowy skład mineralny gnejsów. W gnejsach łyszczykowych 
ilość kwarcu jest dość stała i waha się w granicach 32,2-37,6%, w gnejsach amfibolitowych 
rozpiętość jest większa — 36,4-44,2%, a w gnejsach leukokratycznych — 13,6-46,0%. 
Plagioklaz w gnejsach łyszczykowych występuje w ilości 17,0-37,4%, w gnejsie amfibolowym 
— 35,8-46,6%, a w gnejsie leukokratycznym — 22,0-69,2%, z tym że w próbce z głębokości
235,7 m obecny jest też skaleń potasowy w ilości 12,4%. W gnejsie łyszczykowym najważniej
szym minerałem ciemnym jest biotyt, ale są też próbki, w których muskowit występuje w 
podobnej ilości co biotyt. W gnejsie leukokratycznym biotytu jest mało, zazwyczaj poniżej 
4%. Hornblenda występuje tylko w gnejsie amfibolowym i to w ilości zmiennej — 8,2-24,2%. 
Inne minerały spełniają rolę podrzędną, obecne są w skale w ilości od dziesiętnych części do 
kilku procent.

Skład mineralny gnejsów z profilu otworu Niedźwiedź IG 1
T a b e l a  1

Minerały

Zawartość minerałów w % objętościowych w gnejsie:
łyszczykowym amfibolowym leukokratycznym

Głębokość w m
129,7 135,3 137,0 148,5 161,2 168,3 213,5 217,5 235,7 249,3

Kwarc 32,6 32,6 37,6 44,2 36,6 36,4 13,6 24,6 46,6 30,2
Plagioklaz 29,2 37,4 17,0 43,0 35,8 46,6 42,6 69,2 22,0 65,6
Skaleń potasowy 12,4 —
Hornblenda — — — 8,2 24,2 14,2 22,4 — — —
Biotyt 23,6 23,6 19,0 1,2 — — 5,2 4,2 1,2 2,0
Muskowit 8,2 2,2 18,6 — — — — — — —
Granat 3,4 1,6 2,8 1,6 — 1,2 4,6 — — —
Epidot — — — 1,0 2,0 0,6 0,4 0,2 — 0,2
Apatyt 0,2 0,4 0,8 — — — 0,6 0,2 — 0,2
Tytanit — — — — 0,2 — 0,8 1,2 — —
Tlenki żelaza 2,8 2,2 3,2 0,6 1,2 1,0 1,2 — 0,4 —
Piryt — 0,4 0,6 0,2 — — . 0,6 — — ■ —
Chloiyt — — 0,4 — — — 3,6 0,4 — 1,8
Miazga skalna — — — — — — 4,4 — 18,0 —

W tabeli 2 przedstawiono skład mineralny amfibolitów. Główny minerał amfibolitów — 
hornblenda — występuje w ilości 50,9-86,0%. W odmianie drobnoziarnistej i średnioziar- 
nistej amfibolitu hornblendowo-plagioklazowego hornblenda nie przekracza 70%, w amfi- 
bolicie średnioziarnistym homblendowo-plagioklazowo-epidotowym przeważają próbki o



T a b e la  2

Skład mineralny amfibolitów z profilu otworu Niedźwiedź IG 1

Zawartość minerałów w %objętościowych w amfibolicie:

Minerały
homblendowo-plagioklazo- 

wym drobnoziarnistym
homblendowo-plagioklazowym

średnioziamistym
homblendowo-plagioklazowo-

-epidotowym
homblendowym 

(melanokra tycznym)

Głębokość w m

192,0 270,3 284,7 330,4 373,4 403,0 485,3 503,7 545,0 551,0 666,5 673,3 753,3 768,6 799,8 449,3 468,1 471,6

Kwarc 7,2 0,6 1,2 0,4 0,8 — 0,6 5,0 2,8 1,2 9,8 4,4 17,2 18,0 10,4 — — —

Plagioklaz 38,0 26,8 23,0 26,0 31,0 17,6 20,0 38,6 32,0 23,2 2,8 12,4 4,8 4,6 6,9 13,0 2,4 10,8

Homblenda 53,2 68,0 67,4 67,2 54,4 68,3 65,8 50,9 55,2 65,2 78,6 63,6 70,8 57,2 73,2 80,6 86,0 81,2

Biotyt
i

0,6

Chloryt 0,2 0,2 1,0 1,6 0,2 2,4 0,8 1,2 — 0,4 0,4 0,1 — — 0,2 0,2 — 0,4

Granat — 0,4 — — 2,4 — 2,4 — 4,4 — 1,2 — 1,0 14,6 2,0 1,4 — —

Epidot — 1,2 0,8 0,4 2,0 1,4 0,4 0,1 — 2,0 2,4 16,0 1,4 1,2 3,4 — — —

Tytanit 1,2 1,4 6,0 0,8 5,6 2,8 5,6 0,8 4,0 6,8 3,6 3,2 4,6 4,0 3,6 1,2 2,4 1,6

Tlenki żelaza 0,2 1,2 0,6 3,4 2,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 — 0,2 0,1 0,2 0,1 — — —

Piryt — 0,2 — 0,2 — 7,0 4,0 2,4 0,4 0,5 1,2 — 0,1 0,2 0,2 3,2 7,6 5,2

Apatyt — — — — 1,2 0,1 0,1 — 1,0 0,1 — — — — — 0,4 1,6 0,2

Kalcyt — — — — — 0,2 — 0,2 — 0,3 — 0,1 — — — — — —
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zawartości powyżej 70%, a w amfibolicie hornblendowym (melanokratycznym) hornblendy 
zawsze jest więcej niż 80%. Ilość plagioklazów natomiast w poszczególnych odmianach 
układa się odwrotnie. Plagioklazów w odmianie drobnoziarnistej i średnioziamistej amfibo- 
litu homblendowo-plagioklazowego jest przeważnie więcej (powyżej 20%) niż w odmianach 
amfibolitu hornblendowo-plagioklazowo-epidotowego i melanokratycznego (poniżej 20%). 
Kwarc w amfibolitach hornblendowych (melanokra tycznych) nie występuje, drobnoziarniste 
i średnioziamiste amfibolity homblendowo-plagioklazowe zawierają go niewiele, najwięcej 
do kilku procent, większą ilość kwarcu (do 18%) zawiera tylko amfibolit hornblendowo-pla- 
agioklazowo-epidotowy. W tej ostatniej odmianie w większej ilości może występować epidot 
(16%) oraz granat (14,6%). Tytanit jest obecny we wszystkich analizowanych próbkach i to 
niekiedy w ilości kilku procent. Na uwagę zasługuje piryt, który w niektórych próbkach 
stanowi ponad 7% objętości skały.

Duże zróżnicowanie składu mineralnego zaznacza się również w skałach towarzyszących 
amfibolitom (tab. 3).

Skład mineralny skał amfibolowo-granatowych i aktynolitowo-zoisytowych 
z profilu otworu Niedźwiedź IG 1

T a b e l a  3

Zawartość minerałów w % objętościowych w skale:

Minerały amfibolitowo-granatowej amfibolitowo-granatowo-
-epidotowo-kwarcowej

aktynolitowo-zoi-
sytowej

Głębokość w m
427,8 430,9 438,1 782,2 714,9 726,0 728,7

Kwarc 1,2 14,0 5,2 12,0 17,6 — 0,4
Plagioklaz — — 1,2 6,4 0,8 — 1,4
Homblenda 57,4 46,0 57,2 63,6 33,2 . — —
Aktynolit — — — — — 52,4 60,8
Chloryt 0,2 0,6 — 0,3 — — —
Granat 29,6 29,2 27,2 13,6 11,2 — —
Epidot 0,4 0,2 — 1,2 26,8 1,2 2,8
Zoisyt — — — — — 46,4 34,6
Tytanit 8,0 8,6 7,2 2,4 10,0 — —
Tlenki żelaza — 0,2 0,2 — — — —
Piryt 3,2 1,2 1,4 0,3 0,4 — —

Krystyna KURALOWA, Stanisław MACIEJEWSKI

S K A Ł Y  M E T A M O R F I C Z N E  Z O T W O R U  
N I E D Ź W I E D Ź  I G 2

W profilu tego otworu występują w stropie amfibolity i lupki amfibolowe, a niżej 
blastomylonity.
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AMFIBOLITY

Amfibolity w profilu otworu Niedźwiedź IG 2 występują w zwartej masie w przedziale 
głębokości 160,0-1536,0 m. Na podstawie badań około 280 płytek cienkich większość skał 
należy do amfibolitów średnio-, i rzadziej drobnoziarnistych. Około jedną trzecią próbek 
stanowią skały świeże lub słabo przeobrażone, ciemnozielone, niekiedy prawie czarne. 
Pozostała część próbek reprezentuje skały w mniejszym lub większym stopniu przeobrażone, 
najczęściej w wyniku diaftorezy zachodzącej w strefach deformacji tektonicznych. Skały te 
cechuje na ogół jaśniejsze zabarwienie, a w przypadku skał silnie przeobrażonych także 
bardziej zróżnicowane uziarnienie.

Wśród skał stosunkowo mało zmienionych najliczniej są reprezentowane amfibolity, w 
których głównymi minerałami są hornblenda i plagioklaz, a niekiedy dodatkowo epidot. Dość 
licznie występują także amfibolity, w których plagioklaz jest minerałem ubocznym, a mine
rałami głównymi są hornblenda i minerały grupy epidotu. Niekiedy obok hornblendy, zamiast 
epidotu, występuje granat, rzadziej pirokseny. Ilościowy skład mineralny amfibolitów obra
zuje tabela 4.

Charakterystykę amfibolitów przeobrażonych, jak i inne zjawiska im towarzyszące poda
no w dalszej części.

Amfibolit hornblendowo-plagioklazowy

Reprezentantów.tej odmiany napotyka się na całej prawie długości profilu wiertniczego 
(160-1495 m). Są dominującą skałą w przedziale 695,1-839,9,904,6-918,0 i 960,0-1024,6 m. 
Zdecydowana większość (57 z przebadanych 90) próbek tej odmiany to skały słabo zmienio
ne, ciemnozielone, o intensywnie pleochroicznej hornblendzie. Widoczne niekiedy w tych 
próbkach przeobrażenia ograniczają się do ziarn granatu, który trafia się dość często.

Świeże lub słabo zmienione amfibolity hornblendowe-plagioklazowe są skałami najczę
ściej nierównoziarnistymi, zbudowanymi z materiału drobnoziarnistego, wielkości poniżej 1 
mm, oraz materiału średnioziarnistego, wielkości 1-5 mm. Wielkość osobników granatu 
przekracza niekiedy 5 mm (do 10 mm). W większości próbek nierównoziarnistych wielkość 
składników mineralnych mieści się w granicach 0,3-3,0 mm. Amfibolity wykazują strukturę 
najczęściej granonematoblastyczną lub granoblastyczną, a wyjątkowo nematoblastyczną. 
Kierunkowa na ogół tekstura tych skał wynika z warstwowego ułożenia głównych składników 
mineralnych i uporządkowania słupków hornblendy zgodnie z ich wydłużeniem. Amfibolity 
o słabo zaznaczonej teksturze kierunkowej, prawie masywne i o teksturze łupkowej, w 
których słupki hornblendy są nie tylko zgodnie zorientowane, ale i silnie wydłużone, trafiają 
się rzadko. Wyjątkowo, np. na głębokości 819,5 m, stwierdzono amfibolit o strukturze 
porfiroblastycznej (poikiloblastycznej), średnioziarnisty, z blastami granatu i piroksenu 
wielkości do 1 cm, przetkanymi obficie wrostkami hornblendy, plagioklazu, kwarcu, epidotu, 
tytanitu i węglanów.

Głównymi składnikami mineralnymi amfibolitów hornblendowo-plagioklazowych są 
hornblenda i plagioklaz, niekiedy granat, kwarc, a wyjątkowo także węglany. Do minerałów 
ubocznych, prawie zawsze obecnych, należy tytanit. W większości próbek występują minerały 
grupy epidotu, a w niektórych kwarc, siarczki, tlenki żelaza i tytanitu oraz pirokseny. Wśród 
minerałów akcesorycznych napotyka się niekiedy apatyt. Z minerałów wtórnych najczęściej 
obecny jest chloryt, epidot kryptokrystaliczny, rzadziej węglany.



Skład mineralny wybranych próbek amfibolitów z profilu otworu Niedźwiedź IG 2
T a b e la  4

Zawartość minerałów w % objętościowych w amfibolicie:

Minerały homblendowo-plagioklazowym homblendowo-plagioklazowo-epidotowym homblendowo-epido-
towym

Głębokość w m

236,9 440,7 526,0 529,0 538,5 703,0 1108,5 1135,7 1327,7 543,5 1201,5 1354,3 1465,4 1473,6 1531,8 522,0 1165,7 1391,9

Homblenda 62,4 68,4 76,2 55,0 66,6 58,4 52,6 59,0 76,7 51,2 67,8 61,0 57,4 57,6 61,4 783 59,4 45,0

Plagioklazy 12,8 17,2 12,2 27,6 17,4 29,4 12,2 31,6 17,4 18,1 11,6 10,0 22,6 22,6 12,8 2,2 4,8 0,6

Minerały epidoto- 
we

1,4 2,8 4,4 7,0 1,8 7,2 2,6 3,4 0,6 27,6 16,2 18,2 13,0 13,8 11,6 10,2 17,6 39,6

Granat 2,0 4,0 — — — 1,4 9,0 1,0 1,1 — — — — — — 3,3 0,2 —

Kwarc 6,2 1,3 — — — — 13,8 — — — 0,8 5,4 — — — — 12,0 10,8

Tytanit 7,0 4,8 4,0 3,4 10,6 3,4 3,8 2,2 — 1,9 2,8 2,8 4,2 0,8 4,6 33 3,2 1,2

Pirokseny — — — 4,8 1,4

Apatyt 0,4 — — — 0,4 0,2 1,0 śl. — — 0,4 — śl. ś i . — ś l . —

Tlenki 4,8 0,2 2,4 — 0,4 — 0,6 0,6 3,8 — 0,2 0,4 1,8 4,8 6,4 0,3 0,4 —

Siarczki — — — 0,6 1,4 — 4,4 1,2 0,4 — 0,4 1,8 1,0 — 2,6 — 1,6 1,0

Węglany 0,8 1,3 0,8 1,6 — — — — — 1,2 0,2 — — 0,4 0,2 1,6 0,8 1,8

Chloryt 2,2 — — — — — — 1,0 — — — — — — 0,2 0,6 — —

Biotyt

śl. — ślady.
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Hornblenda jest wykształcona najczęściej w postaci hipautomorficznych, słabo wydłużo
nych słupków, o nieprawidłowych zakończeniach. W amfiboilitach o teksturze łupkowej 
dominują słupki silnie wydłużone. Napotykane niekiedy osobniki automorfiózne są na ogół 
mniejsze od pozostałych. Długość słupków hornblendy mieści się najczęściej w przedziale 
0,5-2,5 mm. Barwa jest ciemnozielona, pleochroizm wybitny: a  — żółty, fi — zielony, y — 
szmaragdowy. Kąt zjy waha się w granicach 15-21°. Niektóre osobniki hornblendy zawierają 
wrostki plagioklazu, tytanitu, klinozoisytu, rzadziej kwarcu i epidotu. Z minerałów wtórnych, 
tworzących się kosztem hornblendy, obserwowano niekiedy mikrolity epidotu oraz drobne 
skupienia węglanów. Procentowy udział hornblendy w analizowanych próbkach waha się na 
ogół w granicach 60-80°. Wyjątkowo zawartość hornblendy spada poniżej zawartości plagio
klazu.

Plagioklazy są reprezentowane przez andezyn, niekiedy z przejściem do oligoklazu. Są na 
ogół czyste, niekiedy lekko zmętniałe, sporadycznie przyprószone pyłem epidotowym. Ziarna 
są kseno-, rzadziej hipautomorficzne, drobne, o średnicy 0,015-0,5 mm. Lokalnie, w obrębie 
partii drobnoziarnistych, występują ziarna większe, zrekrystalizowane, niekiedy do wielko
ści 1,5 mm. Dominują osobniki niezbliźniaczone. Wśród bliźniaków obserwowano najczę
ściej prążki albitowe, rzadziej peryklinowe, na ogół rozmazane, mało wyraźne, krótkie, nie 
obejmujące całego ziarna. W skałach o teksturze kierunkowej pozazębiane osobniki plagio
klazu tworzą laminy miąższości najczęściej 0,5-1,0 mm. Sporadycznie miąższość lamin 
plagioklazu (niekiedy w przerostach z kwarcem) dochodzi do kilku milimetrów. W drobno
ziarnistych amfibolitach o teksturze łupkowej miąższość lamin plagioklazowych nie przekra
cza 0,5 mm, a w próbkach o teksturze masywnej plagioklaz tworzy nieregularne skupienia. 
Szczególnie bogate w plagioklazy próbki obserwowano w środkowej części profilu. W jednej 
z nich na niektórych osobnikach plagioklazu obserwowano proces saussurytyzacji.

Granaty występują w postaci niezbyt regularnych ziarn izometrycznych, wielkości najczę
ściej 2-5 mm. W amfibolicie drobnoziarnistym z głębokości 236,9 m są znacznie drobniejsze 
(0,3-0,8 mm). Wiele osobników granatu jest pokrytych delikatną siateczką spękań, wypeł
nionych wtórnym chlorytem (penninem). Często ziarna granatu obfitują we wrostki mine
rałów współwystępujących w skale. Wrostki te są wydłużone i zgodnie zorientowane. 
Zawartość granatów w amfibolitach hornblendowo-plagioklazowych waha się od ułamków 
procentu do około 9%. W przypadku większej zawartości granatu skały wyodrębniono jako 
amfibolity hornblendowo-granatowe.

Kwarc występuje głównie w próbkach obfitujących w granaty. Jest drobnoziarnisty (0,3- 
0,8 mm średnicy), ksenomorficzny, pozazębiany. Tworzy soczewkowate skupienia, rzadziej 
laminy, w których współwystępuje niekiedy z plagioklazami. Na ogół jego zawartość w skale 
jest niewielka. Obserwowano niekiedy próbki o zawartości kwarcu przewyższającej zawar
tość plagioklazów (np. głęb. 549,5,764,8,904,6 i 1019,3 m).

Tytanit w ilości kilku procent obserwowano prawie we wszystkich analizowanych prób
kach. Jedynie na głębokości 985,2-1008,8 m i 1495,0 m tytanit występuje w ilościach akceso- 
rycznych, a w próbce z głębokości 1492,1 m nie obserwowano go w ogóle. Minerał ten jest 
wykształcony najczęściej w postaci grubszych lub cieńszych soczewek o zróżnicowanej dłu
gości 0,02-1 mm. Ziarna powyżej 0,5 mm napotyka się rzadko. Obok kryształów soczewko- 
watych, niekiedy spękanych, występują znacznie rzadziej ziarna niekształtne, ksenomor- 
ficzne. Wśród tytanitu napotyka się bliźniaki, niekiedy polisyntetyczne. Tytanit występuje w 
skale w formie rozproszonej i w postaci krótkich smug lub sznureczków.

Minerały grupy epidotu w amfibolitach hornblendowo-plagioklazowych nie odgrywają 
większej roli. Ich zawartość nie przekracza na ogół 5%, a niekiedy spada poniżej 1%. 
Reprezentuje je głównie klinozoisyt, rzadziej epidot, a wyjątkowo zoisyt. Minerały te tworzą
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najczęściej hipautomorficzne kryształki wielkości poniżej 0,5-1,6 mm. Rzadziej napotyka się 
ziarna ksenomorficzne oraz epidot kryptokrystaliczny. Poza ziarnami rozproszonymi w 
skale, tworzą niekiedy gniazda i cieniutkie żyłki.

Tlenki w niewielkich ilościach są obecne w większości analizowanych próbek. Najczęściej 
są to rozproszone w skale niekształtne, niekiedy szkieletowe ziarna lub niewielkie skupienia 
ilmenitu. Stosunkowo bogate w tlenki są amfibolity z głębokości 911,5, 1108,5, 1327,7,
1406.0. 1491.0.1492.1 i 1495,0 m. W próbce z głębokości 1327,7 m ziarna i skupienia tlenków 
mają długość 0,02-1,0 mm i łączą się niekiedy w równoległe smugi. W pozostałych próbkach, 
poza samodzielnymi ziarnami, tlenki występują w towarzystwie siarczków, które niekiedy 
obrastają je lub przerastają. Ponadto napotyka się tlenki obrośnięte tytanitem.

Siarczki w postaci drobnych, rozproszonych w skale nieregularnych ziarn i skupień 
napotyka się w małych ilościach w większości analizowanych próbek. Obficiej występują na 
ogół w tych samych próbkach co i tlenki. Ponadto stosunkowo dużo siarczków stwierdzono 
w próbce z głębokości 710,6 m, w której poza ziarnami niekształtnymi obserwowano auto- 
morficzne kryształki pirytu wielkości niekiedy powyżej 0,5 mm.

Piroksen jako minerał uboczny występuje jedynie w próbce z głębokości 819,5 m, gdzie 
w ilości kilku procent tworzy poikiloblasty o średnicy 2-10 mm. Ponadto relikty piroksenu 
stwierdzono w amfibolicie z głębokości 529,0 m.

Apatyt w postaci drobnych ziarn o kształtach zbliżonych do izometrycznych obserwowano 
w około 1/3 analizowanych próbek. Jego zawartość w skale nie przekracza 1% objętości.

Węglany w niewielkiej ilości są obecne w większości analizowanych próbek. Są to nie
wielkie skupienia drobno krystalicznego kalcytu występującego w przestrzeniach między- 
ziarnowych oraz drobne, nieregularne żyłki. Inny charakter mają wystąpienia węglanów w 
drobnoziarnistych amfibolitach z głębokości 597,6 i 1491,0 m. Węglany tworzą tu zgodne z 
foliacją skały laminy miąższości kilku (głęb. 597,6 m) milimetrów do kilku centymetrów. W 
próbce z głębokości 597,6 m są wykształcone w postaci średnio-, miejscami drobnoziarniste
go kalcytu, w obrębie którego obecne są cieniutkie laminy hornblendy oraz drobne agregaty 
klinochloru. Skała węglanowa z głębokości 1491,0 m to marmur zbudowany z kryształów 
wielkości 0,2-0,5 mm. Miejscami skała jest grubiej krystaliczna, o ziarenach do 2 mm. 
Struktura skały jest granoblastyczna, tekstura masywna, partiami (w miejscach przeławiceń 
amfibolitem) kierunkowa.

Chloryt, poza żyłkami w obrębie ziarn granatu, stwierdzono w strefach skataklazowanych 
w próbkach z głębokości 526,0 i 783,7 m, gdzie występują cieniutkie żyłki klinochloru. W 
amfibolicie z głębokości 1492,1 m obecne są natomiast drobniutkie (do 0,2 mm) blaszki 
chlorytu o subnormalnych, niebieskawych barwach interferencyjnych (penninu), rozproszo
ne w masie skalnej.

Wśród amfibolitów hornblendowo-plagioklazowych przeobrażonych dominują amfibo
lity drobno- bądź nierównoziarniste. Podrzędnie, na głębokości 421,0-489,2 i 800,0-839,9 
m, na przemian ze skałami drobnoziarnistymi występują skały średnioziarniste. Są to najczę
ściej skały o strukturze granonematoblastycznej z wyraźną przewagą składników nematobla- 
stycznych. Podrzędnie, w partiach leukokratycznych, struktura jest nematoblastyczna (głęb.
484,0 i 800,0 m) lub granoblastyczna (głęb. 828,3 i 864,4 m). Na głębokości 439,2 m występuje 
bogaty w granaty amfibolit o strukturze porfiroblastycznej. Tekstura tych skał jest w mniej
szym lub większym stopniu kierunkowa, podrzędnie masywna (np. głęb. 160,0, 421,0,422,0,
458.0, 462#,1 i 566,0 m).

Skład mineralny przeobrażonych amfibolitów hornblendowo-plagioklazowych jest zbli
żony do składu mineralnego skał świeżych. Różnice dotyczą głównie wykształcenia i cech 
optycznych hornblendy. W skałach przeobrażonych wykazuje ona obniżenie barw interfe
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rencyjnych i jest na ogół plamiście, a niekiedy całkowicie odbarwiona. Pleochroizm jest 
bardzo słaby bądź nie obserwuje się go w ogóle. Amfibolit prawie całkowicie bezbarwny z 
przejściami do hornblendy aktynolitowej występuje np. na głębokości: 160,0, 227,6 i 462,1 
m. W niektórych próbkach w miejscu dawnych słupków hornblendy pojawiają się, niekiedy 
promieniste, agregaty pręcikowego amfibolu o dość jeszcze wyraźnym pleochroizmie. W 
agregatach tych często występuje obficie epidot kryptokrystaliczny. Sporadycznie kosztem 
hornblendy powstaje chloryt.

Plagioklazy tych przeobrażonych amfibolitów często wykazują proces epidotyzacji, a 
niekiedy także serycytyzacji. Serycytyzację obserwowano głównie w amfibolitach z przedziału 
800,0-864,4 m, a niekiedy jest widoczna w plagioklazach. Stopień przeobrażenia ziarn 
granatu jest zróżnicowany. Obok osobników spękanych, pokrytych siecią cieniutkich żyłek 
chlorytu, napotyka się ziarna w znacznej mierze wyparte przez chloryt. Chloryty reprezentuje 
klinochlor i pennin. Niekiedy granaty prawie całkowicie nie zmienione występują obok 
bezbarwnej hornblendy aktynolitowej (głęb. 160,0 i 227,6 m). Wśród minerałów epidoto- 
wych, obok ziarn czystych, napotyka się osobniki pokryte epidotem kryptokrystalicznym. W 
skałach występują niekiedy relikty piroksenów (głęb. 160,0, 570,2 i 1192,3 m), a nawet stają 
się minerałem dominującym (głęb. 571,2 m) i wtedy hipautomorficzne ziarna piroksenu 
dochodzą do 4 mm wielkości. Ziarna te są spękane, a wzdłuż spękań występują obficie silnie 
wydłużone słupki zielonej, intensywnie pleochroicznej hornblendy.

W amfibolitach przeobrażonych dość często obecne są węglany zarówno w postaci 
małych, nieregularnych skupień, jak i żyłek, ułożonych zgodnie z laminacją bądź prostopadle 
lub skośnie do niej. Najbogatsze w węglany próbki stwierdzono na głębokości 412 i 484 m. 
Podrzędnie obserwowano żyłki zbudowane z hipautomorficznych kryształków klinozoisytu, 
sporadycznie zoisytu, wielkości do 1 (wyjątkowo do 1,5 mm). Napotyka się też niekiedy 
wąskie (0,05-0,1 mm), o różnej orientacji smugi mylonityczne, wypełnione głównie epido
tem.

Amfibolit hornblendowy

Silnie melanokratyczną, prawie bezskaleniową odmianę amfibolitu stwierdzono na głę
bokości 251,3 m. Jest to skała średnioziarnista, o strukturze nematoblastycznej, testurze 
masywnej, zbudowana głównie z krótkich, grubych słupków częściowo prżeobrażonej, bla
dozielonej hornblendy, wielkości 1-3 mm. Partiami słupki hornblendy są pręcikowo rozcze- 
pione, a prawie wszystkie pokrywa epidot kryptokrystaliczny. Amfibolit jest pocięty nie
regularnymi spękaniami, wypełnionymi głównie drobnokrystalicznymi węglanami, rzadziej 
drobnokrystalicznym plagioklazem. Również wąskie strefy mylonityczne są wypełnione 
miazgą plagioklazową.

Amfibolit hornblendowo-plagioklazowo-epidotowy

Skały tej odmiany napotyka się w dużym przedziale 369,6-1531,8 m. Próbki świeże lub 
słabo przeobrażone występują głównie na głębokości: 1201,5-1531,8 m, przy czym tylko w 
dwóch z nich stwierdzono granaty. Wśród analizowanych skał tej odmiany dominują amfi- 
bolity przeobrażone bez granatów.

Amfibolit hornblendowo-plagioklazowo-epidotowy jest najczęściej nierównoziarnisty, 
przy czym średnica jego ziarn nie przekracza na ogół 3 mm. Skały drobnoziarniste stwier
dzono na głębokości: 369,6,611,9,628,7,631,6,649,8,665,7 oraz 1311,7-1531,8 m. Amfibo-
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lity średnioziarniste, o zdecydowanej przewadze ziarn wielkości powyżej 1 mm, obserwowa
no na głębokości 637,7,809,3-900,2,1100,0,1201,5,1282,0 i 1295,0 m. Struktura tych skał 
jest granonematoblastyczna, rzadziej nematogranoblastyczna, tekstura kierunkowa, niekie
dy w partiach drobnoziarnistych łupkowa. Podrzędnie napotyka się też partie o teksturze 
masywnej (np. głęb. 422,7,667,3,884,9,940,5 m).

Głównymi minerałami tej odmiany amfibolitu są: hornblenda, plagioklazy oraz minerały 
grupy epidotu. W wielu próbkach zawartość plagioklazów zbliżona jest do zawartości 
minerałów epidotowych. Niemniej dość liczne są próbki o zdecydowanej przewadze plagio
klazów (głęb. 369,6, 557,0, 611,9, 612,8, 649,8, 809,3, 877,3, 1465,4, 1473,6, 1482,5, 1500,1, 
1501,2,1524,6 i 1531,8 m), jak również o przewadze minerałów epidotowych nad plagiokla- 
zami (głęb. 481,0, 543,5, 628,7, 631,6, 851,0, 858,3, 883,5, 884,9, 888,4, 900,2, 940,5, 958,2,
1201,5,1320,3,1338,5,1411,0,1417,0,1452,0 i 1518,0 m). Do minerałów ubocznych, wystę
pujących w większości analizowanych próbek, należą: tytanit, siarczki, tlenki i węglany. W 
niektórych próbkach obecny jest kwarc, granat, pirokseny, rzadziej niewielkie ilości biotytu, 
apatytu i chlorytu.

Amfibole reprezentuje zielona, mniej lub bardziej pleochroiczna hornblenda, wykształ
cona analogicznie jak w amfibolicie hornblendowo-plagioklazowym. Jej kąt zjy waha się w 
granicach 17-26°.

Plagioklazy są wykształcone w postaci ziarn ksenomorficznych, rzadziej hipautomorficz- 
nych, pozazębianych, najczęściej niezbliźniczonych. Zawartość anortytu wynosi 29-34%. 
TWorzą one również nieregularne skupienia i smugi, a także laminy o zróżnicowanej grubo
ści.

W obrębie lamin plagioklazowych napotyka się minerały epidotowe i kwarc. W skałach 
świeżych plagioklazy są czyste, natomiast w skałach przeobrażonych pokryte ziemistym 
pyłem epidotu kryptokrystalicznego.

Z minerałów grupy epidotu we wszystkich analizowanych próbkach obserwowano prze
wagę klinozoisytu nad blado zabarwionym, żółtawym epidotem i jeszcze rzadziej napotyka
nym zoisytem. Minerały te są wykształcone zarówno w postaci automorficznych słupków, jak 
i ziarn hipautomorficznych oraz osobników ksenomorficznych.

Tytanit, obecny prawie we wszystkich analizowanych próbkach, występuje na ogół w 
ilości poniżej 3%. Nieco bogatszą w tytanit skałę stwierdzono na głębokości 1338,5 m. 
Minerał ten najczęściej jest wykształcony w postaci licznych, ale bardzo drobnych kryształ
ków skupiających się w soczewki i poprzerywane smużki. Rzadziej napotyka się osobniki 
większe, do 1 mm.

W niewielkich ilościach (około 1%) w większości analizowanych próbek występują 
siarczki oraz tlenki żelaza. Największą koncentrację siarczków stwierdzono na głębokości
1100.0 m, gdzie tworzą one bardzo liczne, niekształtne ziarna wielkości 0,05-0,7 mm, 
nagromadzone w smugi. Siarczkom podrzędnie towarzyszą nieprzejrzyste tlenki. Większą 
koncentrację tlenków stwierdzono w trzech próbkach z przedziału 1465,4-1482,5 m, w 
którym występują bardzo liczne, ksenomorficzne ziarna wielkości najczęściej poniżej 0,1 
mm, a maksymalnie do 0,25 mm, zgodnie zorientowane.

Kwarc występuje w niewielkich na ogół ilościach. Nieco większa jego zawartość zaznacza 
się w amfibolicie hornblendowo-plagioklazowo-epidotowym z granatami na głębokości 88,4,
974.7.1100.0 i 1354,3 m. Występuje w postaci ksenomorficznych, najczęściej drobnych ziarn, 
pozazębianych ze sobą, a często także z osobnikami plagioklazów i minerałów epidotowych, 
z którymi tworzy jasne laminy. Często występuje także w obrębie zdezintegrowanych ziarn 
granatu. Ponadto kwarc obserwowano w postaci wrostków w hornblendzie oraz w formie 
żyłek, w których współwystępuje niekiedy z węglanami.
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Granat w amfibolicie hornblendowo-plagioklazowo-epidotowym jest minerałem rzadko 
napotykanym, a w miejscach występowania jest go na ogół niewiele. Wyjątek stanowi bogata 
zarówno w granaty, jak i epidot próbka z głębokości 422,7 m, gdzie granat jest, obok 
homblendy i epidotu, minerałem głównym. W nieco mniejszych ilościach stwierdzono 
obecność granatów w próbkach z głębokości 888,4 i 1368,5 m. Bywa też minerałem akceso- 
rycznym (głęb. 900,2,974,7,1100,0 i 1354,3 m). Wielkość ziarn granatu waha się w granicach 
0,3-2,0 mm. Są one spękane, niekiedy zdezintegrowane, poprzerastane minerałami współ- 
występującymi w skale, w mniejszym lub większym stopniu wyparte przez wtórny chloryt. 
Niekiedy (głęb. 1368,5 m) obfitują w siarczki i tlenki.

Pirokseny stwierdzono w próbkach z głębokości 1320,3-1338,5 m. Są minerałem ubocz
nym, wykształconym w postaci ziarn kseno-, rzadziej hipautomorficznych, średnicy do 2 mm. 
Są bezbarwne. Niekiedy w ich partiach jądrowych widoczne są słupki zielonej hornblendy.

Biotyt w amfibolitach napotyka się bardzo rzadko. Stwierdzono nieliczne, drobne blaszki 
biotytu w niektórych próbkach z przedziału 1482,5-1531,8 m. Poza blaszkami samodzielny
mi, w jednej z próbek występował wtórny biotyt w obrębie słupków hornblendy w towarzy
stwie pohornblendowego chlorytu. Chloryt poza granatami i hornblendą, w których jest 
minerałem wtórnym, występuje sporadycznie także w formie żyłek na głębokości 851,0, 
1500,1 i 1501,2 m.

Apatyt w ilościach akcesorycznych, w postaci drobnych ziarn, stwierdzono na różnych 
głębokościach. Nieco więcej (do 2%) w większych ziarnach występuje na głębokości 1501,2, 
1524,6 i 1531,8 m.

Węglany, podobnie jak w poprzednich odmianach, napotyka się w większości próbek w 
postaci żyłek i niewielkich gniazd. Rzadziej widoczne są niewielkie skupienia wtórnych 
węglanów w obrębie słupków hornblendy. Zawartość węglanów nie przekracza na ogół 3%.

Amfibolit homblendowo-epidotowy

W obrębie tej odmiany rzadko napotyka się skały świeże. Stosunkowo mało zmienione 
amfibolity hornblendowo-epidotowe stwierdzono na głębokości 522,0, 1165,7, 1391,9 i 
1509,8 m. Skały tej odmiany zawierają granaty.

Amfibolity hornblendowo-epidotowe są najczęściej drobnoziarniste, z niewielką domie
szką materiału grubszego, średnicy 1-2 mm, rzadziej do 3 mm. Struktura ich jest granonema- 
toblastyczna, rzadziej nematoblastyczna bądź nematogranoblastyczna, tekstura kierunkowa, 
rzadziej masywna, a miejscami, zwłaszcza w niższych odcinkach profilu, łupkowa.

Głównymi minerałami tej odmiany amfibolitu jest hornblendą oraz minerały grupy 
epidotu. Minerałami ubocznymi, obecnymi prawie we wszystkich próbkach, są plagioklazy. 
W wielu próbkach występuje tytanit, siarczki i nieprzejrzyste tlenki. Rzadziej stwierdzono 
kwarc i granaty, a zupełnie wyjątkowo apatyt. Z minerałów wtórnych często obecne są 
węglany, znacznie rzadziej chloryt.

W próbkach świeżych hornblendą jest wykształcona w postaci krótkich słupków, rzadziej 
pręcików, długości 0,5-2,5, a wyjątkowo do 4 mm. Jest intensywnie zielona i silnie pleochroi- 
czna. W skałach przeobrażonych słupki hornblendy są niekiedy na brzegach postrzępione, 
często plamiście odbarwione. Pleochroizm jest znacznie słabszy. W niektórych próbkach 
hornblendą jest prawie bezbarwna, z przejściami do hornblendy aktynolitowej. Niekiedy 
obok słupków hornblendy pojawiają się drobne, promieniste agregaty bezbarwnego amfi- 
bolu z szeregu tremolit -  aktynolit (np. głęb. 506,1 i 513,0 m). Wrostki pierwotne w hornb- 
lendzie składają się z minerałów grupy epidotu, plagioklazu i tytanitu, z minerałów wtórnych,
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w nielicznych próbkach (głęb. 261,2,558,0 i 1440,0 m), występuje kryptokrystaliczny epidot 
oraz drobne skupienia węglanów.

Minerały grupy epidotu są obecne najczęściej w ilości od kilkunastu do ponad dwudziestu 
procent. Najbogatsze w te minerały próbki stwierdzono na głębokości: 506,2,656,2,1215,0,
1313,0,1391,9 i 1430,7 m. Najliczniej są reprezentowane epidoty jednoskośne, przy czym w 
próbkach z górnych partii profilu (głęb. 182,0-487,0 m) dominuje epidot kryptokrystaliczny, 
niżej bezbarwny klinozoisyt lub blado zabarwiony epidot krystaliczny. Zoisyt w stosunku do 
epidotów jednoskośnych jest minerałem podrzędnym i obecnym nie we wszystkich próbkach. 
Blasty epoidotów mają zróżnicowaną wielkość, w granicach 0,05-3,5 mm. Dominują osob
niki poniżej 1 mm. Niekiedy obok kryształów drobnych, tworzących smugi bądź ciągłe 
warstewki, często monomineralne, w skale napotyka się pojedyncze blasty znacznie większe. 
Minerały epidotowe często mają pokrój krótkich słupków, ale rzadko są automorficzne i 
zupełnie czyste. Dominują osobniki hipauto- lub nawet ksenomorficzne, owalne lub okrą- 
gławe, otoczone aureolą epidotu kryptokrystalicznego. Ten ostatni jest często obecny także 
wewnątrz ziarn, gromadząc się szczególnie obficie wzdłuż spękań, a także poza ziarnami, 
gdzie tworzy wydłużone skupienia i nieregularne gniazda różnej wielkości.

Plagioklazy w tej odmianie skalnej są minerałem ubocznym (poniżej 10%). Są one 
reprezentowane przez andezyn o zawartości do 38% An, Uziarnienie ich jest drobne, 
najczęściej w granicach 0,1-0,5 mm. Ziarna są kseno-, rzadziej hipautomorficzne, pozazę- 
biane, rzadko zbliźniaczone, czyste lub lekko zmętniałe, wyjątkowo napotyka się osobniki 
silnie zepidotyzowane i zserycytyzowane (np. głęb. 277,3,324,3,506,1 i 1430,7 m). Występują 
głównie w postaci niewielkich, rozproszonych w skale, nieregularnych skupień, rzadziej 
tworzą cieniutkie smugi i laminy. Niekiedy napotyka się też drobne ziarna wtórnego albitu 
lub żyłki albitowe.

Kwarc występuje najczęściej w próbkach z głębszych partii profilu (głęb. poniżej 925,0 
m). Jego zawartość nie przekracza na ogół 3%. Nieco więcej stwierdzono go w próbkach z 
głębokości 1391,9 m, gdzie zawartością przewyższa plagioklazy. Ziarna kwarcu są ksenomor
ficzne, zróżnicowanej wielkości, najczęściej drobne (0,05-0,1 mm) i wtedy trudne do odróż
nienia od niezbliźniaczonych plagioklazów. Napotyka się też partie zrekrystalizowane z 
ziarnami do 1 mm średnicy. Pozazębiane ziarna kwarcu, którym niekiedy towarzyszą plagio
klazy, tworzą gniazda i niewielkie agregaty.

Granaty w amfibolitach hornblendowo-epidotowych występują zwykle w pojedynczych 
ziarnach wielkości poniżej 2 mm, są spękane bądź zdezintegrowane, ze skupieniami wtórne
go penninu, a niekiedy z wrostkami hornblendy i plagioklazu.

Tytanit obserwowano w pojedynczych próbkach z wyższych partii profilu oraz prawie we 
wszystkich próbkach z przedziału 935,0-1440,0 m. Jego udział procentowy waha się od 
ułamków do około 3%. Rozmieszczony jest nieregularnie zarówno w postaci rozproszonych 
w skale pojedynczych ziarn, jak i wydłużonych agregatów. Ponadto tworzy wrostki w hornb- 
lendzie. Jest wykształcony głównie w postaci drobnych, soczewkowatych ziarn hipautomor- 
ficznych, rzadziej ksenomorficznych. Tworzy też obwódki wokół ziarn ilmenitu.

Siarczki, w postaci drobnych, rozproszonych w skale ziarn, są najczęściej obecne w 
ilościach około 1%. Bogatsze w siarczki próbki stwierdzono na głębokościach 997,5 i 1440,0 
m.

Tlenki, obserwowane w większości próbek, są najczęściej minerałem akcesorycznym. W 
ilościach powyżej 1% stwierdzono je zaledwie w kilku próbkach. W najbogatszej w tlenki 
próbce (głęb. 522,0 m) występują liczne, niekształtne, często wydłużone ziarna ilmenitu, 
rzadko wielkości pówyżej 0,1 mm, obrośnięte niekiedy tytanitem.
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Apatyt stwierdzono jedynie w próbkach z głębokości 951,8 i 1165,7 m, gdzie występuje w 
postaci nielicznych, drobnych ziarn jako minerał akcesoryczny.

Z  minerałów wtórnych najczęściej napotyka się węglany zarówno w formie niewielkiej 
miąższości żyłek (poniżej 0,5 mm), jak i nieregularnych drobnokrystalicznych skupień. 
Zawartość węglanów w analizowanych próbkach tej odmiany nie przekracza 2% objętości.

Chloryt, poza skupieniami po granatach, rzadziej po amfibolitach, napotyka się niekiedy 
w formie żyłek, a wyjątkowo robaczkowatych skupień w kwarcu.

Amfibolit hornblendowo-granatowy

Amfibolity bogate w granaty, w których minerał ten należy do składników głównych, 
występują w przedziale 239,5-745,0 m. Ta odmiana amfibolitów składem mineralnym jest 
zbliżona do amfibolitów hornblendowo-plagioklazowych z granatami, od których różni się 
większą zawartością granatów i kwarcu, a mniejszą hornblendy i plagioklazów. Struktura 
tych skał jest najczęściej nematogranoblastyczna, rzadziej w próbkach bogatszych w hornb- 
lendę — granonematoblastyczna, tekstura kierunkowa, nie zawsze wyraźnie zaznaczona, 
partiami masywna.

Głównymi składnikami mineralnymi są hornblenda i granat. W próbkach z głębokości 
239,5-328,2 oraz 685,3 m hornblenda jest silnie przeobrażona, bladozielona, niekiedy ze 
skupieniami wtórnego chlorytu. Obok osobników hipautomorficznych występują także 
ziarna ksenomorficzne. W innych próbkach hornblenda jest nie zmieniona, intensywnie 
zielona. Jej kąt z/y wynosi 18-26°. Zawartość hornblendy mieści się najczęściej w przedziale 
40-70% objętościowych.

Granaty cechuje bardzo zróżnicowane uziarnienie. W skałach drobnoziatnistych są to 
najczęściej ziarna wielkości 0,2-0,3 mm, maksymalnie do 0,5 mm. Sporadycznie obok ziarn 
bardzo drobnych napotyka się osobniki wielkości do 5 mm. W amfibolitach grubiej ziarnis
tych dominują ziarna wielkości 1-5, maksymalnie do 8 mm. Ziarna granatu są izometryczne 
lub lekko wydłużone, często silnie spękane. W niektórych próbkach obfitują we wrostki 
minerałów pierwotnych, takich jak hornblenda, epidoty, kwarc, tytanit, rzadziej siarczki i 
tlenki. Z minerałów wtórnych, poza często występującym w nich chlorytem, zawierają 
niekiedy mikrolity minerałów łyszczykowych. Procentowy udział granatów w amfibolitach 
hornblendowo-granatowych waha się od kilkunastu do około 5%.

Kwarc jest wykształcony w postaci pozazębianych ziarn ksenomorficznych, różnej wiel
kości, najczęściej poniżej 0,3 mm. W amfibolitach średnioziarnistych napotyka się partie, 
gdzie ziarna zrekrystalizowanego kwarcu osiągają wielkość do 1 mm. Kwarc wykazuje często 
faliste wygaszanie światła. Tworzy różnego kształtu i różnej wielkości agregaty, niekiedy 
wydłużone skupienia. Zawartość kwarcu mieści się najczęściej w przedziale 5-10% objęto
ściowych.

Plagioklazy towarzyszą najczęściej skupieniom kwarcowym. Często zawartość ich spada 
poniżej 5, a niekiedy nawet poniżej 2%.

Tytanit w amfibolitach hornblendowo-granatowych jest reprezentowany we wszystkich 
próbkach i to na ogół w ilości powyżej 1% (do 5%), w postaci osobników auto- i hipautomor
ficznych, rzadziej ksenomorficznych, niekiedy polisyntetycznie zbliźniaczonych, długości 
0,15^),8 mm, rozproszonych w skale. Ziarna wydłużone wykazują na ogół zgodną orientację. 
Tytanit zawiera niekiedy relikty ilmenitu.

Minerały epidotowe są nie zawsze obecne i reprezentowane głownie przez klinozoisyt, 
rzadziej epidot, a wyjątkowo zoisyt. Obok ziarn czystych występują osobniki pokryte pyłem
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epidotowym oraz ziarna w aureoli epidotu kryptokrystalicznego, a także samodzielne sku
pienia epidotu kryptokrystalicznego. Niekiedy napotyka się agregaty saussurytu. Zawartość 
minerałów grupy epidotu waha się od ułamków procenta do około 3%. Nieco większą 
zawartość minerałów epidotowych wykazują na ogół skały uboższe w granaty a bogatsze w 
hornblendę.

Siarczki podobnie jak tlenki występują w formie rozproszonej jako drobne, ksenomor- 
ficzne ziarna i niewielkie agregaty siarczków.

Węglany są rzadko obecne. Wypełniają one niekiedy drobne strefy spękań. W spękaniach 
niektórych granatów obserwowano chloryt.

Amfibolit hornblendowo-piroksenowy

Amfibolity te stwierdzono na głębokości 430,0 i 464,2 m. Są to skały średnioziarniste, 
szarozielone, w których głównymi minerałami są: bladozielona hornblenda oraz występujący 
w nieco mniejszej ilości bezbarwny piroksen. Struktura tych skał jest nematoblastyczna, 
tekstura (głęb. 430,0 m) kierunkowa (wynikająca ze zgodnej orientacji słupków hornblendy) 
lub masywna (głęb. 464,2 m).

Hornblenda jest wykształcona w postaci bladozielonych lub zielonych słupków do 1,5 
mm długości, bądź też ksenomorficznych ziarn. Wiele ze słupków pokrywa kryptokrystalicz- 
ny pył epidotowy, w niektórych zaś występują skupienia węglanów.

Osobniki piroksenu są hipauto- i ksenomorficzne, silnie spękane, a wzdłuż spękań 
pokryte ziemistym pyłem epidotu kryptokrystalicznego. Ich kąt z/y = 45° sugeruje, że jest to 
augit diopsydowy. W obrębie niektórych ziarn piroksenu występują drobne słupki hornblen- 
dy.

Z minerałów ubocznych występują niewielkie ilości kwarcu, tytanitu, węglanów oraz 
siarczków. Ksenomorficzny kwarc, o falistym wygaszaniu światła, tworzy kilka niewielkich 
(do 2 mm) gniazd. Tytanit, rozmieszczony nierównomiernie, tworzy ziarna hipauto- i kseno
morficzne wielkości 0,1-0,5 mm. Węglany występują w formie gniazd oraz cienkich żyłek, 
a ponadto obecne są w obrębie hornblendy. Poza wymienionymi minerałami w próbce z 
głębokości 464,2 m obserwowano drobne skupienia ilmenitu.

ŁUPKI AMFIBOLOWE I ICH POCHODNE

W przedziale głębokości 1536,0-1635,1 m występuje około 100-metrowej miąższości 
seria zbudowana ze skał drobnoziarnistych o strukturze naczęściej nematoblastycznej, te
ksturze kierunkowej. Skały te objęto wspólną nazwą łupków amfibolowych. Skład mineralny 
tych skał jest zróżnicowany. W wyższych partiach tej serii wytępują skały o składzie mineral
nym zbliżonym do wyżejległych amfibolitów, od których różnią się głównie drobniejszym 
uziarnieniem i łupkową teksturą. Występujące poniżej 1582 m skały na ogół nie zawierają 
już plagioklazów, natomiast coraz obficiej występują w nich minerały grupy epidotu oraz 
albit, a niekiedy i chloryt. Na podstawie ilościowo przeważających składników mineralnych 
w obrębie łupków amfibolowych wydzielono odmiany: hornblendowo-plagioklazowy, 
hornblendowo-epidotowy, hornblendowy i chlorytowo-epidotowo-albitowy. Łupki te lokal
nie są skataklazowane lub zbrekcjowane.
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Łupek hornblendowo-plagioklazowy

Łupki hornblendowo-plagioklazowe wyróżniono na głębokości 1539,6,1547,8,1555,2 i 
1574,0 m. Są one reprezentowane przez skały drobnoziarniste, niekiedy z pojedynczymi 
większymi słupkami hornblendy, długości powyżej 1 mm (do 2 mm), o strukturze granonema- 
toblas tycznej.

Głównymi ich minerałami są hornblenda i plagioklaz. Do minerałów ubocznych należą 
minerały grupy epidotu, tytanit, niekiedy kwarc, tlenki i siarczki, a do wtórnych węglany, 
chloryt, wyjątkowo biotyt.

Hornblenda jest wykształcona w postaci słupków o pokroju soczewkowatym, długości 
najczęściej 0,3-1,0, mm. Jest ciemnozielona, intensywnie pleochroiczna. Tworzy laminy 
miąższości na ogół 0,1-0,5 mm, pozazębiane z jeszcze cieńszymi laminami plagioklazowymi. 
Plagioklazy są bardzo drobnoziarniste, ksenomorficzne, na ogół bez prążków bliźniaczych, 
czyste i dlatego trudno je odróżnić od współwystępującego czasem z nimi kwarcu. Ten 
ostatni, poza laminami plagioklazowymi, występuje niekiedy w formie żyłek biegnących 
zgodnie ze złupkowaniem, a także zabliźnia szczeliny skośne do laminacji. Minerały grupy 
epidotu są reprezentowane przez kryształki klinozoisytu i blado zabarwionego epidotu. Są 
wykształcone w postaci słupków i ziarn owalnych, często lekko zmętniałych, zgodnie zorien
towanych, pojedynczych lub skupionych w krótkie smugi. "Tytanit tworzy bardzo drobne 
kryształki rozmieszczone w skale nierównomiernie. Jego zawartość miejscami dochodzi do 
3%. Łupki obfitują w nieregularne ziarna i wydłużone, zgodnie zorientowane skupienia 
nieprzejrzystych tlenków, długości od około 20 /im do 2 mm. W mniejszej ilości obecne są 
siarczki, tworzące ziarna i agregaty wielkości około 0,2 mm. Węglany obserwowano w postaci 
żyłek dość obficie w strefie mylonitycznej (głęb. 1574,0 m), rzadziej są one cieniutkie, skośne 
do złupkowania. Ponadto drobne skupienia węglanów występują w obrębie słupków hornb
lendy. W niektórych większych osobnikach hornblendy, obok węglanów, stwierdzono chlo
ryt, a także drobniutkie blaszki biotytu (głęb. 1547,8 m).

Na głębokości 1451,0 i 1555,2 m występują skały uboższe w plagioklazy a bogatsze w 
kwarc. W łupku z głębokości 1555,2 m kwarc należy, obok hornblendy i plagioklazów, do 
minerałów głównych, natomiast w leżącym w obrębie amfibolitów hornblendowo-plagiokla- 
zowo-epidotowych łupku z głębokości 1451,0 m plagioklaz jest minerałem ubocznym, a 
minerałami głównymi są hornblenda i kwarc.

Łupek hornblendowo-epidotowy

Łupek hornblendowo-epidotowy stwierdzono na głębokości 1536,0, 1559,6, 1568,5 i 
1573,0 m. Jest on zbliżony do łupku homblendowo-plagioklazowego, od którego różni się 
większą zawartością minerałów epidotowych i mniejszą plagioklazów, a zarazem jest zbliżo
ny do amfibolitu hornblendowo-epidotowego, od którego różni się drobniejszym uziarnie- 
niem i teksturą łupkową. Struktura jest granonematoblastyczna, partiami nematoblastyczna.

W składzie mineralnym łupku ilościowo przeważa hornblenda. Najczęściej jest to hornb
lenda ciemnozielona, intensywnie pleochroiczna, wykształcona w postaci słupków. W łupku 
z głębokości 1559,6 m występuje bladozielona, włóknista hornblenda aktynolitowa. Klino- 
zoisyt i rzadziej epidot są wykształcone analogicznie jak w łupku hornblendowo-plagiokla- 
zowym a  ponadto tworzą gniazda. Jest tu obecny również epidot kryptokrystaliczny.

Plagioklazy, występujące w tych skałach podrzędnie, są drobnoziarniste, silnie zepidoty- 
zowane, niekiedy słabo zserycytyzowane. W próbce z głębokości 1568,5 m obok piagioklazu
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występuje drobnokrystaliczny kwarc oraz biotyt. Ten ostatni obserwowano w obrębie słup
ków hornblendy oraz w postaci samodzielnych blaszek w zmylonityzowanej partii omawianej 
próbki. Tlenki oraz siarczki występują tu równie często jak w łupku hornblendowo-plagio- 
klazowym. Najwięcej ich obserwowano w próbce z głębokości 1536,0 m, a najmniej w łupku 
aktynolitowo-zoisytowym z głębokości 1559,6 m. Tytanit stwierdzono w próbkach z głębo
kości 1536,0 i 1568,5 m. Szczególnie obficie występuje w tej pierwszej, gdzie tworzy zgodnie 
zorientowane osobniki do 0,5 mm długości. W niewielkich ilościach są obecne węglany. Poza 
wymienionymi minerałami, w łupku napotyka się niekiedy, w ilościach akcesorycznych, 
chloryt oraz apatyt.

Łupek hornblendowy

Łupek hornblendowy jest skałą drobnoziarnistą, ciemnozieloną, o strukturze nema- 
toblastycznej, teksturze kierunkowej, łupkowej. Ten rodzaj skał stwierdzono na różnej 
głębokości (1537,6, 1539,4, 1582,0, 1583,2, 1589,9, 1592,6, 1593,7, 1615,3, 1621,4, 1635,1 i 
1663,4 m).

Głównym minerałem jest hornblenda wykształcona w postaci wydłużonych słupków i 
pręcików, ułożonych równolegle, o silnym pleochroizmie: a  — żółtozielonym,/S— zielonym, 
y — szmaragdowym.

Podrzędną rolę w budowie skały spełnia kwarc i epidot. Skaleń jest na ogół nieobecny. 
Kwarc jest wykształcony w postaci małych, izometrycznych ziarn, natomiast epidot tworzy 
drobne, ksenomorficzne ziarna, często tkwiące w obrębie hornblendy. Ponadto napotyka się 
też tytanit i apatyt oraz tlenki żelaza.

Łupek hornblendowy z głębokości 1615,3 m zawiera więcej kwarcu, a w niektórych 
partiach występuje zserycytyzowany plagioklaz.

W pochodzących z wyższych części profilu łupku (np. głęb. 1537,6 i 1539,4 m) nie 
stwierdzono kwarcu, natomiast w ilości kilku procent są obecne plagioklazy, wykształcone 
podobnie jak w łupku hornblendowo-plagioklazowym. Niektóre partie łupku hornblendo- 
wego wykażują silne dynamiczne zaangażowanie, co szczególnie uwidacznia się w plagiokla- 
zach, których ziarna są spłaszczone, wyciągnięte, przyjmujące kształty oczek. W tych 
warunkach hornblenda często zostaje zastąpiona chlorytem, epidotem oraz igiełkowato 
wykształconą hornblendą aktynolitową (głęb. 1621,4 i 1633,4 m).

Monomineralną odmianę łupku hornblendowego (99% hornblendy) reprezentują prób
ki z głębokości 1635,1 m. Drugim minerałem jest tu kwarc występujący w potaci infiltracyj
nych wrostków w zdefektowanej strukturze hornblendy.

W łupku hornblendowym z głębokości 1589,9 m hornblenda pod wpływem procesów 
dynamiczno-retrogresywnych przekształciła się w słabo pleochroicznąą hornblendę aktyno
litową, natomiast w próbce z głębokości 1583,2 m widoczny jest proces przeobrażania się 
hornblendy w epidot. W skrajnym przypadku proces ten prowadzi do powstania prawie 
monomineralnego łupku epidotowego (np. głęb. 1593,7 m).

Łupek chlorytowo-epidotowo-albitowy

Łupek ten, o mniejszej lub większej zawartości chlorytu, stwierdzono w kilku mniejscach 
w profilu. Próbka z głębokości 1593,3 m reprezentuje skałę drobnoziarnistą, o strukturze 
granoblastycznej, teksturze kierunkowej. Wydłużenie i silne spłaszczenie ziarn albifowych
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wyraźnie podkreślają kierunkowość skały. Głównymi minerałami są albit i epidot, podrzędną 
rolę spełniają chloryt, tytanit, kalcyt, kwarc oraz tlenki żelaza.

Albit o zawartości 2-6% An tworzy drobne, wyciągnięte ziarna pozazębiane ze sobą. 
Zawierają zazwyczaj wrostki epidotu, chlorytu i tlenków żelaza. W obrębie tych małych ziarn 
występują też większe ziarna albitu o kształtach soczewkowatych, niekiedy w części 
zbliźniaczone, o prążkach bliźniaczych typu albitowego, krótkie, urywane.

Epidotu jest mniej niż albitu. Jest wykształcony w nieregularnych, wydłużonych ziarnach, 
które łącząc się przybierają formę warstewek i smug jasnozielonych. Między ziarnami al- 
bitowymi i epidotowymi napotykane są małe, słabo dwójłomne, bladozielonkawe blaszki 
chlorytu, brunatne, skrytokrystaliczne ziarna tytanitu oraz małe ziarna tlenków żelaza. 
Nieliczny jest też kwarc tworzący owalne, małe ziarna. Kalcyt jest minerałem infiltracyjnym, 
wypełnia spękania i zluźnienia w postaci soczewkowatych, wyciągniętych ziarn.

Skała z głębokości 1628,2 m ma trochę inne wykształcenie. Struktura skały jest diablasty- 
czna, ziarna albitu są pozrastane z ziarnami epidotu. Soczewkowate skupienia albitowe 
bywają większe, do 5 mm. Chlorytu jest więcej, tworzy on smugi i skupienia. Ponadto w skale 
występuje piryt wykształcony w automorficznych ziarnach.

Najbardziej typowy łupek chlorytowo-epidotowo-albitowy stwierdzono na głębokości 
1633,9 m. Struktura tej skały jest granoblastyczna, tekstura kierunkowa. Głównymi składni
kami łupku są: albit, kwarc, epidot, chloryt, podrzędną rolę spełniają serycyt, hornblenda, 
tytanit, tlenki żelaza i apatyt. AJbit i kwarc tworzą główną masę skalną wykształconą w postaci 
drobnych ziarn (średnicy 0,1-0,5 mm) poprzegradzanych najczęściej łuskami serycytu i 
blaszkami chlorytu. Ziarna są spłaszczone i wydłużone, a albit ujawnia ślady zbliźniaczeń 
albitowych. Niektóre większe ziarna albitu zawierają drobne wrostki pomyrmekitowego 
kwarcu, inne bywają pokryte łuskami serycytu. Epidot tworzy mniejsze i większe ziarna, 
przeważnie ksenomorficzne. Ziarna występują oddzielnie, rzadziej tworzą skupienia. Drob
ne blaszki chlorytu układają się w smugi, w obrębie których występują ziarna epidotu, 
tytanitu i tlenków żelaza oraz reliktowo zachowana hornblenda. Często napotykane są ziarna 
apatytu.

SKAŁY I ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE AMFIBOLITOM I ŁUPKOM
AMFIBOLOWYM

Amfibolitom i łupkom amfibolowym towarzyszą drobne wkładki (wtrącenia) skał kwar- 
cowo-skaleniowych oraz typu gnejsów. Pierwsze z nich dość licznie występują w przedziale 
1322,0-1638,4 m (np. próbki z głęb. 1470,0,1553,8,1554,5 i 1582,7 m).

Skała kwarcowo-skaleniowa jest drobnoziarnista, o dość wyrównanym ziarnie, niekiedy 
afanitowa, jasnoszara. Skała wykazuje strukturę granoblastyczną lub grano-porfiroblastycz- 
ną, teksturę kierunkową. Główne składniki mineralne, kwarc i skaleń, są wzajemnie pozazę
biane i na ogół cechują się spokojnym wygaszaniem światła. Skalenie ze względu na ich 
niewielkie rozmiary są trudne do bliższego określenia; większe z nich należą do albitu. 
Nieliczne minerały ciemne blaszkowe i pręcikowe są równolegle ułożone zgodnie z kierun- 
kowością skały. Dość liczne drobne blaszki biotytu są często w znacznym stopniu schloryty- 
zowane. Poza biotytem występują cienkie smugi złożone z pręcików hornblendy lub 
igiełkowo wykształconej hornblendy aktynolitowej oraz ziarna klinozoisytu-epidotu. Spo
radycznie napotyka się również czarne ziarna tlenków żelaza lub automorficzne kryształy 
pirytu.
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Niekiedy skała jest wtórnie zmieniona (np. głęb. 1554,5 m), co uwidacznia się przypró
szeniem brunatnym pigmentem skaleni oraz pojawieniem się penninu po biotycie.

Napotykane miejscami większe ziarna skaleni mają postać fenokryształów (np. głęb.
1582,7 m), są nieregularnie zbliźniaczone albitowo, światło wygaszają plamiście oraz zawie
rają pomyrmekitowe wrostki kwarcu.

Gnejsy napotykano głównie w obrębie łupków amfibolowych, wśród których tworzą 
również niewielkie wkładki. Skały te wykazują skład mineralny gnejsów amfibolowych oraz 
gnejsów muskowitowo-chlorytowych.

Gnejs amfibolowy napotykano kilkakrotnie (np. głęb. 1595,4, 1601,0, 1605,0, 1606,7 i 
1610,6 m). Jest to skała drobnoziarnista, jasna lub ciemnoszara w zależności od zawartości 
ciemnych składników. Strukturę ma przeważnie grano-porfiroblastyczną, teksturę kierun
kową, podkreśloną równoległym ułożeniem pręcików i słupków hornblendy oraz wydłużo
nymi ziarnami kwarcu i skaleni. Poza tymi minerałami występują: biotyt, chloryt, epidot, 
tytanit, tlenki żelaza i apatyt.

Tło skalne jest zbudowane z drobnych ziarn (średnicy 0,01-0,3 mm) kwarcu i skaleni. 
Wykształcenie, morfologiczne obu tych minerałów jest podobne. Są to ziarna izometryczne, 
wydłużone i pozazębiane.

Fenokryształy są reprezentowane głównie przez oligoklaz (10-14% An) wykształcony 
przeważnie w wydłużonych, rzadziej owalnych oczkach i często albitowo zbliźniaczony. 
Niektóre plagioklazy w wyniku myrmekityzacji zawierają liczne, drobne wrostki kwarcu. 
Skaleń potasowy występuje w mniejszej ilości. Ma on głównie charakter infiltracyjny i 
powoduje wypieranie plagioklazu, co w niektórych przypadkach prowadzi do całkowitej jego 
wymiany. Przeważnie atakowane są części brzeżne plagioklazu.

Minerały ciemne występują jako pojedyncze osobniki lub też zagęszczają się w formie 
smug opływających większe fenokryształy skaleni. Jest to hornblenda wykształcona w postaci 
pręcików i słupków oraz biotyt i chloryt. Niektóre osobniki chlorytu powstają kosztem 
rozpadu biotytu bądź hornblendy. Częstym ciemnym minerałem jest też epidot, który 
zazwyczaj towarzyszy hornblendzie, wykształcony przeważnie w wydłużonych, grubych ziar
nach, rzadziej w ksenomorficznych skupieniach.

W częściach kwarcowo-skaleniowych napotyka się też granat i apatyt. Ziarna granatu są 
owalne, świeże, niektóre jednak rozpadają się, a w spękaniach najczęściej pojawia się chloryt. 
Apatyt jest mniej liczny, tworzy małe, grube ziarna.

Z minerałów akcesorycznych ponadto występują tlenki żelaza, niekiedy piryt i tytanit.
Gnejs muskowitowo-chlorytowy reprezentują próbki z głębokości 1625,7 i 1632,5 m. 

Skała jest ciemnoszara, masywna, a na przełomie widać połyskujące blaszki muskowitu.
Struktura gnejsu jest grano-lepidoblastyczna, tekstura kierunkowa. Laminy minerałów 

blaszkowych rozdzielające grubsze laminy kwarcowe i kwarcowo-skaleniowe często tworzą 
mikroskopijne fałdy. Niektóre laminy kwarcowo-skaleniowe są zmylonityzowane.

W składzie mineralnym biorą udział: kwarc, skalenie, muskowit, chloryt, tlenki żelaza i ' 
apatyt.

Główną masę skalną stanowi kwarc oraz skalenie (głęb. 1625,7 m), wykształcone w 
drobnych ziarnach wielkości 0,01-0,3 mm. W masie tej trafiają się fenokryształy plagiokla- 
zów wielkości do 2 mm. Niektóre z nich są czyste, inne poprzerastane blaszkami muskowitu, 
częściowo też wypierane przez skaleń potasowy; tworzy się myrmekit.

Muskowit jest wykształcony w wydłużonych bezbarwnych blaszkach oraz skupia się w 
laminy lub nieregularne gniazda. Niekiedy rozpada się na drobnołuseczkowy agregat (głęb. 
1632,5 m).
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Chloryt jest zielonkawym penninem. Nagromadza się w postaci lamin, ale również tworzy 
owalne skupienia przypominające pseudomorfozy po ciemnych minerałach, być może gra
nacie (głęb. 1625,7 m). W niektórych blaszkach chlorytu obecne są wrostki minerałów 
promieniotwórczych zaznaczone pleochroicznymi polami. Najprawdopodobniej chloryt ten 
powstał z biotytu, który zawierał wrostki cyrkonu.

Nieliczny jest epidot tworzący małe, ksenomorficzne ziarna, towarzyszące zazwyczaj 
chlorytowi, natomiast tlenki żelaza są dość powszechne, jedne z nich o budowie szkieletowej, 
inne o wyraźnie wydłużonych zaokrąglonych ziarnach. Sporadycznie napotyka się też małe 
ziarna apatytu.

Do częściej napotykanych zjawisk w amfibolitach i łupkach amfibolowych należą kata- 
klaza i mylonityzacja, rzadziej zbrecjowanie skał. W skali mikroskopowej zjawiska te obser
wowano w wielu próbkach i na różnej głębokości. W mniej zaangażowanych dynamicznie 
skałach dochodzi głównie do spękań minerałów, np. hornblendy (głęb. 691,6 m), i powstania 
minerałów wtórnych często wypełniających te spękania, natomiast w skałach silniej spęka
nych dochodzi przeważnie do utworzenia brekcji tektonicznej (np. głęb. 690,0 m, 1590,3 m). 
W składzie brekcji tektonicznej biorą udział okruchy amfibolitu o różnym uziarnieniu lub, 
w przypadku łupków, różne odmiany tych łupków, a ponadto pojedyncze ziarna lub skupienia 
minerałów typowych dla tych skał (klinozoisyt, hornblenda aktynolitowa, epidot itp.). 
Okruchy te, od ułamka milimetra do 1 cm wielkości, są spojone węglanami lub słabo 
przeświecającą miazgą skalną. W wolnych przestrzeniach między okruchami można też 
napotkać infiltracyjne wypełnienia kwarcem, epidotem i pirytem.

Jednakże większość omawianych skał nosi znamiona mniej lub bardziej zaawansowanej 
mylonityzacji. Struktura ich jest mylonityczna, tekstura kierunkowa. Zwykle głównymi 
składnikami mineralnymi są amfibole oraz minerały grupy epidotu. Wśród minerałów ubo
cznych, w zmienionych ilościach, obecne są plagioklazy, niekiedy siarczki, ilmenit i tytanit. 
Z minerałów wtórnych obficie są reprezentowane węglany, epidot, a podrzędnie chloryt i 
albit. Amfibolem jest zielona lub bladozielona włóknista hornblenda, której osobniki są 
ułożone równoległe smugi lub tworzą spilśnione agregaty. Napotyka się też pojedyncze 
włókna hornblendy w obrębie ziarn albitu. W partiach zbudowanych z amfibolu obok 
włókien hornblendy występują niekiedy drobne blaszki jasnego łyszczyku o obniżonych 
barwach interferencyjnych (głęb. 646,3 m), bądź minerał drobnoblaszkowy o cechach opty
cznych zbliżonych do chlorytu (głęb. 646,9 m).

W strefach zluźnień tektonicznych, obok procesów kataklazy i mylonityzacji, obserwuje 
się często rozkład spękanych i rozdrobnionych składników mineralnych oraz powstanie 
nowych minerałów, a także występowanie licznych utworów żyłowych. Rozkładowi podle
gają takie minerały jak: hornblenda, plagioklaz i granaty, a minerałami powstającymi ich 
kosztem są: hornblenda aktynolitowa, amfibole szeregu tremolit -  aktynolit, chloryt, epidot, 
kalcyt, albit i kwarc, a rzadziej serycyt i antofyllit. Skały o tak zmienionym składzie mineral
nym obserwowano szczególnie często w przedziale 227,6-760,4 m. Są to strefy od kilku do 
40 cm, bądź większe partie miąższości od kilku do 22 m (głęb. 281,2-297,0, 379,1-381,1 i 
388,0-410,0 m).

Nowo powstałe minerały występują również w postaci żył i skupień różnej wielkości. 
Najczęściej są to wypełnienia wcześniejszych szczelin materiałem kwarcowo-skaleniowym 
lub eDidotowym, węglanowym czy kwarcowym, rzadziej siarczkowym.



63

BLASTOMYLONITY

Skały te występują poniżej kompleksu amfibolitowego i są różnicowane na kilka odmian. 
Uwzględniając skład mineralny i więżbę wyróżniono w ich obrębie: blastomylonityczną skałę 
kwarcowo-skaleniową, blastomylonityczny łupek kwarcowo-skaleniowy oraz blastomyloni- 
tyczny wapień krystaliczny.

Blastomylonityczną skała kwarcowo-skaleniowa

Jest to skała afaniczna, masywna, zlewna, o zmienionym zabarwieniu. W zależności od 
rozdrobnienia ziarn i rozproszenia minerałów ciemnych przyjmuje ona zabarwienie od 
jasnoszarozielonego do ciemnoszarego. Skała ta jest spękana, często zbrekcjowana, pocięta 
licznymi żyłkami i łatwo rozpada się na bloczki. W profilu otworu występuje na głębokości 
1638,4-1642,5 oraz 1667,7-1694,0 m.

Skała pod względem strukturalnym i teksturalnym wykazuje zróżnicowanie. Obok stru
ktur kataklastyczno-mylonitycznych występują struktury reliktowe; tekstura w przewadze 
kierunkowa, rzadziej słabo kierunkowa i bezkierunkowa.

W obrębie blastomylonitów można wyróżnić trzy odmiany strukturalne: fenokrystalicz- 
ną, drobnoziarnistą i o strukturze miazgi.

Blastomylonit o strukturze fenokrystalicznej jest skałą nierównoziarnistą. H o skalne 
jest zbudowane z drobnych ziarn i miazgi kwarcowo-skaleniowej. W tle tym występują 
fenokryształy skaleni, owalne fragmenty kwarcytów i skał kwarcowo-skaleniowych (próbki z 
głęb. 1668,1,1669,0,1669,4,1671,2,1673,4,1675,1,1676,0,1676,7,1677,6 i 1682,4 m).

Fenokryształy to głównie skalenie, przeważnie albit, rzadziej skaleń potasowy. Sporady
cznie napotykany jest kwarc. Wielkość fenokryształów waha się w granicach 1-4 mm, 
niekiedy bywają też mniejsze. Fenokryształy są spłaszczone zgodnie z teksturą kierunkową, 
mają zaburzone struktury krystaliczne, a część z nich uległa spękaniu.

Albit wygasza światło plamiście, prążki bliźniacze ma pogięte, zafałdowane, poprzerywa
ne, uskokowo poprzesuwane, niekiedy ujawnia struktury szachownicowe. Często w spęka
nych fenokryształach obserwuje się krystalizację kwarcu i chlorytu. Albit zawiera 5-8% An, 
niekiedy i więcej (do 14%), przechodząc w kwaśny oligoklaz.

Skaleń potasowy jest przeważnie jednorodny, rzadziej słabo pertytowy, bądź z niewielki
mi plamami albitowymi. Światło wygasza plamiście, w spękaniach często krystalizuje chloryt.

Fenokryształy kwarcu wykazują plamiste i fliste wygaszanie światła, niekiedy bywają 
spękane.

Kwarc i skalenie występują w drobnych ziarnach wielkości 0,1-0,3 mm. Ziarna te są 
wyraźnie wydłużone i pozazębiane, nadając skale teksturę kierunkową. W wyniku procesów 
deformacyjnych wiązania między ziarnami uległy porozrywaniu, ziarna rozwleczeniu i czę
ściowemu pokruszeniu.

Najdrobniejszy materiał poniżej 0,1 mm wielkości powstał z pokruszenia i roztarcia 
głównie kwarcu i skaleni. Występuje on w postaci ciemnych smug, wianuszków i smużek 
przewijających się między fenokryształami i drobnymi ziarnami. Ilość tego materiału w skale 
jest zmienna.

Minerały ciemne występują w niewielkich i zmiennych ilościach. W jednych próbkach 
przeważa chloryt, w innych epiodot. W smugach mylonitycznych jest ich najwięcej. Groma
dzą się też wzdłuż spękań i często je wypełniają.
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Chloryt jest wykształcony w drobnych, słabo dwójłomnych blaszkach o promienistej 
budowie. Należy on do szeregu klinochlor-sheridanit. Odznacza się słabym pleochroizmem 
w barwach seledynowych. Na ogół poszczególne blaszki chlorytu występują oddzielnie, choć 
w niektórych próbkach, gdzie jest go więcej, blaszki tworzą duże, jednorodne skupienia.

Epidot jest obecny w różnej wielkości ziarnach. Drobne ziarna przeważnie słabo skrysta
lizowane tworzą skupienia brudnozielone, natomiast ziarna dobrze skrystalizowane, zazwy
czaj większe, wykazują pleochroizm w barwach żółtozielonych.

Z  minerałów ciemnych występują nieliczne tlenki żelaza, małe ziarna magnetytu, rzadziej 
brunatne ziarna skrytokrystalicznego tytanitu.

Blastomylonit o strukturze drobnoziarnistej (próbki z głęb. 1638,4, 1639,2, 1640,0, 
1642,3,1688,0 i 1688,3 m) jest zbudowany z drobnych ziarn prawie jednakowej wielkości oraz 
miazgi mylonitycznej. W odmianie tej brak jest dużych fenokryształów. Drobne ziarna są 
nieregularne, przeważnie wydłużone i pozazębiane. Tak zachowane partie stanowią relikty 
przypuszczalnie skał lub łupków kwarcowo-skaleniowych. W wyniku kataklazy-pozazębiane 
ziarna uległy częściowo porozrywaniu i spękaniu, a między nimi wytworzyła się miazga 
mylonityczna.

Głównymi składnikami skały są kwarc i skalenie. Zdeformowane ziarna ujawniają smu- 
żyste, plamiste wygaszanie światła. Niektóre ziarna skaleni mają rozmazane formy bliźniacze. 
Są to plagioklazy o zawartości 8-12% An.

Miazga mylonityczna składająca się z tych samych składników, tj. kwarcu i skaleni, 
przewija się między zdeformowanymi większymi ziarnami bądź ich agregatami.

Z  ciemnych minerałów występuje chloryt i epidot, głównie w partiach kataklastycznych i 
mylonityczńych. Epoidot tworzy liczne, drobne ziarna, chloryt promieniście wykształcone 
blaszki. Minerałom tym towarzyszą tlenki żelaza.

Blastomylonit o strukturze miazgi (próbki z głęb. 1674,0,1684,6,1686,1,1686,5,1687,6 
i 1689,0 m) reprezentuje skałę zbudowaną z miazgi kataklastyczno-mylonitycznej bez zacho
wania reliktów ziarnowych. Nie wszędzie jednak miazga mylonityczna jest w całości jedno
rodna. Często w rozdrobnionym materiale wielkości tysięcznych części milimetra tkwią nieco 
większe ziarna wielkości setnych części milimetra. Głównymi składnikami skały są: kwarc i 
skalenie, trudne do odróżnienia w miazdze, z ciemnych minerałów epidot, chloryt i tlenki 
żelaza.

Blastomylonityczny łupek kwarcowo-skaleniowy

Skały te występują w przedziale 1642,5-1656,7 m, są bardzo drobnoziarniste, smugowane, 
partiami zbrekcjowane, o strukturze granoblastycznej, głównie, typu miazgi. Wielkość po
szczególnych ziarn waha się w granicach 0,001-1,01 mm. Tekstura skały jest kierunkowa, 
podkreślona często smugami minerałów femicznych.

Główną masę skalną tworzą kwarc i skalenie wzajemnie pozazębiane. W zmiennej ilości 
występuje epidot w ksenomorficznych, małych ziarnach, które często układają się w smugi 
przewijające się wśród masy kwarcowo-skaleniowej. W pojedynczych blaszkach lub niewiel
kich skupieniach występuje chloryt (głęb. 1645,2,1646,0,1649,2 i 1655,5 m).

Inny obraz przedstawiają próbki z głębokości 1643,5 i 1656,0 m. Oprócz kwarcu i skaleni 
w skale występuje kalcyt i to w dość znacznych ilościach. Ziarna kalcytu są ksenomorficzne, 
zazębiają się z ziarnami kwarcu i skaleni. Zapewne pierwotnie był to łupek wapnisty stano
wiący skałę przejściową od łupku kwarcowo-skaleniowego do czystego wapienia.
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Blastomylonityczny łupek kwarcowo-skaleniowy zbrekcjowany napotkano w kilku miej
scach (głęb. 1643,5,1645,2,1646,8,1649,2 i 1655,5 m). Niekiedy jest to brekcja tektoniczna 
złożona z okruchów kwarcowo-skaleniowych i epidotowych oraz wapieni krystalicznych (np. 
głęb. 1655,5 m). Infiltracje mineralne tworzą w nich soczewkowate i gniazdowe skupienia 
oraz żyłki. Skład tych skupień to albit, kwarc, epidot, chloryt, kalcyt i piryt. Wypełnienia 
żyłkowe są przeważnie monomineralne, epidotowe i kalcytowe. Albity często mają postać 
poikiloblastyczną, gdyż zawierają drobne wrostki pokruszonej skały. W próbce z głębokości 
1649,2 m piryt stanowi duże nagromadzenie automorficznych ziarn.

Blastomylonityczny wapień krystaliczny

Wapienie krystaliczne tworzą grubszą warstwę na głębokości 1656,7-1667,7 m w obrębie 
blastomylonitycznych skał kwarcowo-skaleniowych. Cienkie warstewki 1-centymetrowej 
grubości, wapieni krystalicznych występują też w obrębie łupków amfibolowych, np. na 
głębokości 1574,0,1576,0 i 1629,1 m.

Jest to skała drobno-, równoziarnista o strukturze granoblastycznej, teksturze kierunko
wej. Ziarna mineralne są ksenomorficzne, ich wielkość wynosi zwykle 0,01-0,1 mm, nieco 
większe występują w strefach zrekrystalizowanych.

Wapień krystaliczny czysty (np. głęb. 1664,9 i 1666,8 m) składa się prawie wyłącznie z 
ziarn kalcytu i tylko sporadycznie zawiera pojedyncze ziarna kwarcu.

Oprócz czystego wapienia występuje również wapień krystaliczny z domieszką substancji 
bitumicznej w postaci grafitu, na co wskazuje analiza DTA. Skały te mają ciemne zabarwienie, 
aż do czarnego (głęb. 1658,0,1660,5,1663,3 i 1664,6 m). Kalcyt jest podobnie wykształcony 
jak w odmianie czystej. Grafit w skale jest rozproszony, ale również zagęszcza się przyjmując 
formę cienkich smug i warstewek, niekiedy zafałdowanych i poprzerywanych. Smugi i war
stewki podkreślają kierunkową teksturę wapieni krystalicznych. Z tą ciemną odmianą wa
pienia wiąże się liczne występowanie pirytu. Tworzy on duże, automorficzne ziarna, niekiedy 
z obwódkami kalcytu.

W obrębie wapienia krystalicznego napotyka się okruchy skały kwarcowo-skaleniowej 
(np. głęb. 1658,0, 1666,6 i 1667,7 m). Okruchy te zawierają dość znaczne ilości kalcytu, 
niektóre z nich są owalne, a kalcyt tworzy obwódki (np. głęb. 1667,7 m).

Krystyna KURALOWA, Stanisław MACIEJEWSKI

S K Ł A D  C H E M I C Z N Y  I U W A G I  G E N E T Y C Z N E  O S K A Ł A C H  - 
M E T A M O R F I C Z N Y C H  Z O T W O R Ó W  

N I E D Ź W I E D Ź  I G 1 i I G 2

Badaniom chemicznym poddano różne odmiany amfibolitów z obu otworów. Wyniki 
analiz chemicznych zestawiono w tabelach 5 i 6.

Wyniki analiz chemicznych przeliczono na normatywny skład mineralny CIPW (tab. 7, 
8). Analizowane skały należy traktować jako skały obojętne, gdyż minerały ciemne i jasne 
występują w podobnych ilościach. Głównym minerałem ciemnym jest piroksen, a z minera
łów jasnych plagioklaz zawierający więcej niż 50% An.



T a b e l a  5

Wyniki analiz chemicznych (1-10) amfibolitów z profilu otworu Niedźwietź IG 1

Zawartość składników w % wagowych

Składniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Głębokość w m

148,5 235,7 261,9 303,0 .468,1 511,8 666,5 6733 728,7 782,2

Si02 72,60 74,24 50,54 52,48 41,54 48,80 48,02 48,80 46,20 48,92

A12Oj 13,43 13,99 13,52 14,10 12,43 15,04 13,20 15,36 19,80 12,54

FezOj 1,20 0,21 2,09 1,25 5,74 4,29 5,49 3,29 1,19 2,30

FeO 2,24 1,71 9,61 835 11,49 9,16 11,04 8,71 3,35 11,40

MnO 0,02 śl. 0,10 0,12 0,16 0,15 0,19 0,13 0,06 0,21

MgO 0,86 0,39 6,47 8,31 8,39 5,54 6,41 6,83 7,60 7,10

CaO 3,40 1,85 10,72 8,69 10,09 8,50 11,00 12,63 16,80 11,61

Na20 4,60 4,10 2,90 2,75 2,30 3,90 1,83 1,27 2,85 3,04

k2o 0,50 3,20 0,55 0,90 0,60 0,55 0,10 0,10 0,20 0,25

p 2o 5 0,05 0,04 0,20 0,14 0,37 0,16 0,17 0,09 śl. 0,19

T i0 2 0,25 0,18 1,49 0,95 1,96 1,68 1,46 1,14 0,36 1,40

co 2 n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w.

S 0,12 0,17 0,49 0,32 2,67 1,26 0,03 0,13 0,03 0,16

h 2o + 0,36 0,24 1,00 1,34 2,60 1,40 0,72 1,20 1,80 0,82

h 2o ~ 0,18 0,08 0,19 0,16 0,18 0,12 0,12 0,14 0,08 0,02

Suma 99,81 100,40 99,87 99,86 100,52 100,55 99,78 99,82 100,32 99,96

Gęstość w g/cm3 2,713 2,646 3,007 2,931 3,239 2,963 3,110 3,087 3,108 3,105

n.w. — nie wykryto, śl. — ślady.



T a b e l a  6

Wyniki analiz chemicznych (1-12) skał z profilu otworu Niedźwiedź IG 2

Zawartość składników w % wagowych

Składniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Głębokość w m

453,2 553,3 538,5 649,8 996,6 1042,8 1152,0 1215,0 1327,7 1531,8 1554,5 1668,3

Si02 46,36 47,88 50,22 51,54 51,26 48,90 50,72 45,80 48,98 46,86 71,82 73,60

T i0 2 1,00 0,63 1,00 0,38 0,12 0,76 0,63 0,63 0,82 1,73 0,22 0,19

a i2o 3 13,45 13,30 13,44 20,45 14,52 14,50 14,85 15,20 13,52 13,68 14,55 13,20

Fe2°3 4,22 5,24 2,96 1,14 4,86 3,79 2,90 4,60 3,57 5,62 0,52 0,68

FeO 13,12 11,88 10,45 4,72 7,66 8,44 8,33 6,82 11,88 11,10 1,51 2,16

MnO 0,24 0,22 0,17 0,09 0,14 0,16 0,20 0,15 0,17 0,18 śl. 0,01

MgO 6,78 6,84 6,02 4,73 6,81 6,93 6,58 5,44 7,92 5,88 1,20 7,75

CaO 12,11 10,93 11,51 11,97 11,45 12,95 11,97 1738 9,12 10,86 2,90 1,55

Na20 1,06 1,82 2,75 3,10 1,87 1,90 2,15 1,58 2,77 2,85 5,50 5,22

k 2o 0,14 0,25 0,25 0,10 0,14 0,14 0,25 0,14 0,20 0,28 0,65 0,27

h 2o - 0,04 0,08 0,20 0,16 0,04 0,02 0,14 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12

h 2o + 0,54 0,52 0,78 1,34 0,62 0,21 u o 0,42 0,66 0,54 0,20 1,22

p 2o 5 n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 0,06 0,03

s 0,88 0,22 0,30 0,09 0,60 0,10 0,05 0,08 0,21 0,21 n.w. n.w.

co 2 n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 1,03 n.w. 1,62 n.w. n.w. 0,66 n.w.

Suma 99,94 99.81 100,05 99,81 100,09 99,83 99,87 100,02 99,94 99,89 99,91 100,00

Gęstość w g/cm3 3,306 3,202 3,125 2,965 3,049 3,093 3,099 3,167 3,139 3,198 — —

1-10 — amfibolity, 11,12 — skała kwarcowo-skaleniowa. 

n.w. — nie wykryto, śl. — ślady



T a b e l a  7

Skład normatywny CIPW amfibolitów z profilu otworu Niedźwiedź IG 1

Zawartość składników w % w analizach:

Składniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Głębokość w m

148,5 235,7 261,9 303,0 468,1 511,8 66$,5 673,3 728,7 782,2

Kwarc 34,81 32,62 0,16 0,85 — — 3,75 4,49 — —

Ortoklaz 2,95 18,93 3,23 5,34 3,56 3,25 0,59 0,61 1,17 1,50

Albit 38,92 34,72 24,55 23,29 19,46 33,00 15,48 10,75 3,93 25,70

Anortyt 14,52 8,93 22,26 23,45 21,81 21,91 27,51 35,92 40,65 19,84

Nefelin — — — — — — — — 10,94 —

Korund — 0,50 — — — — — — — —

Wollastonit 0,82 — 12,37 7,83 10,78 8,02 10,84 10,92 17,83 15,26

Enstatyt 2,14 0,97 16,12 20,69 7,26 10,15 15,96 17,01 13,00 9,11

Ferrosilit 2,52 2,32 12,64 12,30 2,74 6,01 13,62 11,36 3,17 8,67

Forsteryt — — — — 9,56 2,56 — — 4,15 6,01

Fajalit — — — — 4,01 1,67 — — 1,12 6,28

Magnetyt 1,74 0,30 3,03 1,81 8,31 6,22 7,96 4,77 1,74 3,33

Ilmenit 0,47 0,35 2,84 1,81 3,72 3,20 2,77 2,17 0,68 2,66

Apatyt 0,13 0,10 0,47 0,34 0,87 0,38 * 0,40 0,20 — 0,44

Piryt 0,22 0,31 0,91 0,60 4,99 2,37 0,06 0,23 0,05 0,30

Woda 0,54 0,32 1,19 1,50 2,78 1,52 0,84 1,34 1,88 0,84

Suma 99,78 100,37 99,75 99,81 99,85 100,26 99,78 99,77 100,31 99,94

% An w plagioklazie 27,14 20,46 47,55 50,17 52,40 39,90 63,99 76,97 91,18 43,57



T a b e l a  8

Skład normatywny CIPW skał z profilu otworu Niedźwiedź IG 2

Składniki

Zawartość składników w % w analizach:

1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11 12

Głębokość w m

453,2 553,3 538,5 649,8 996,6 1042,8 1152,0 1215,0 1327,7 1531,8 1554,5 1668,3

Kwarc 2,8 2,4 1,6 1,2 8,3 3,0 2,5 1„2 — — 30,2 34,8

Ortoklaz 0,6 1,1 1,8 0,6 0,6 0,6 1,7 0,6 1,1 1,7 3,9 1,7

Albit 8,9 15,2 23,2 26,2 15,7 16,2 18,3 13,1 23,6 23,6 46,6 44,0

Anortyt 31,7 27,5 23,3 41,7 30,9 30,6 29,8 34,2 23,6 23,6 9,5 7,8

Korund — — — — — — — — — — 1,3 1,4

Wollastonit 11,8 11,0 12,0 7,4 10,8 11,4 12,4 17,4 8,9 12,6 — —

Enstatyt 16,8 17,0 14,9 11,7 16,9 17,2 16,3 13,5 19,6 14,5 3,0 4,4

Ferrosilit 16,1 16,6 14,1 6,7 5,9 10,8 12,0 7,5 6,9 4,0 2,0 3,0

Fajalit • — — — — — — — — 7,9 6,5 — —

Magnetyt 6,0 7,6 4,4 1,6 7,0 5,6 4,2 6,7 5,3 8,1 0,7 0,9

Ilmenit 2,0 1,2 2,0 0,8 0,2 1,5 1,2 1,2 1,5 3,2 0,5 0,5

Piryt 3,2 0,7 1,1 0,4 2,2 0,4 0,2 0,4 0,7 0,6 — —

Kalcyt — — — — — 2,3 — 3,6 — — 1,5 —

Apatyt — — — — — — — — — — 0,3 —

Woda 0,9 0,6 1,0 1,5 0,7 0,2 1,2 *0,6 0,8 0,7 0,3 1,3

Suma 100,8 100,9 99,4 99,8 99,2 99,8 99,4 100,0 99,9 99,1 99,8 99,8

% An w plagioklazie 78,3 64,4 50,1 61,4 66,3 65,4 61,9 74,4 50,0 50,0 16,9 15,0

1-10 — amfibolity, 11,12 — skała kwarcowo-skaleniowa.
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W projekcji QAPó\2l skal wylewnych wszystkie analizowane amfibolity znalazły się w polu 
bazaltów (fig. 6).

Q

Fig. 6. Pozycja amfibolitów i skał 
kwarcowo-skaleniowych w projekcji 
QAP dla skał wylewnych (W. Ryka, 

1979)

1 — amfibolity z otworu Niedźwiedź 
IG 1 ,2  — am fibolity z otworu 
Niedźwiedź IG 2, 3 — skały kwarco- 
wo-skaleniowe z otworu Niedźwiedź 
IG 2

W nawiązaniu do nowszych badań petrologicznych oraz interpretacji geochemicznych 
bazaltów sporządzono kilka wykresów obrazujących pozycję analizowanych amfibolitów z 
obu otworów na tle wyróżnianych w świecie typów środowisk geotektonicznych (J. A. Pearce, 
1976; A. Miyashiro, 1974; W. Narębski i in., 1982).

Ze stosunku zawartości T i0 2 do żelaza całkowitego FeOę/MgO wynika, że większość 
analizowanych amfibolitów układa się wzdłuż prostej reprezentującej trend zmienności 
toleitów łuków wyspowych (fig. 7).

F«Oc (%)

• >
♦

/

* t i
i  2  3  4

F«Oc /MgO

S

Fig. 7. Zmienność zawartości T i0 2 ze zmianą stosun
ku żelaza całkowitego FeOc/MgO w amfibolitach we

dług A. Miyashiro (1974) i W. Glassleya (1974)

Objaśnienia przy figurze 6; AT — bazalty abisalne, ORT 
— bazalty dna oceanicznego, LAT — toleity łuków wy
spowych

Fig. 8. Zmienność zawartości żelaza całkowitego 
FeOc ze zmianą stosunku FeOę/MgO w amtiboh 

tach według A. Miyashiro (1974)

Objaśnienia przy figurach 6 i 7
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Przedstawiona zmienność FeOc względem FeOc/MgO wskazuje natomiast, iż skały te 
układają się wzdłuż linii AT obrazującej trend zmienności toleitów abisalnych (fig. 8). Na 
projekcji funkcji F 1-F 2 (fig. 9) analizowane skały znalazły się głównie w polu CAB i LKT 
(bazaltów wapienno-alkalicznych i toleitów słabo potasowych), a na projekcji F2-F 3 (fig. 10) 
zajmują pole LKT. Z  zależności tych wynika, że amfibolity mogą wywodzić się ze skał 
bazaltowych reprezentujących słabo potasowe toleitowe luki wyspowe.

Fig. 9. Zależność funkcji Fx od F2 w amfiboli- 
tach według J. A. Pearce’a (1976)

Objaśnienia przy figurze 6; WPB — bazalty wysp 
oceanicznych, OFB — bazalty dna oceanicznego, 
CAB — bazalty wapienno-alkaliczne, LKT — 
toleity słabo potasowe, SHO — shoshonity

Fig. 10. Zależność funkcji F2 od F3 w amfibolitach 
według J. A. Pearce’a (1976)

Objaśnienia przy figurach 6 i 9

Przedstawione dane wskazują, że pierwotnym materiałem amfibolitów z obu otworów 
były produkty magm bazaltowych, najprawdopodobniej typu słabo potasowych toleitów 
łuków wyspowych. Skały te są bardziej żelaziste od normalnych toleitów i dlatego na wykresie 
FeOc do FeOę/Mg układają się wzdłuż prostej reprezentującej trend bazaltowych magm 
abisalnych.
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Co do przeławiceń skał i łupków kwarcowo-skaleniowych występujących w profilu 
otworu Niedźwiedź IG 2, to na obecnym etapie badań trudno jednoznacznie wskazać na ich 
pierwotną naturę. Mogą to być albo wtrącenia kwaśnych wulkanitów o charakterze dacytów, 
albo wtrącenia skał osadowych zbliżonych do kwarcytu, lub jedne i drugie. Podobnie należy 
traktować łupki i gnejsy amfibolowe występujące w obu otworach. Nawiązują one zarówno 
do tufów i tufitów, jak i osadów piaszczysto-ilastych. Niewątpliwie osadowego pochodzenia 
są wapienie krystaliczne napotkane w profilu otworu Niedźwiedź IG 2.

Z  rozważań wynika, że skały wyjściowe składające się obecnie na profil litologiczny w obu 
otworach już pierwotnie były zróżnicowane. Wszystkie one uległy metamorfizmowi regio
nalnemu w warunkach średniociśnieniowej facji amfibolitowej. Na tak zmienione skały 
nałożył się metamorfizm dynamiczny, w którego wyniku uległy one kataklazie i mylonityzacji. 
Jeśli idzie o amfibolity, to zespół mineralny w tych skałach w profilu otworu Niedźwiedź IG 
2 jest identyczny z paragenezami mineralnymi występującymi w profilu otworu Niedźwiedź 
IG 1.



Jerzy JERZMAŃSKI

WYNIKI BADAŃ GEOCHEMICZNYCH

W celu określenia zróżnicowania zawartości pierwiastków śladowych w skałach meta
morficznych z obu otworów wiertniczych badaniami objęto następujące wybrane pierwiastki: 
Cr, Ni, Co, V, Cu, Zn, Pb i Ag. Badania przeprowadzono metodą spektralnej analizy 
emisyjnej półilościowej na spektrografie PGS-2 w Oddziale Dolnośląskim Państwowego 
Instytutu Geologicznego we Wrocławiu. Ilościowy zakres wykonanych badań geochemicz
nych oraz sposób zestawienia wyników z obu otworów różnią się, dlatego wyniki te przed
stawiono osobno dla każdego otworu wiertniczego.

Stanisław MACIEJEWSKI

O T W Ó R  N I E D Ź W I E D Ź  I G 1

Do oznaczeń wytypowano 40 próbek skalnych z głębokości 126,5-782,2 m oraz jedną 
próbkę pirytu, który tworzy drobne, monomineralne skupienie w amfibolicie na głębokości 
476,9 m. Pierwszych 11 analizowanych próbek z głębokości 126,5-161,9 m pochodzi ze 
stropowego zespołu gnejsowego, a pozostałe z głębokości 280,7-782,2 m, reprezentując 
różne odmiany petrograficzne skał amfibolitowych (fig. 11).

Charakterystyczne są wyniki oznaczeń pierwiastków śladowych w pirycie, który okazał się 
bardzo ubogi w oznaczane pierwiastki. Dlatego zrozumiałe są dość małe zawartości takich 
składników jak Ni, Co, Cu i inne w obfitującym w siarcżki odcinku rdzenia z głębokości 
430-500 m. Wynika z tego, że badane pierwiastki śladowe koncentrują się w minerałach 
krzemianowych, a nie w fazie siarczkowej.

Uzyskane wyniki zawartości Cr, Pb i Ag bardzo niewiele znaczą. Pierwiastki te występują 
w bardzo małej koncentracji, zbliżonej do granicy oznaczalności. Niewielkie podwyższenie 
zawartości ołowiu w próbce z głębokości 237,7 m nie upoważnia do wyciągnięcia jakichkol
wiek wniosków.

Niezbyt charakterystyczne jest również zróżnicowanie zawartości wanadu. Wanad wystę
puje w niewielkich ilościach zarówno w gnejsach, jak i w amfibolitach. Jednak amfibolity z 
otworu Niedźwiedź IG 1 zawierają zaskakująco mało wanadu, kilkakrotnie mniej niż średnia 
zawartość w magmowych skałach zasadowych (A. Polański, K. Smulikowski, 1969).

Ciekawe i wiele mówiące są natomiast zawartości Ni, Co i Zn, a także Cu. Miedź 
występuje w ilościach od kilku do 600 ppm, gromadząc się wyraźnie w dwóch przedziałach:



Fig. 11. Diagram koncentracji niklu, kobaltu, miedzi, wanadu i cynku (w ppm) w profilu otworu Niedźwiedź IG 1

Średnia wartość tła geochemicznego (klark) według A. Polańskiego i K. Smulikowskiego (1969): 1 — dla skał szarogłazowych, 2 — dla skał
zasadowych
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1-250 i 450-600 ppm. Większe koncentracje miedzi pojawiają się sporadycznie w gnejsach 
oraz w górnej, bardziej pod względem geochemicznym bogatszej partii amfibolitów. Jednak
że maksima zawartości miedzi przypadają nieco głębiej niż Ni, Co i Zn.

Koncentracje Ni, Co i Zn w gnejsach są bardzo małe, a w amfibolitach dość zróżnicowane 
i na ogół większe. Granica gnejsów z kompleksem amfibolitowym zaznacza się więc dość 
wyraźnie, tym bardziej że stropowa część kompleksu amfibolitowego jest szczególnie zasob
na w te pierwiastki.

Jeśli idzie o zawartość niklu, to w profilu wyróżnić można kilka charakterystycznych 
odcinków. Pierwszy z nich, gnejsowy, zawiera nikiel w ilościach 5-110 ppm. Następny stanowi 
amfibolit z głębokości 280,7-433,0 m. Charakteryzuje się on zawartością niklu od 500 do 
ponad 1000 ppm. Niżej występują amfibolity uboższe w nikiel (10-250 ppm), co odpowiada 
klarkowi tego pierwiastka w skałach zasadowych. Ponowny wzrost zawartości niklu do 
550-800 ppm zaznacza się na głębokości 673,7-728,7 m.

Podobnie zachowuje się kobalt. Pod ubogimi w kobalt gnejsami występują amfibolity 
bogate w ten pierwiastek (80-600 ppm) do głębokości 438,0 m. Poniżej leżą amfibolity o 
zawartości 40-150 ppm. Klark kobaltu dla skał zasadowych wynosi 45 ppm (A. Polański, K  
Smulikowski, 1969).

Zawartość cynku w gnejsach, wahająca się od poniżej 10 do 250 ppm mieści się w 
granicach podanych przez K  H. Wedepohla (fide A. Polański, K. Smulikowski, 1969) dla 
szarogłazów i skał ilastych. Zaskująco duża jest natomiast zawartość cynku w amfibolitach z 
tego otworu wynosząca 100-1000 ppm5. Według cytowanych źródeł zasadowe skały magmo
we zawierają 50-200, średnio 100-130 ppm Zn.

Podsumowując zawartość pierwiastków śladowych w skalach z otworu Niedźwiedź IG 1 
można powiedzieć, że charakterystyczna jest zawartość tylko Ni, Co, Zn, a także Cu w tych 
utworach. W profilu tego otworu można wyróżnić pod względem geochemicznym trzy 
wyraźne odcinki. Pierwszy z nich, stropowy, zbudowany z gnejsów jest ubogi w wymienione 
pierwiastki śladowe. Pod tymi gnejsami leży zespół amfibolitów silnie wzbogaconych w Ni, 
Co i Zn, sięgając do głębokości 403,0-468,1 m w zależności od tego, który pierwiastek bierze 
się pod uwagę. Strefa dużych zawartości niklu kończy się bowiem na głębokości 403,0 m, 
kobaltu na 438,0 m, a Zn dopiero na 468,1 m. Ostatni odcinek stanowią amfibolity o 
mniejszej zawartości Ni, Co i Zn, z wyjątkiem cynku zbliżonej do klarków tych pierwiastków 
w skałach zasadowych.

Józef KORNAŚ

O T W Ó R  N I E D Ź W I E D Ź  I G 2

Badaniami geochemicznymi objęto skały metamorficzne z przedziału głębokości 160,0- 
1690,0 m. Próbki do badań pobierano w trakcie profilowania otworu w układzie liniowym, 
w sposób przerywany, z przedziałów zwykle 5-metrowych (0,3^-6,2 m). Próbki te mielono, a 
następnie kwartowano. Ogółem zbadano 303 próbki.

W zależności od u tk a n y c h  analizą spektralną zawartości poszczególnych pierwiastków 
można wydzielić dwie ich grupy:

5 Przeprowadzone badania geochemiczne amfibolitów w otworze Niedźwiedź IG 2 nie potwierdziły tak dużej 
zawartości cynku.
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I—  o zawartości kształtującej się w przeważającej mierze powyżej granicy wykrywalności,
II—  o zawartości kształtującej się w przeważającej mierze poniżej granicy wykrywalności.
Do grupy pierwszej należą takie pierwiastki jak Cr, Ni, Co, V i Cu. Wyniki analiz tej grupy

zestawiono statystycznie, przedstawiając na histogramach i krzywych rozkładu zawartości 
poszczególnych pierwiastków. Krzywe rozkładu pierwiastków skonstruowano na siatce pra
wdopodobieństwa, gdzie na osi odciętych odłożono wartości logarytmiczne zawartości Cr, 
Ni, Co, V i Cu w ppm, a na osi rzędnych tzw. częstość kumulowaną w procentach. Przyjmuje 
się, że krzywe rozkładu w przypadku rozkładu normalnego mają na odcinku 5-95% postać 
linii prostej. Każde odchylenie świadczy o obecności w zbiorze dodatkowej populacji.

Chrom. Zawartość tego pierwiastka w kompleksie amfibolitowym na głębokości 160,0- 
1638,4 m kształtuje się w szerokim zakresie od poniżej 50 aż do 3200 ppm, przy czym 85% z 
tych wartości mieści się w granicach do 500 ppm. Tło, stanowiące miejsce najliczniejszego 
przedziału klasowego, mieści się w granicach 125-200 ppm. Ze zróżnicowania chromu w 
profilu pionowym wynika, że podwyższona zawartość tego pierwiastka występuje głównie w 
górnej części profilu na głębokości 237-403 m, sporadycznie zaś aż do głębokości 782 m. 
Średnia zawartość chromu w skałach amfibolitowych wynosi 326 ppm.

Rozkład chromu przedstawiony na histogramie i krzywej rozkładu wykazuje niezbyt silnie 
zaznaczające się cechy dwumodalne, sugerujące udział dwu odmiennych populacji (fig. 12, 
13). W rozkładzie chromu nie obserwuje się anomalnych koncentracji, które mogłyby być 
spowodowane mineralizacją kruszcową.

Zawartość chromu w serii blastomylonitycznej, tzn. poniżej głębokości 1638,4 m, kształ
tuje się w granicach 7-130 ppm. Średnia zawartość chromu dla tych skał wynosi 65 ppm.

Cr (7.) Ni (•/.)

Fig. 12. Histogramy koncentracji chromu (a) i niklu (b) w profilu otworu Niedźwiedź IG 2

Nikiel. Zawartość niklu w kompleksie amfibolitowym jest niewielka i kształtuje się w 
zakresie 20-800 ppm, przy czym 90% tych wartości mieści się w granicach do 200 ppm. 
Największą koncentrację obserwuje się w przedziale klasowym 50-80 ppm (fig. 12). W 
profilu pionowym większość próbek o zwiększonej zawartości (powyżej 150 ppm Ni) kon
centruje się w górnej partii profilu do głębokości 424,7 m. Średnia zawartość niklu w skałach 
amfibolitowych wynosi 127 ppm. Rozkład niklu (fig. 12, 13) jest dwumodalny i wyraźnie



77

Częstość
kum ulow ana

(V .)

Fig. 13. Krzywe kumulacyjne rozkładu zawartości kobaltu, niklu i chromu w profilu otworu
Niedźwiedź IG 2

Fig. 14. Histogramy koncentracji kobaltu (a) i wanadu (b) w profilu otworu Niedźwiedź IG 2
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sugeruje obecność dwu różnych populacji. Z krzywej rozkładu można wnosić, że w obrębie 
badanych przedziałów nie występują anomalie spowodowane mineralizacją kruszcową. Za
wartość niklu w obrębie serii blastomylonitycznej kształtuje się w granicach 14-50 ppm. 
Średnia zawartość niklu dla tych skał wynosi 22 ppm.

Kobalt. Zawartość kobaltu w obrębie kompleksu amfibolitowego kształtuje się w dość 
wąskich granicach 10-120 ppm, przy czym 90% z tych wartości mieści się w granicach do 50 
ppm. Największą koncentrację obserwuje się w zakresie 30-40 ppm. Próbki o większej 
zawartości kobaltu (powyżej 50 ppm) występują w całym profilu, nie tworząc partii wyizolo
wanych. Średnia zawartość kobaltu w tych skałach wynosi 42 ppm. Rozkład kobaltu (fig. 13, 
14) jest dwumodalny, przy czym obecność drugiej populacji zaznacza się głównie na odcinku 
poniżej wartości 25 ppm. Kobalt nie wykazuje w całym badanym profilu anomalnych kon
centracji, które można by wiązać z mineralizacją kruszcową. W obrębie serii blastomyloni
tycznej zawartość kobaltu kształtuje się w granicach 12-70 ppm. Średnia zawartość kobaltu 
dla tych skał wynosi 33 ppm.

Wanad. Zawartość tego pierwiastka w skałach amfibolitowych kształtuje się w dość 
szerokich granicach od poniżej 20 do 500 ppm, z tym że 90% z tych wartości nie przekracza 
320 ppm. Największą koncentrację obserwuje się w granicach 200-320 ppm. W zróżnicowa
niu pionowym nie zaznacza się tendencja do koncentracji tego pierwiastka w określonych 
przedziałach. Średnia zawartość wanadu dla tych skał wynosi 177 ppm. Rozkład wanadu w 
przedziale 5-95% częstości kumulowanej jest dwumodalny (fig. 14,15). Z  krzywych rozkładu 
można wnosić, że w obrębie całego profilu nie występują anomalne koncentracje spowodo
wane mineralizacją kruszcową. W obrębie serii blastomylonitycznej zawartość wanadu 
kształtuje się w granicaach 17-110 ppm. Średnia zawartość w tych skałach wynosi 61 ppm.

Czystośd  
kumulowana
C/.)

Fig. 15. Krzywe kumulacyjne rozkładu zawartości wanadu i miedzi w profilu otworu
Niedźwiedź IG 2



79

Miedź. Zawartość tego pierwiastka w całym profilu kształtuje się w szerokim zakresie od 
10 do 1250 ppm, z tym że 95% tych wartości nie przekracza 400 ppm. Największą koncen- 
traqę obserwuje się w przedziale 125-200 ppm (fig. 15).

W pionie obserwuje się nieznaczne podkoncentrowanie tego pierwiastka. Średnia zawar
tość miedzi w skałach amfibolitowych wynosi 147 ppm. Rozkład miedzi (fig. 15, 16) w 
przedziale 5-95% częstości kumulowanej jest wielomodalny i może sugerować obecność 
kilku populacji oraz lokalnych stref mineralizacji. W obrębie serii blastomylonitycznej 
zawartość miedzi kształtuje się poniżej 5 ppm.

Cul*/.)

Pierwiastki należące do drugiej grupy to: ołów, cynk i srebro.
Ołów. Zawartość ołowiu w profilu w większości próbek kształtuje się w granicach wykry

walności, tzn. 10 ppm. W kilku zaledwie strefach zawartość tego pierwiastka jest nieco 
większa i wynosi odpowiednio na głębokości: 492,7-497,7 m — 30 ppm, 790,7-795,7 m — 40 
ppm oraz 935,0-939,0 m — 20 ppm.

Cynk. W profilu zawartość cynku kształtuje się poniżej granicy wykrywalności, tzn. 100 
ppm. W pojedynczych przedziałach stwierdzono nieznacznie podwyższoną zawartość tego 
pierwiastka na głębokości: 745,7-750,5 m — 280 ppm, 760,7-765,7 m — 230 ppm oraz 
1325-1330 m — 180 ppm.

Srebro. Zawartość srebra w profilu kształtuje się w granicach wykrywalności wynoszącej 
1 ppm, osiągając w pojedynczych przedziałach wartość 5 ppm.

Z przedstawionych danych analitycznych można sformułować następujące wnioski:
1. Poszczególne pierwiastki w skałach amfibolitowych są bardzo zróżnicowane. Obliczo

ne wartości średnie mieszczą się w granicach wartości dla skał zasadowych (A. Polański, K. 
Smulikowski, 1969; A. P. Winogradów, 1962 i in.)

2. Z  przedstawionych histogramów, a szczególnie z krzywych rozkładu, które mają prawie 
wyraźny przebieg dwumodalny, wnosić można o niejednorodności materiału skalnego amfi- 
bolitów. Składają się na niego co najmniej dwie populacje.

3. Brak arsenu, ołowiu oraz lokalnie pojawiający się cynk może świadczyć o nie występo
waniu w obrębie analizowanych skał mineralizacji siarczkowej związanej z tymi pierwiastka
mi.

4. Lokalnie podwyższona zawartość miedzi może sugerować obecność mineralizacji 
związanej z tym pierwiastkiem (np. chalkopirytu).
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5. Zróżnicowanie poszczególnych pierwiastków w serii blastomylonitycznej jest niewiel
kie, a średnia zawartość poszczególnych pierwiastków w porównianiu do skał amfibolito- 
wych (z wyjątkiem wanadu) jest znacząco mała. Większe ilości pierwiastków występujących 
w skałach amfibolitowych świadczyć mogą natomiast o ich więzi geochemicznej z minerałami 
skało twórczymi.



Irena KOSSOWSKA

WYNIKI BADAŃ KRUSZCOWYCH

Skład i charakter mineralizacji w profilach obu otworów są podobne. Z siarczków 
głównym minerałem kruszcowym jest piryt, który występuje bądź jako minerał akcesoryczny, 
rzadko skałotwórczy, bądź to wchodzi w skład drobnych żył, najczęściej z kalcytem.

W profilu otworu Niedźwiedź IG 1 piryt pierwszego typu występuje w granicach 0,0- 
7,6%, przy czym najbogatsze odcinki przypadają na amfibolity średnioziarniste, a zwłaszcza 
amfibolity melanokratyczne, np. próbki z głębokości 455,2, 468,1, 470,1 i 473,6 m. Wymie
nione próbki badane w świetle odbitym wykazały obok pirytu również obecność drobnych 
ilości pirotynu, wurcytu, sfalerytu, chalkopirytu oraz magnetyt.

Drugi typ pirytu wypełnia drobne szczeliny i inne powierzchnie skalne o różnej orientacji 
i natężeniu występowania. Przeważnie towarzyszą mu minerały płonne (kalcyt, epidot, 
klinozoisyt, chloryt). Ten typ mineralizacji, choć często napotykany w obrębie skał metamor
ficznych z otworu Niedźwiedź IG 1, nigdzie nie tworzy większych skupień.

Z profilu otworu Niedźwiedź IG 2 badaniom poddano 17 próbek skalnych z przedziału 
głębokości 605,0-1536,0 m, obejmującego głównie amfibolity. Z minerałów kruszcowych 
poza tytanitem stwierdzono obecność pirytu, pirotynu, chalkopirytu i sfalerytu.

Idiomorficznie wykształcone krystaloblasty pirytu mają od 0,1 do kilkunastu milimetrów, 
zwykle 1-3 mm wielkości. Występują pojedynczo lub zrastają się ze sobą tworząc wydłużone 
agregaty. Niektóre ziarna są skorodowane, bądź silnie spękane. W obrębie ziarn pirytu są 
zawarte niekiedy amebowate wrostki chalkopirytu, rzadziej sfalerytu. Ten ostatni występuje 
również w postaci drobnych, pojedynczych, allotriomorficznych ziarn.

Piryt bywa wypierany i zastępowany pirotynem. Krystoblasty pirotynu są drobne i tylko 
sporadycznie osiągają nieco większe rozmiary.

Z analizy składu i sposobu występowania mineralizacji siarczkowej w profilu otworu 
Niedźwiedź IG 2 ująć ją można w dwa zespoły paragenetyczne.

Pierwszy zespół stanowi piryt I, chalkopiryt I i sfaleryt I. Dwa ostatnie minerały występują 
w charakterze emulsoidalnych wrostków w pirycie I i powstały z odmieszania roztworów 
stałych. Jest to zespół najstarszy, być może związany z genezą skał otaczających lub wczesnym 
etapem metamorfizmu regionalnego, jakiemu skały te uległy.

Drugi, młodszy zespół paragenetyczny składa się z pirotynu, chalkopirytu II i sfalerytu II 
i powstał najprawdopodobniej z rekrystalizacji zespołu pierwszego. Najmłodszy w stosunku 
do wszystkich wymienionych minerałów jest piryt II, wypełniający różnego rodzaju zluźnienia 
i pęknięcia skalne. Pirytowi temu towarzyszą liczne naprały  płonne.
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W punktowych analizach spektralnych stwierdzono w kilku próbkach podwyższoną 
koncentrację niklu (do 260 ppm) i kobaltu (do 270 ppm) w stosunku do przeciętnej 
zawartości tych pierwiastków w tego typu skałach, która w przypadku niklu wynosi 50-80 
ppm, a w przypadku Co — 32-40 ppm. W trakcie badań mikroskopowych nie dostrzeżono 
w próbkach obecności minerałów niklu i kobaltu. Wzrost zawartości niklu i kobaltu wystę
puje w próbkach szczególnie bogatych w piryt bądź pirotyn. Należy sądzić, że pierwiastki te 
wchodzą w skład pirytu i pirotynu w postaci podstawień diadochowych.

Nie wykryto w amfibolitach również obecności chromitu, a występujący w odosobnionej 
próbce z głębokości 906,6 m wzrost koncentracji chromu wynoszący 230 ppm prawdopodob
nie wiąże się z obecnością chlorytów chromowych.
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WYNIKI BADAŃ AMFIBOLOWO-GRANATOWEGO ZESPOŁU MINERALNEGO 
W PROFILU OTWORU NIEDŹWIEDŹ IG 2

Badania amfibolowo-granatowego zespołu minerałów przeprowadzono na 15 próbkach 
amfibolitów z różnych głębokości otworu Niedźwiedź IG 2, charakteryzujących się makro
skopowo wykształceniem dużych osobników granatu i obfitością amfiboli.

Celem badań było uzyskanie możliwie pełnej charakterystyki cech składu i struktury tych 
minerałów do określenia warunków temperatury i ciśnienia procesów metamorfizmu.

Wszystkie przeznaczone do badań próbki cechowały się teksturą równoległą i strukturą 
porfiroblastyczną z dużymi porfiroblastami granatu dochodzącymi do 20 mm średnicy, 
tkwiącymi w obrębie znacznie mniejszych ziarn amfibolu i minerałów jasnych wykazujących 
różny stopień ukierunkowania. Minerały jasne niekiedy tkwią między przeważającymi amfi- 
bolami w sposób nieuporządkowany, przeważnie jednak układają się w nieregularne laminy 
o nierównym przebiegu, przekładające się z laminami amfibolowymi.

W sąsiedztwie porfiroblastów granatu laminy amfibolowe opływają je w sposób oczkowy.
Wielkość porfiroblastów granatu przedstawiono na histogramch (fig. 17), sporządzonych 

na podstawie makroskopowych pomiarów na powierzchni rdzenia. W bardziej drobnozia- 
nistych odmianach skał histogramy mają charakter jednomodalny, najczęstsza średnica jest 
zawarta w przedziale 2-3 mm. Rozkład wielkości granatów w odmianach zawierających 
większe porfiroblasty nie wykazuje prawidłowości. Porfiroblasty granatu wykazują kształty 
subautomorficzne lub ksenomorficzne, zawsze jednak izometryczne.

Nie obserwuje się zjawisk obrotu porfiroblastów, natomiast często w płaszczyznach 
laminacji skały są rozwinięte trójkątne obwódki ciśnieniowe utworzone z drobnoziarnistej, 
zmylonityzowanej masy mineralnej. Brzegi ziarn granatów są przeważnie nierówne, nie 
wykazują jednak zjawisk reakcyjnych. Z  otaczającymi minerałami kontaktują bezpośrednio 
lub też są oddzielone od nich pasemkiem mylonitu. Duże ziarna są niekiedy pęknięte i 
zabliźnione żyłkmi kwarcowymi.

Amfibole są wykształcone subautomorficznie jako nieregularne słupki o średnich roz 
miarach zawartych w granicach 2-6 mm. Ziarna o różnej orientacji optycznej są zrośnięte ze 
sobą, kontakt ich jest z reguły bezpośredni, niekiedy zaś są rozdzielone cienką, grubości 0,0X 
mm warstewką mikrokrystalicznego kwarcu. Brzegi ziarn są przeważnie nierówne, skorodo
wane zatokowo, miejscami skataklazowane.

Prócz głównych składników — amfiboli i granatu — w skałach są obecne w zmiennej 
ilości: kwarc, skaleń, tytanit, znacznie rzadszy jest apatyt; wśród produktów przeobrażeń 
występują: epidot, chloryt, węglany i minerały rudne.



próbka  44- 96Q O m pró b k a  4 2 - 9 6  Ą,9m

próbka 1 4 -4 0 4 5 ,2 ™  

» ° T  %

p r ó b k a  15- 4 4 0 8 ,  2 m

J 1

1 Fig. 17. Histogramy wielkości porfiroblastów granatu w 
profilu otworu Niedźwiedź IG 2
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Skład mineralny badanych próbek określono na podstawie analizy planimetrycznej (po
miar 1000 punktów), której wyniki uwzględniono w tabeli 9. Należy podkreślić, że wyniki 
planimetrowania określają skład skały w sposób punktowy, reprezentowany przez jedną 
płytkę cienką wykonaną dla odcinka rdzenia o długości około 15 cm. W niektórych przypad
kach (próbka 1, głęb. 416,3 m; próbka 13, głęb. 980,8 m) stwierdzono, że planimetr drugiej 
płytki cienkiej z tej samej próbki odbiegał bardzo znacznie swoim składem. W szczególności 
obserwuje się to w przypadku istnienia partii zmylonityzowanych. Ponieważ w takich przy
padkach również i średnia z dwu płytek cienkich nie byłaby reprezentatywna dla próbki, w 
tabeli 9 zamieszczono tylko wyniki dla pojedynczych planimetrów z każdej próbki.

W tabeli 9 przedstawiono łącznie zawartość kwarcu i skalenia. Wynika to z faktu, że 
oprócz znacznie przeważającego kwarcu występują w skałach ziarna niezbliźniaczonych lub 
wykazujących niewyraźne zbliźniaczenia plagioklazów, wśród których obserwuje się zarówno 
osobniki o znaku optycznym (+) i współczynniku załamania niższym od kwarcu, jak i o znaku 
optycznym (-) reprezentujące zasadowy oligoklaz. Wobec trudności rozróżnienia przy pla-
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Skład mineralny amfibolitów
T a b e l a  9

Głębokość 
w m

Amfi
bol

Gra
nat

Tyta
nit Epidot Apatyt

Kwarc 
+ ska
lenie

Chlo-
tyt

Wę
glany

Mine
rały

rudne

Piro-
ksen

Miaz
ga

raylo-
nitycz-

na
w %

416,3 8,2 3,2 6,4 4,8 — 1,6 40,6 3,4 — — 31,8
439,6 50,0 4,4 4,5 0,8 — 22,7 — 1,5 —* 16,2 —
467,0 51,1 23,4 6,6 1,4 — 14,3 1,3 1,5 — — —

468,0 47,3 21,5 8,8 2,9 1,4 17,1 0,3 0,3 0,4 — —
528,5 56,6 26,2 2,9 2,8 — 10,6 — 0,9 — — —
587,6 62,9 15,4 5,7 0,3 0,3 17,4 0,6 0,3 2,2 — —
596,8 62,2 5,0 4„1 2,9 0,7 13,9 9,9 — — — —
685,3 40,5 34,0 4,8 0,7 0,2 13,6 3,2 — 3,0 — — -
813,4 66,3 8,2 2,8 10,1 0,1 12,5 — — — — —
845,8 64,3 9,8 7,0 — — 18,9 — — — — —
960,0 58,0 20,0 — 5,6 — 16,4 — — — — —
965,9 50,5 20,7 4,1 0,7 — 22,4 — 0,5 1,1 — —
980,8 66,0 — 0,6 15,2 0,7 12,5 — — 0,2 — —

1045,2 58,0 5,2 5,6 0,2 0,7 28,9 — — 1,4 — —
1408,2 62,7 12,9 3,4 0,3 0,7 15,0 — — 5,0 — —

trowaniu kwarcu od niezbliźniaczonego plagioklazu minerały jasne przedstawiono 
iie.
/  jednym przypadku (próbka 1) jako składnik skały wyróżniono oprócz poszczególnych 
Tatów także miazgę mylonityczną, w której wprawdzie rozróżnienie składników przy 
m powiększeniu jest możliwe (chloryt, epidot, węglany, kwarc, pył rudny itd.),' ale 
[metr byłby obarczony bardzo znacznym błędem.
. tabeli 9 wynika, że badane amfibolity cechują się dość stałym dużym udziałem amfibolu, 
ijącym się w granicach 40-66% (bez uwzględnienia próbki 1).
(dział granatu wykazuje wahania znacznie większe (0-34%). Charakterystyczne jest, że 
braku (próbka 13) lub małej zawartości granatu w skale (próbki 9 i 1) obserwuje się 
/yższoną zawartość epidotu. Świadczy to o wtórnym przeobrażeniu granatów w epidot. 
owszechnie występującym (brak tylko w próbce 11) składnikiem skały jest tytanit, 
;go zawartość dochodzi do 8,8%.

C H A R A K T E R Y S T Y K A  G Ł Ó W N Y C H  M I N E R A Ł Ó W

odstawowe minerały — amfibol i granat — należą do grup odznaczających się dużą 
nnością struktury, składu chemicznego i cech fizycznych. Przyjmuje się, że wobec
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zawiłego składu chemicznego amfiboli z grupy hornblendy zmienność cech optycznych może 
być tylko wskaźnikiem głównych cech ich chemizmu. W przypadku badanych granatów 
sytuację komplikuje fakt, że duże porfiroblasty tych minerałów wykazują widoczną już gołym 
okiem sitową strukturę i są przepełnione, zwłaszcza w środkowych partiach, wrostkami 
innych minerałów. Obserwacje mikroskopowe wykazały również, że w celu uzyskania mono- 
mineralnych frakcji amfiboli i granatów należy separację przeprowadzić na frakcjach śred
nicy maksymalnie 0,3-0,1 mm W przypadku granatów wynika to z rozpadu dużych ziam 
zgodnie z gęstą siatką spękań na niewielkie pola czystego minerału, rozdzielone szczelinami 
wypełnionymi chlorytem, epidotem, kwarcem i minerałami rudnymi, a także z obecności w 
granacie licznych wrośniętych osobników amfiboli, tytanitu, kwarcu, epidotu i apatytu.

Skład mineralny większych porfiroblastów granatu w próbkach przedstawiono w tabeli 
10, sporządzonej na podstawie planimetrowania w obrębie granatu.

Skład mineralny porfiroblastów granatu
T a b e l a  1 0

Numer
próbki

Granat Amfibol Kwarc + 
skaleń

Chloryt Epidot Tytanit Węglany Apatyt Minerały
rudne

w %
3 76 2 4 4 7 — 3 1 3
4 65 — 9 3 9 9 — 1 4
6 54 4 23 5 7 2 — 3 —

7 48 14 14 11 6 2 — — 6
8 62 6 — 11 12 8 — — 1

11 65 7 11 6 6 — — — 5
12 65 4 9 5 9 3 — — 5

Z tabeli 10 wynika, że w obrębie wyraźnie widocznego konturu granatu około 25-50% 
stanowią ziarna innych minerałów. W tej sytuacji badania charakteru granatów można 
przeprowadzić dwoma sposobami: 1) badanie frakcji monomineralnej uzyskanej po wysepa- 
rowaniu z ziarn bardzo silnie rozdrobnionych, 2) badania punktowe w mikroobszarze przy 
użyciu mikrosondy elektronowej. W istniejących warunkach laboratoryjnych zastosowaano 
obie te metody w wersji uproszczonej, co niestety nie pozwala na uzyskanie pełnej charakte
rystyki tych minerałów.

Separacja pod lupą binokularną okazała się w praktyce jedyną metodą uzyskania frakcji 
monomineralnej. Wobec znacznej pracochłonności niemożliwe było uzyskanie ilości, która 
wystarczyłaby do wykonania analizy chemicznej. Poddano separacji próbkę 7 (głęb. 596,8 m), 
uzyskując koncentraty amfibolu i granatu.

Analizę dyfraktometryczną wykonano na dyfraktometrze Geigerflex firmy Rigaku Denki 
(Japonia) w następujących warunkach: antykatoda Cu, filtr Ni, napięcie 35 kV, czynnik skali 
32, szczelina 0,4 mm.

Amfibol. Dyfraktogram badanego amfibolu porównano z wzorcowymi dyfraktometrami 
amfiboli według ASTM (tab. 11).

Jak wynika z tabeli 11, najbardziej zbliżony do dyfraktogramu badanego amfibolu jest 
test edenitu fluorowego. Cechy optyczne edenitu (kąt znikania z/y w granicach 13-34°, 
zaobserwowano 10-25°), znak otyczny (-) oraz pleochroizm w odcieniach od żółtawozielo-
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T a b e l a  11

Dyfraktogramy amfibolu

1 2 3 4 5 6

d / d I d I d I d I d /

8,4 95 9,03 10 9,04 100 9,0 6 9,0 4
4,7 2 8,45 50 5,26 20 8,39 95 8,41 80
4,5 3 4,93 10 5,096 30 5,07 4 4,89 4
4,2 1 4,50 10 4,847 20 4,86 4 4,76 4
3,39 3 4,00 6 4,57 100 4,75 10 4,50 8
3,36 4 3,89 6 4,43 20 4,49 8 4,21 8
3,28 12 3,69 6 4,02 40 4,20 6 3,377 12
3,12 100 3,38 90 3,87 20 3,982 4 3,271 40
2,95 6 3,29 70 3,66 5 3,860 4 3,125 100
2,81 7 3,09 95 3,464 50 3,44 4 3,374 8 2,938 20
2,74 4 3,03 6 3,386 50 3,30 4 3,263 35 2,805 35
2,72 13 2,94 65 3,13 5 3,15 9 3,117 100 2,733 8
2,60 6 2,82 40 3,03 10 2,970 5 2,937 16 2,701 16
2,56 4 2,76 25 2,95 10 2,825 3 2,798 30 2,587 8
2.38 3- 2,70 100 2,857 100 2,711 10 2,718 4 2,535 12
2,34 1 2,59 70 2,742 5 2,595 6 2,698 20 2,483 2
2,32 4 2,568 70 2,64 30 2,539 8 2,375 8 2,405 4
2,29 2 2,383 6 2,61 30 2,3% 1 2,326 10 2,380 10
2,17 7 2,349 60 2,588 30 2,326 6 2,312 8 2,336 2
2,05 2 2,303 30 2,422 10 2,282 2 2,286 6 2,325 8
2,02 4 2,228 68 2,338 10 2,194 1 2,156 8 2,296 6
2,00 2 2,159 60 2,271 30 2,155 8 2,013 6 2,158 10
1,89 3 2,058 40 2,202 5 2,036 4 1,993 6 2,015 10
1,87 2 2,019 10 2,151 5 2,017 6 1,9521 4 1,9976 4
1,81 3 1,998 10 2,096 20 1,947 1 1,8889 20 1,9582 4
1,65 4 1,957 4 1,995 20 1,893 1 1,8560 4 1,8930 14
1,58 3 1,909 6 1,937 40 1,855 2 1,8100 10 1,8764 2

1,862 6 1,903 5 1,803 3 1,7955 4 1,8140 8
1,823 2 1,866 5 1,740 3 1,6472 10 1,8002 2
1,805 4 1,821 20 1,679 5 1,6310 6 1,6826 4
1,776 4 1,773 5 1,645 8 1,6095 4 1,6479 14
1,698 10 1,732 10 1,607 1 1,5829 8 1,6352 6
1,683 10 1,693 10 1,574 8 1,6135 4
1,653 25 1,665 10 1,5864 6
1,614 16 1,637 10
1,586 16 1,615 5
1,557 25 1,595 5
1,523 12 1,565 20
1,502 10 1,540 40

1 — badany amfibol, 2 — homblenda test ASTM 9-434, 3 — homblenda test ASTM 9-497, 4 — homblenda 
według Michiejewa, 5 — edenit syntetyczny fluorowo-barowy test ASTM 10-429,6 — edenit fluorowy test ASTM 
10-431.

d  — odległość płaszczyzn sieciowych w nm '1, / — intensywność linii dyfrakcyjnych.
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nego do zielonawego i sinozielonawego nie pozwalają na odróżnienie go od hornblendy 
zwyczajnej.

W celu bliższego scharakteryzowania amfiboli przeprowadzono badania w mikroobsza- 
rze. Badania te, wykonane na kilku wybranych próbkach: 1, 2,4-6, 9 ,12,14,15, wykazały 
obecność w amfibolu następujących pierwiastków: Si, Al, Mg, Fe, Ca i Na. Nie stwierdzono 
obecności: K, Mn, Ti, V, Cr, Y, Ce, Nb i Ta. Skład pierwiastków głównych we wszystkich 
badanych próbkach jest zbliżony, nieznaczną różnicę obserwuje się w próbce 14, w której 
obok podwyższonej zawartości sodu daje się zauważyć obecność potasu. Badane amfi- 
bolenie wykazują budowy strefowej. Z  badań tych wynika, że analizowany amfibol 
stanowi człon przejściowy między hornblendą a edenitem, a przewaga żelaza nad mag
nezem wskazuje, że w obrębie szeregu: edenit NaCa2Mg5Si7A10 2 2 (OH)2 i ferroedenit 
NaCa2Fe5+Si7A10 2 2 (OH)2 zajmuje on położenie przejściowe raczej zbliżone do członu 
ferroedenitowego (tab. 11).

Wynik oznaczenia dyffaktometrycznego wyseparowanej próbki amfibolu i wyniki półilo- 
ściowych badań przy zastosowaniu mikrosondy elektronowej potwierdzają się, pozwalając 
na bliższe określenie głównego składnika skał.

Dyfraktogramy granatów
T a b e l a  12

1 2 3 4 5
d I d I d / d / d I

3,181 1 4,04 30 3,370 1 2,98 80
2,91 20 2,912 6 2,877 40 3,32 2 2,65 100
2,61 100 2,869 6 2,569 100 3,24 1 2,53 20
2,49 8 2,605 10 2,447 5 2,892 7 2,44 60
2,38 21 2,485 1 2,348 20 2,725 1 2,33 50
2,29 11 2,376 5 2,257 20 2,589 10 2,16 60
2,19 6 2,285 4 2,102 20 2,471 4 2,10 20
2,13 17 2,128 5 2,043 10 2,356 6 1,92 70
1,89 19 2,073 1 1,866 30 2,261 6 1,71 60
1,68 13 1,891 6 1,660 30 2,102 6 1,65 80
1,62 22 1,851 1 1,599 40 2,049 1 1,58 90
1,56 29 1,766 4 1,540 50 1,869 7 1,49 50

1,712 5 1,441 20 1,826 2
1,685 5 1,760 4
1,607 8 1,702 5
1,560 9 1,663 7

1,459 4 1,595 9
1,539 10
1,441 6

1 — badany granat, 2 — granat (Ca,Mg,Fe)3(Al,Fe)2S i04 według Michiejewa, 3 — almandyn test ASTM 9-42' 
4 — almandyn według Michiejewa, 5 — grossular test ASTM 3-0826.

Pozostałe objaśni^"'0 4''tv»li 1 1
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Granat. Rozpad porfiroblastów granatu i częściowe ich przeobrażenie w agregat innych 
minerałów powoduje w przypadku granatów jeszcze większe trudności w uzyskaniu materia
łu do badań.

Dyfraktogram oznaczanej próbki granatu porównano z wzorcowymi dyfraktometrami 
granatów (tab. 12).

Jak wynika z tabeli 12, najbardziej zbliżony do dyfraktogramu badanego granatu jest test 
granatu zawierającego wśród metali dwuwartościowych Ca, Mg, F e ,  a wśród metali 
trójwartościowych — Al, Fe3+.

W celu bliższego scharakteryzowania granatu przeprowadzono badania w mikroobszarze 
również w próbkach 1, 2, 4-6, 9, 12, 14 i 15. Badania wykazały obecność w granacie 
następujących pierwiastków: Si, Al, Ca, Mg i Fe, w śladowej ilości Mn. Mikrosonda nie 
pozwala na określenie udziału Fe2+ i Fe3+, co jest konieczne do określenia pozycji żelaza 
w strukturze granatu. Nie stwierdzono Cr, V, Zr, Y i Ti. Skład pierwiastków głównych i 
śladowych we wszystkich próbkach jest zbliżony. Jednorodne partie granatów nie wykazują 
budowy strefowej. Śledzenie rozkładu pierwiastków w przekroju całych porfiroblastów jest 
trudne z powodu obfitości przerastających je ziarn innych minerałów.

Wynik oznaczenia dyfraktometrycznego badanej próbki granatu i wynik półilościowych 
badań potwierdzją się więc wzajemnie, pozwalając określić granat jako granat mieszany 
Ca-Mg-Fe.

Tytanit. Stałym składnikiem amfibolitów jest tytanit. Automorficzne zwykle kryształy 
tego minerału są zbyt małe do przeprowadzenia separacji w celu oznaczeń dyfraktometrycz- 
nych. Wykonano badania w mikroobszarze, które wykazały jako pierwiastki główne Ca, Ti i 
Si. Badane tytanity nie wykazują żadnych domieszek; badanie zawartości V, Y, Ca, Nb, Ta, 
Ba, Sr, Fe i Mn nie wykazało obecności tych pierwiastków.



Zbigniew CYMERMAN

OBSERWACJE TEKTONICZNE SKAŁ METAMORFICZNYCH W PROFILU 
OTWORU NIEDŹWIEDŹ IG 2

Z A K R E S  I M E T O D Y  B A D A Ń

Charakterystykę dotyczącą makrostruktur oparto prawie w całości na interpretacji drob
nych struktur z rdzeni wiertniczych otworu Niedźwiedź IG 2 oraz na obserwacjach i pomia
rach tektonicznych z odsłonięć naturalnych położonych w najbliższej okolicy tego otworu. 
Z  braku danych o orientacji w przestrzeni geograficznej położenia obserwowanych struktur, 
pomiary ograniczono jedynie do kątów upadu struktur planarnych (po uwzględnieniu krzy
wizny otworu), kątów nachylenia struktur fałdowych i lineacji oraz wzajemnych zależności 
przestrzennych między poszczególnymi strukturami mezoskopowymi.

Wykonana analiza strukturalna opiera się na szczegółowym przeglądzie całego rdzenia z 
otworu Niedźwiedź IG 2, szczegółowym opisie w warunkach kameralnych 519 próbek 
skalnych z rdzenia oraz przeglądzie wszystkich płytek cienkich wykonanych dla celów petro
graficznych. Wyniki przedstawiono w trzech podrozdziałach: o obserwacji mikrostruktur z 
płytek cienkich, o strukturach obserwowanych gołym okiem oraz o sekwencji zjawisk tekto
nicznych, będącym podsumowaniem wyników badań mikro- i mezostrukturalnych.

S T R U K T U R Y  M I K R O S K O S K O P O W E

W wielu płytkach cienkich6 obserwowano obok struktur planarnych takich jak: foliacja 
penetratywna Sv  foliacje niepenetratywne (typu stref rozlaminowań) S2 i S3, strefy katakla- 
zytów i mylonitów S ^n yS^n  i S4m, strefy brekcji tektonicznych S4b oraz spękania zabliźnione 
różnym materiałem Ssp, oraz rzadziej struktury fałdowe F2, F3 i F4. Symbole cyfrowe obok 
symboli literowych wskazują etap deformacji (w przyjętej tutaj sekwencji deformacji), 
podczas którego powstała najprawdopodobniej dana struktura.

Foliacja penetratywna Sx typu złupkowania na podstawie obrazu mikroskopowego może 
być podzielona na dwie odmiany morfologiczne:

1. Foliacja S1 tzw. „jednorodna” charakteryzuje się małymi odstępami między sąsiednimi 
domenami foliacji — maksymalnie do 1-2 mm, równym kształtem powierzchni granicznych

6 Były to płytki petrograficzne, a nie specjalnie wykonane do analizy mikrotektonicznej.
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domen foliacji, bardzo silnym i silnym stopniem uporządkowania minerałów w mikrolito- 
nach oraz dużą procentową gęstością domen foliacji w próbce.

2. Foliacja S 1 tzw. „zróżnicowana” jest wykształcona na ogół mniej wyraźnie od odmiany 
pierwszej i charakteryzuje się większymi odstępami między domenami foliacji — od około 
1-2 mm do kilku centymetrów, różnym kształtem powierzchni granicznych domen foliacji 
(obok kształtów równych, także nierówne, siateczkowe i dość rzadko nieregularne), zróżni
cowanym stopniem uporządkowania minerałów w mikrolitonach (od słabego do średniego 
i silnego) oraz zmienną gęstością domen foliacji w płytce cienkiej.

Na podstawie analizy płytek cienkich można zauważyć, że występowanie odmian foliacji 
S1 ma pewien związek z głębokością: od płytki cienkiej z głębokości 1411,0 m ku spągowi 
otworu występuje odmiana pierwsza, powyżej tej głębokości odmiana druga. Należy zazna
czyć, że odmianę pierwszą foliacji S1 obserwowano zarówno w amfibolitach, jak i blastomy- 
lonitach (pierwsza próbka na głęb. 1470,0 m).

Lokalnie napotykane w płytkach cienkich strefy rozlaminowań starszej foliacji S l wyróż
niono jako foliacje niepenetratywne S2 i S3. Różnowiekowość foliacji S2 i S3 określono na 
podstawie ich wzajemnego stosunku (starsze powierzchnie foliacji są przecinane przez 
młodsze foliacje). W obrazie mikroskopowym strefy rozlaminowań o różnej miąższości 
(0,12-8 mm) charakteryzują się, oprócz innej orientacji przestrzennej w stosunku do pene- 
tratywnej foliacji 5a, jedynie większym rozdrobnieniem składników mineralnych.

Licznie'napotykane w płytkach cienkich strefy kataklazytów i mylonitów omówiono 
wspólnie ze względu na ich przejściowy charakter między typowym kataklazytem a myloni- 
tem (wspólny też nadano im symbol literowy Sm). Wyróżniono trzy generacje stref katakla
zytów i mylonitów: S ^n y S3m i S4m (płytki cienkie z głęb. 255,2, 324,3, 369,6, 451,6, 506,8, 
1590,3,1610,6 m i wielu innych).

Pod mikroskopem strefy kataklastyczne charakteryzują się rozdrobnieniem i silnym 
rozkruszeniem fragmentów skały macierzystej oraz brakiem wyraźnie ukierunkowanej te
kstury. Miazga kataklastyczna (matrix) występuje w zmiennych ilościach, najczęściej od 30 
do 70%, a więc można wyróżnić strefy protokataklazytu (o zawartości miazgi do 50%) i strefy 
mylonitu (o zawartości miazgi powyżej 50%).

W obrazie mikroskopowym strefy mylonitów są często trudne do odróżnienia od stref 
kataklazytów; najpospolitsze są odmiany pośrednie o słabo wykształconej foliacji w miazdze 
mylonitycznej, o wielkości poszczególnych ziarn odpowiadającym wielkościom ziarn z miazgi 
kataklastycznej (tj. około 0,002-0,02 mm), o słabym lub zupełnym braku zorientowania 
porfiroklastów, które same najczęściej osiągają wymiary około 0,02-0,2 mm. Większość stref 
mylonitów charakteryzuje się bardzo dużą zawartością miazgi mylonitycznej, często do 
ponad 95% objętości strefy (odpowiadają więc w tym przypadku strefom ultramylonitów). 
Czasem napotyka się strefy mylonitów o zawartości miazgi mylonitycznej 25-50%; strefy te 
odpowiadają strefom protomylonitów.

Szerokość stref mylonitycznych jest zmienna, od 0,05-0,08 do nawet 32 mm, jednak 
najczęściej napotykane mają około 0,2-0,6 mm. Granice stref mylonitycznych ze skałą 
macierzystą są stopniowe i nieraz „zamaskowane” przez zrekrystalizowane nowe ziarna 
mineralne (np. epidoty i węglany).

W płytkach cienkich z głębokości 166,0 i 1667,8 m miazga mylonityczna jest przeważnie 
zbudowana z ziarn węglanowych o dość dużych rozmiarach (0,03 mm). Na głębokości 1666,8 
m obserwowano „oczko” o wymiarach 2x3  mm, o zarysach trójkątnych i zaokrąglonych 
narożach, zbudowane z wielu agregatów ziarn węglanowych o wielkościach 0,10-0,13 mm. 
„Oczko” to charakteryzuje się prawie prostopadłą orientacją powierzchni Sj do foliacji 
mylonitycznej S^n(?) w miazdze mylonitycznej, zbudowanej z ziarn węglanowych o typo
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wych dla niej wymiarach około 0,03 mm. Podobne zjawisko niezgodności kątowych obser
wowano m.in. na głębokości 1667,7 i 1669,4 m.

Strefy brekcji tektonicznych obserwowano m.in. w płytkach cienkich z głębokości 363,1,
496,6,1351,3,1518,0,1590,3 i 1666,0 m. Szerokość tych stref jest zmienna, ale zawsze jest 
większa niż 3 mm; najpospolitsze mają około 7-8 mm. Granice stref brekcji są w większości 
ostre i położone pod dużymi kątami względem powierzchni foliacji Sv  Odłamki skały 
macierzystej są ostrokrawędziste lub bardzo słabo obtoczone, a ich wielkość w omawianych 
płytkach cienkich jest dość zmienna, od 0,2 do 1 mm. W strefach brekcji pojawiają się liczne 
cienkie żyłki o różnym składzie mineralnym (węglany, epidoty, chloryty).

W skali mikroskopowej za spękania Ssp przyjęto strefy zabliźnień (wypełnień) różnym 
materiałem mineralnym, które w zależności od składu mineralnego podzielono na strefy 
epidotowe, węglanowe, epidotowo-węglanowe, chlorytowe oraz tzw. strefy mieszane.

Strefy epidotowe w płytkach cienkich występują zwłaszcza na odcinku 1590-1650 m. 
Partie wzbogacone w strefy epidotu występują także na głębokości 500-700, 950-1150, 
1400-1590 oraz 1650-1691 m. Wyróżniono co najmniej 4 generacje epidotu na podstawie 
analizy mikroskopowej. Najstarsza generacja epidotu jest równoległa do foliacji (np. z 
głęb. 605,5,1028,6,1391,9,1632,5,1655,1 i 1646,0 m), przefałdowane w czasie fazy deformacji 
Z)2 i przecięta przez młodszą generację epidotów (np. na głęb. 681,1 m). Druga generacja 
epidotu, niezgodna do orientacji foliacji S l i czasami zafałdowana, jest przecięta przez trzecią 
generację epidotu, często o przebiegu prostoliniowym (głęb. 904,5 m), ta ostatnia występuje 
też w strefach mylonitycznych Syn  (np. z głęb. 451,5,506,8 i 978,4 m). Najmłodsze generacje 
epidotu wypełniają najczęściej strome i pionowe spękania. Wynika z tego, że strefy epidoto
we są praktycznie związane ze wszystkimi fazami deformacji Dy-D4.

Strefy węglanowe występują obficiej zwłaszcza od głębokości 1440,0 m. Podobnie jak w 
przypadku stref epidotowych można wyróżnić kilka generacji stref węglanowych, ale znacz
nie trudniej jest korelować je ze strefami epidotowymi i fazami deformacji, ponieważ 
większość stref węglanowych jest związana ze spękaniami, a więc młodsza od fazy deformacji 
Dą. Dlatego najczęściej obserwowaną zależnością jest przecinanie stref epidotowych przez 
strefy węglanowe, natomiast znacznie rzadziej — pokrywanie się tych stref (np. głęb. 1639,2 
i 1642,3 m). Często młodsze generacje stref węglanowych tną strefy mylonitów Syn  (głęb.
522.0 m) i Syn  (głęb. 1351,3 m). Prawdopodobnie starsze strefy węglanowe występują w 
strefach mylonitów Syn. Na głębokości 1658,7 m obserwowano duże ziarno kalcytu (średnicy 
do 5 mm) przecięte przez liczne siateczkowe strefy ultramylonitów węglanowych.

Strefy epidotowo-węglanowe można w zależności od sposobu występowania podzielić na 
strefy zorientowane równoległe do foliacji Sx (np. głęb. 1440,0, 1492,1 i 1593,3 m) oraz 
niezgodne do foliacji St i związane ze strefami mylonitycznymi lub spękaniami (np. głęb.
864.4.1182.0 i 1646,8 m).

Strefy chlorytowe dość rzadko obserwowano w płytkach cienkich. Najczęściej są one 
stowarzyszone z klinozoisytem, rzadziej epidotem (np. głęb. 522,0,1492,1 m).

Strefy mieszane charakteryzują się zmiennością i różnorodnością składu mineralnego, 
np. strefy hornblendowo-węglanowo-epidotowo-klinozoisytowe (głęb. 558,0 m), epidotowo- 
plagioklazowe (głęb. 1368,5 m), węglanowo-epidotowo-plagioklazowe (głęb. 558,0 m), pla- 
gioklazowo-kwarcowo-klinozoisytowe (głęb. 1673,4 m) i wiele innych.

Mikrostruktury fałdowe w zbadanych płytkach cienkich występują bardzo rzadko i stwier
dzono je tylko w 17. Mała liczba danych oraz brak wzajemnych zależności między fałdami 
(superpozycji) nie pozwala na podstawie tylko danych mikroskopowych wydzielić generacji 
tych mikrofałdów. Uwzględniając obserwacje makroskopowe wyróżniono trzy generacje 
mikrofałdów — od F2 do FĄ. W płytkach cienkich nie stwierdzono mikrofałdów Fv
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Mikrofałdy F2 charakteryzują się znaczną zmiennością form geometrycznych. Najczęściej 
są to fałdy dysharmonijne, o zaokrąglonych przegubach, w większości asymetryczne o zmien
nej wergencji, czasem obalone i o zmiennym kącie zbieżności (kącie międzyskrzydłowym). 
Według klasyfikacji J. G. Ramsaya (1967) odpowiadają one fałdom klasy 2 i 3 (fałdy 
symilarne i wysmuklone). Różną morfologią fałdów F2 należałoby wiązać z różną kompeten
cją skał oraz ze zmienną miąższością deformowanych warstewek (np. głęb. 1625,7,1628,2 i
1649.2 m). Piękne przykłady mikrofałdów F2 wąskopromiennych, o długości krótkich skrzy
deł do 0,35 mm, można obserwować w fyllonicie (o zawartości 30-60% łyszczyków) na 
głębokości 1625,7 m, gdzie występują też mikrofałdy F3 i F4.

Do mikrofałdów F3 zaliczono fałdy symilarne, o kącie zbieżności 60-110°, wąskopro- 
mienne, Z- lub S-kształtne, o stałej asymetrii w badanej próbce (głęb. 620,7,1042,8,1082,8,
1518,0,1559,6,1574,0 i 1583,2 m). Długość krótkich skrzydeł jest dość zmienna (od 0,25 do 
7 mm), można więc przypuszczać występowanie krenulacji, najczęściej asymetrycznych (np. 
głęb. 1574,0 i 1583,2 m).

Do najmłodszej generacji mikrofałdów F4 zaliczono fałdy załomowe (typu kink) i dasz- 
kowate (głęb. 414,6,958,2 i 1451,0 m) oraz mikrostruktury przypominające fałdy skrzynkowe 
(głęb. 1625,7 m). Do F4 zaliczono także fałdy szerokopromienne, otwarte, o zaokrąglonych 
przegubach (głęb. 404,6 i 1509,8 m) oraz lokalne strefy ugięć w plagioklazach do około 1 mm 
(głęb. 1295,2 m).

Na głębokości 1574,0 m obserwowano strefę kataklastyczną ułożoną równolegle do 
dłuższego skrzydła F3, a na głębokości 958,2 m powierzchnia osiowa F4 (typu kink) jest 
podkreślona przez strefę kataklazytu. W płytce cienkiej z głębokości 620,7 m obserwowano 
w przegubie fałdu F3 rozdrobnienie ziarna w powierzchni osiowej.

W granatach rzadko można było określić ich rotacje, jak np. w płytce cienkiej z głębokości
516.2 m, gdzie stwierdzono dwukrotnie rotację o kąt 55° względem foliacji Sv  Prawie 
wszystkie owalne agregaty granatów natomiast, zbudowane z wielu drobnych kryształów o 
średnich wymiarach 0,08-0,25 mm, mają charakterystyczne obwódki ciśnieniowe, co obok 
falistego wygaszania światła w kwarcu i plagioklazach wskazuje na znaczny ruch translacyjny 
wskale, tj. odkształcenia ze ścinania. W płytce cienkiej z głębokości 1587,2 m znacznej rotacji 
w strefie mylonitycznej uległa pseudomorfoza po granacie. Wszystkie te dane świadczą o 
zdecydowanej przewadze (w skali mikroskopowej) procesów ze ścinania prostego (rotacyj
nego), które występowały w całym zbadanym odcinku rdzenia ale o różnej intensywności 
(najsilniejsze procesy ze ścinania występują w partii spągowej).

S T R U K T U R Y  M E Z O S K O P O W E

Foliacje. Foliacja charakteryzuje się niewielkim rozstawem (od tysięcznych części mili
metra do kilku centymetrów) stref anizotropii i uporządkowaną orientacją ziarn mineral
nych jest strukturą penetratywną w całym rdzeniu wiertniczym. Foliacja penetratywna (także 
regionalna) S1 jest typu złupkowania i może być ogólnie podzielona na dwie odmiany 
morfologiczne: foliacje Sx „jednorodną” oraz Sj „zróżnicowaną”. Oba te typy występują w 
amfibolitach.

Foliacje w skałach nieamfibolitowych można podzielić na 3 odmiany morfologiczne: 
złupkowanie laminowane (charakterystyczne zwłaszcza dla wapieni krystalicznych i większo
ści skał kwarcowo-skaleniowych), złupkowanie rozproszone (stwierdzone w skałach kwar- 
cowo-skaleniowych) oraz złupkowanie soczewkowate (najrzadziej napotykana odmiana).
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Między wyróżnionymi odmianami istnieją przejścia i większość foliacji S x w skałach nieam- 
fibolitowych należy do typu złupkowania laminowanego, charakteryzującego się naprze- 
mianległością lamin o różnym składzie i/lub różnej wielkości ziarn tworzących te laminy. 
Złupkowanie rozproszone zawiera niewielką ilość łyszczyków kierunkowo wyciągniętych w 
drobnoziarnistym tle skaleniowo-kwarcowym. Odmiana złupkowania soczewkowatego skła
da się z soczewek lub wrzecion średnicy najczęściej poniżej 5 mm, powodujących opływanie 
i zaburzenie faliste przebiegu powierzchni foliacji Sv

Dla celów analizy strukturalnej dokonano pomiarów foliacji S x co 2 m oraz po jednym 
pomiarze Sx z górnego, nie w pełni rdzeniowanego odcinka otworu7. Uzyskano łącznie 593 
pomiary foliacji Sv  z których 27,1% wykazuje kąt upadu 40°; 26,0% — 45°, 15,5% — 50°, 
12,6% — 35°, 12,5% — 55°, pozostałe 6,3% przypada na kąty upadu S l powyżej 55° (4,2%) 
oraz na kąty poniżej 35° (2,1%). Wynika z tego, że prawie 70% pomiarów kąta upadu foliacji 
St grupuje się w przedziale 40-50°. Jednak bardziej szczegółowa analiza tych pomiarów w 
wielu strefach wykazuje dość znaczne odchylenia kątów upadu foliacji Sj od średniej staty
stycznej (40-50°):

— 20% stref odchyleń charakteryzuje się kątami upadu Sj mniejszymi niż 35°, przy czym 
pierwsza taka strefa pojawia się już na głębokości 287,1-287,6 m, a ostatnia na głębokości 
862,8-862,9 m;

— stwierdzonych 50 stref odchyleń występuje w pewnych przedziałach głębokości: 273,6-
376,7 m — 10, 418,0-575,9 m — 16,630,5-684,0 — 5,862,8-862,9 — 1,1002,2-1005,2 — 1,
1256,3-1260,1 — 2,1341,0-1442,9 — 10 i od 1555,7 do 1640,2 m — 5 stref dewiacji;

— poszczególne strefy dewiacji są od siebie oddalone od 0,5 (np. strefy z głęb. 1363,5-
1364,4 i 1364,9-1365,0 m) do kilkuset metrów (np. strefa z głęb. 862,8-862,9 m), jednak w 
wyróżnionych przedziałach ze strefami dewiacji średnia odległość między poszczególnymi 
strefami wynosi 10-20 m.

Odchylenia od średniego kąta upadów foliacji Sx zostały najprawdopodobniej spowodo
wane przez ukryte duże struktury fałdowe, których rozmiary są większe od skali obserwacji 
danego odcinka rdzenia wiertniczego.

Lineacje. Linecje obserwowane w rdzeniu wiertniczym można podzielić na podstawie 
kryteriów geometrycznych na lineacje: ziarna mineralnego (Lz), intersekcyjne (Li), krenu- 
lacyjne zmarszczkowania (Lk) oraz budinaże (.Lb) i rysy na powierzchniach ślizgowych 
(uskokowych; Lr). Z wymienionych szerzej omówiono lineację ziarna oraz budinaże.

Lineacja ziarna (Lz) jest wyrażona kierunkowym, równoległym ułożeniem wydłużonych 
ziarn i/lub agregatów mineralnych, głównie amfiboli i plagioklazów (w amfibolitach) lub 
łyszczyków, kwarcu i skaleni (w skałach kwarcowo-skaleniowych). W amfibolitach zwłaszcza 
z foliacją Sj zróżnicowaną lineacja ziarna mineralnego Lz jest trudna do zaobserwowania 
ze względu na słupkowy lub tabliczkowy pokrój amfibolu czy plagioklazu. Nie obserwowano 
w skali rdzenia Lz wyznaczonej przez ziarna granatów, natomiast w wielu przypadkach 
stwierdzono liczne rotacje ziarn granatów, jednak o trudnym do wyznaczenia kącie rotacji. 
Słabo wykształconą Lz jest różnie położona względem biegu foliacji S2: najczęściej jest 
skośna do Sv  ale też często równoległa do biegu ^  lub zgodna z kierunkiem upadu Sv  Od 
głębokości około 1520 m Lz staje się wyraźniejsza, głównie wskutek lineacji wyznaczonej 
przez łyszczyki w skałach kwarcowo-skaleniowych i smug chlorytu oraz ziarn epidotu w 
partiach epidotowo-amfibolitowych. Należy także wspomnieć o ułożonych liniowo smugach 
grafitu we wkładkach wapieni krystalicznych.

7 Przy pomiarach uwzględniano krzywiznę otworu, odpowiednio redukując uzyskane wyniki.
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Lineacjabudinażowa (budinaż) Lb jest wyznaczona przez wyciągnięte szyjki (zbudowane 
z agregatów skaleniowych lub skaleniowo-kwarcowych) położone między poszczególnymi 
jądrami (rdzeniami) budiny. Większość jąder budiny charakteryzuje się pokrojem tabliczko
wym lub soczewkowatym i są zbudowane z takiego samego materiału jak ich osłona; nie ma 
więc między nimi różnic w podatności materiału. Dlatego genezę ich należałoby raczej wiązać 
z procesami ścinania przegubów wcześniejszych mezofałdów. Za taką interpretacją może 
świadczyć dodatkowo fakt, że struktury budinażowe obserwuje się od głębokości 1090,5 aż 
do 1620,0 m, a zwłaszcza w przedziale 1450-1620 m, a więc w strefie najintensywniejszej 
mylonityzacji. Budinaż Lb pojawia się tu w strefie intensywnych zafałdowań foliacji Sr w 
czasie fazy deformacji D2 i D3, szczególnie intensywnych zwłaszcza od głębokości 1450,0 m, 
tj. pierwszego wystąpienia wkładek skał kwarcowo-skaleniowych.

Należy podkreślić, że obserwowane lineacje budinażowe układają się najczęściej pod 
kątem prostym do lineacji ziarna Lz (np. głęb. 1457,2,1464,5,1468,6,1486.8,1488,8,1504,0,
1520.4 i 1557,4 m). Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono przebieg Lb równoległy do Lz 
(na głęb. 1090,5 oraz 1620,0 m). Miąższość poszczególnych szyjek najczęściej osiąga wymiary 
około 5 mm, sporadycznie tylko dochodzi do 1,5-2 cm; natomiast miąższość poszczególnych 
jąder budiny najczęściej wynosi 2-3 cm, czasami znacznie więcej, jak np. na głębokości 1486,5 
(6 cm) i 1557,7 m (6 cm), a największą budinę dochodzącą do 20 cm stwierdzono na 
głębokości 1520,2 m. Struktrury budinażowe są najczęściej nachylone pod małymi lub 
średnimi kątami, tylko w jednym przypadku stwierdzono budinaż pionowy (głęb. 1552,8 m).

Struktury fałdowe. Fałdy mezoskopowe charakteryzują się dużą zmiennością form mor- 
fologiczno-geometrycznych, zwłaszcza od głębokości 1400-1450 m. Większość fałdów stano
wią struktury zanurzające się, o małych kątach nachylenia osi (do 20-30°), pozostałe to fałdy 
poziome lub prawie poziome (o nachyleniu osi fałdu do 10°). Bardzo rzadko występują fałdy 
symetryczne, np. głębokość: 369,7,480,8,502,5,653,3,1290,0 i 1341,0 m. Obwiednie fałdów 
asymetrycznych mają najczęściej średnie kąty upadów, a kąty klinencji (kąt między płaszczy
zną środkową a normalną do obwiedni) najczęściej wahają się między 10-30°.

Fałdy śródfoliacyjne Fx obserwowano m. in. na głębokości: 862,2, 904,2-904,4, 1248,4,
1391.0. 1459.7.1575.5 i 1569,5 m. Fałdy Fx o charakterze wijących się żyłek, czyli tzw. fałdy 
ptygmatyczne stwierdzono m. in. na głębokości: 418,0, 495,0, 1548,9, 1604,5 i 1604,7 m. 
Reliktowe struktury fałdowe Fx (wyoczkowane, bezkorzeniowe) obserwowano na głęboko
ści: 798,0, 656,1, 839,5-839,8, 1032,2, 1173,4, 1182,5, 1187,1, 1187,4 i 1383,4, w strefie 
1403,8-1441,0 oraz 1498,0-1502,0 m.

Liczne fałdy wąskopromienne F2 o ostrych przegubach, typu symilarnego lub nieco 
wysmuklone występują m.in. na głębokości: 1269,2, 1275,2,1290,4, 1308,4, 1309,6, 1329,0,
1334.5 i 1345,2 m. Podobne fałdy F2 ale o zaokrąglonych przegubach stanowią najliczniejszą 
grupę i obserwowano je na różnej głębokości: 239,9,289,7,427,8,481,8,556,0,989,0,1162,8,
1165.0. 1173.4.1209.7.1211.1.1216.3.1219.0.1238.4.1245.8 i 1274,5 m, bardzo dużo w strefie 
1035,7-1162,0 m, a także na głębokości 1459,6-1605,8 m. Fałdy średniopromienne asyme
tryczne F2 stwierdzono m. in. na głębokości: 380,0, 417,8, 1004,0, 1032,4, 1502,7, 1626,7 i 
1627,4 m. Lokalnie liczne fałdy konwolutne F2 (poliklinalne) występują na głębokości: 
836,4-836,6, 904,0-904,4, 1165,0, 1191,4, 1290,5-1290,6, 1306,8-1307,0, 1597,6-1597,9,
1598,3-1598,6,1599,1-1599,2 oraz 1620,0 m. Przykłady fałdów dysharmonijnych F2 można 
obserwować np. na głębokości: 243,0,247,6 i 351,7 m, a fałdów harmonijnych F2 — 321,7 m. 

Nieliczne szerokopromienne fałdy F3 o półkolistych przegubach występują na głębokość) :
369,7,484,3,500,0,503,0,724,6,896,5,1419,3,1420,8,1503,5,1504,0,1576,0,1627,4 i 1626,7
m. Fałdy załomowe F4 (typu kink bands\ głęb. 327,7 i 427,6 )m i fałdy szewronowe FĄ (głęb.
1429,7 i 1575,5 m) stanowią rzadko obserwowaną grupę struktur fałdowych.
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Wielkości obserwowanych fałdów są dość stałe, najpospolitsze mają około 1-5 cm 
(długość krótszych skrzydeł), chociaż niektóre obserwowane w skali rdzenia fałdy osiągają 
długość krótszego skrzydła do 60 cm (głęb. 462,7-462,3 m). Rzadko napotykano natomiast 
drobne, maksymalnie do kilku milimetrów wysokości fałdki typu krenulacji (zmarszczkowa- 
nia) L ky np. na głębokości: 1020,3-1020,5, 1115,0, 1245,8, 1248,7, 1255,7, 1290,6, 1484,6-
1484.7 i 1548,7 m. Prawie wszystkie mają krenulację asymetryczną, oprócz strefy z głębokości
1255.7 m, gdzie zmarszczkowanie jest symetryczne, a powierzchnie osiowe są podkreślone 
przez 1-milimetrowej miąższości strefy mylonityczne. Na głębokości 1451,0 i 1548,7 m Lk  
ułożone są skośnie do Lz, w pozostałych przypadkach Lk  są zorientowane równolegle do Lz 
i/lub osi fałdów asymetrycznych. Na głębokości 1548,7 m stwierdzono kliważ krenulacyjny 
typu nieciągłego (discrete), wykształconego w postaci 3 stref (każda o miąższości do 1,5 mm), 
o ostrych i wyraźnych granicach z mikrolitonami. Ten typ kliważu krenulacyjnego świadczy 
o istnieniu mechanizmu ze ścinania odpowiedzialnego za powstanie krenulacji Lk.

Współosiowość stwierdzono tylko między Lz a osiami fałdów asymetrycznych F3, m. in. 
na głębokości 380,3 m i w strefie 1040,2-1269,2 oraz 1626,7 m. Obserwowano również 
równoległość orientacji Lz z osiami fałdów śródfoliacyjnych F2, m. in. na głębokości 1105,5, 
1584,4 i 1601,6 m. Na głębokości 1602,1 i 1604,5 m istnieje skośność (kąt około 35°) 
przebiegu osi fałdów dysharmonijnych F2 względem Lz.

Stwierdzono istnienie licznych stref rozlaminowań S3 na skrzydłach fałdów asymetrycz
nych F3, np. na głębokości: 207,0,288,2,289,5,310,5,314,8,326,0,371,0,374,3,385,0,432,8,
473,0, 650,9, 653,3, 726,0 i 1020,0 m. Strefy te są w większości położone na dłuższych 
skrzydłach fałdów, a ich miąższość nie przekracza 2 cm.

Tylko fałdy asymetryczne F3 z głębokości 1030,7-1172,2 m charakteryzują się cylindrycz- 
nością (w skali rdzenia), pozostałe fałdy F3, a zwłaszcza fałdy F2 należą do grup fałdów 
niecylindrycznych (stożkowych, futerałowych czy też interferencyjnych).

Strefy ścinań. Do struktur mezoskopowych należących do obszernej grupy struktur 
planarnych i zdefiniowanych tutaj jako strefy ścinań zaliczono: strefy rozlaminowań (foliacje 
niepenetratywneS2 i S3), stref kataklazytów i mylonitów (S^ni ,  S3m i S4m) oraz strefy brekcji 
tektonicznych (S4b). Szczegółową charakterystykę tych stref przedstawiono przy strukturach 
mikroskopowych.

Strefy rozlaminowań foliacji S1 podzielono na dwie różnowiekowe struktury niepenetra- 
tywne S2 i S3 Starsze strefy rozlaminowań S2 są albo równoległe, albo zorientowane pod 
małymi kątami względem foliacji S x (rozlaminowania konsekwentne), występują znacznie 
liczniej od S3 i osiągają czasami miąższość kilkunastu centymetrów.

Strefy rozlaminowań S2 stwierdzono po raz pierwszy na głębokości 207,0 m, a po raz 
ostatni na głębokości 1520,4 m. Szczególnie liczne i o dużej miąższości (około 10 cm) 11 stref 
rozlaminowań S2 występuje na głębokości 1416,6-1443,5 m. Niżej napotkano tylko dwukrot
nie S2 — na głębokości 1500,0 i 1520,4 m. Przed strefą intensywnie wykształconych S2 
obserwowano prawie pionowe upady S2 (m. in. głęb. 1397,8-1398,1 i 1398,8-1398,4 m). 
Strome (powyżej 55°) kąty upadu S2 występują bardzo rzadko, stwierdzono je tylko na 
głębokości 320,8, 366,6 i 472,5 m. Najczęściej kąty upadu S2 oscylują między 15-30° i są 
konsekwentne względem kąta upadu 51? chociaż stwierdza się czasami skośność (do 40°) 
kierunków biegu S 1 i S2.

W kilku przypadkach stwierdzono, że poszczególne odmiany amfibolitów są ograniczone 
przez strefy rozlaminowań S2, np. na głębokości: 239,7,240,8,311,2 i 550,5 m lub S2 występuje 
w obrębie amfibolitów cętkowanych (głęb. 238,2, 378,9, 403,5 i 404,0 m). W kilkunastu 
przypadkach stwierdzono S2 ułożone równolegle do dłuższego skrzydła fałdów asymetrycz
nych F2 (np. głęb. 276,2, 280,0, 314,8, 374,3, 1060,2, 1065,8, 1069  ̂ 1074 2 i 1080,5 m). Na
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głębokości 1020,0 i 1032,1 m w strefie rozlaminowań S2 występują reliktowe fałdy Fx lub 
wąskopromienne fałdy F2 z powierzchniami osiowymi równoległymi do S2 (podobnie jak na 
głęb. 1037,8, 1059,2 i 1302,6 m). Powierzchnie S2 są czasami zaburzone przez otwarte, 
szerokopromienne fałdy F4 (głęb. 484,3-484,6 i 1341,0 m) oraz przecinane przez strefy 
mylonitów -  kataklazów Sy?i, np. głębokość: 475,5,480,4,932,4,915,5,952,9 i 1073,8 m.

Młodsze strefy rozlaminowań S3 występują rzadziej od S2 (po raz pierwszy na głęb. 292,4 
m, a ostatni na głęb. 1291,8 m) i charakteryzują się asekwentnym upadem S3 względem 
kierunku upadu S j i S2. Czasami także strefy rozlaminowań są położone równolegle do 
krótszego skrzydła fałdów asymetrycznych F3.

Podobnie jak na podstawie obrazu mikroskopowego można w badaniach mezoskopo- 
wych wyróżnić 3 generacje kataklazytów i mylonitów — Smy tj. S ^n y S3m i S4m (symbole 
literowe odpowiadają kolejnym fazom deformacji, a nie kolejnym generacjom struktur stref 
mylonitycznych i kataklastycznych).

Najstarsza generacja S^n  charakteryzuje się średnimi kątami upadu, konsekwentnymi 
do kierunku upadu Sv  czasem o ostro rozgałęziających się przebiegach tych stref, napotyka
nym rozjaśnieniem wokół niektórych takich stref oraz występowaniem w powierzchniach 
osiowych fałdów asymetrycznych F2 (np. głęb. 1004,0,1059,8 i 1062,0 m).

Druga generacja stref mylonitycznych i kataklastycznych (S3m ) charakteryzuje się ase- 
kwentnymi (do kierunku upadu 5 ^ , zmiennymi (małymi i średnimi) kątami upadu, z licznymi 
rozjaśnieniami wokół tych stref (maksymalnie do 1 cm) oraz czasami napotykanym ułoże
niem zgodnym z obwiednią fałdów asymetrycznych F2 (np. głęb. 1035,7,1059,8 i 1062,0 m). 
W przypadku S3m obserwuje się także liczne ostre rozgałęzienia, czasami anastomozujące i 
tworzące spłaszczone siateczki; jest to wynik powstania stref S3m II, a nawet III rzędu (np. 
głęb. 906,8 m). W wielu przypadkach stwierdzono przecinanie S ^ t  przez S3m i przesunięcia 
stref S^?i w strefach S3m najczęściej około kilku milimetrów (np. głęb. 458,8, 519,4, 566,3, 
664,9,1226,3,1271,0 i 1591,9 m).

Trzecia generacja S4m charakteryzuje się bardzo stromymi lub pionowymi upadami stref, 
strefami odbarwień (rozjaśnień) dochodzącymi nawet do kilku centymetrów wokół strefy 
S4m y dość dużymi przemieszczeniami między fragmentami skały osłony (nawet do kilku 
centymetów) i w związku z tym powstają liczne poddarcia i słabe zaburzenia starszych 
struktur (głównie 5j) na kontakcie ze strefami S4m y oraz licznymi żyłami mineralnymi 
podkreślającymi przebiegi stref S4m.

Obserwowano także zagięcie S3m (głęb. 208,2 i 366,3 m) prawdopodobnie w fazie 
deformacji D4 oraz wielkopromienne zafałdowanie S ^ i  w fazie D4 (lub? młodszej; głęb.
553,3 m). Między kierunkami biegów Sm a osiami fałdów asymetrycznych obserwowano 
najczęściej małe różnice kątowe, chociaż lokalnie dochodziły one do 90° (np. głęb. 314,8 i 
494,2 m).

Brekcje tektoniczne S4b od stromych do pionowych kątach upadu i dość zmiennej 
miąższości (od kilku milimetrów do 15 cm) obserwowano po raz pierwszy na głębokości 248,8 
i ostatni 1667,0 m oraz m. in. na głębokości 677,6 (klasty do 3-5 x 1-2 cm), 691,8 (klasty do 
0,5x 1,5 cm), 1576,8 (z rysami ślizgowymi), 1649,9 (klasty węglanowe do 7x8 mm), 1650,2 
(klasty do 3x5 cm). W strefach brekcji tektonicznych obserwowano liczne, cienkie, często 
rozgałęziające się żyłki węglanowe, epidotowe i mieszane. Na głębokości 1421,5 m obserwo
wano 2 generacje brekcji: młodsza, prawie pionowa S4b przecinała znacznie cieńszą brekcję 
(protokataklazyt) S3m o średnim kącie upadu.

Spękania skalne. Szczegółowsze opisy stref zabliźnień (wypełnień) spękań skalnych 
podano przy strukturach mikroskopowych. W tym miejscu ograniczono się jedynie do 
podsumowania uwag dotyczących spękań skalnych w omawianym rdzeniu wiertniczym.



98

Większość obserwowanych spękań jest na ogół dość równa i zabliźniona różnym materiałem 
(np. na głęb. 994,3 m szczotka kalcytowa, a na głęb. 694,2-701,4 m strefa intensywnych spękań 
zabliźniona epidotem, siarczkami i hematytem). Rzadziej obserwowano szorstkość powie
rzchni spękań, a najmniej stwierdzono spękań o wygładzonych powierzchniach i rysami 
ślizgowymi lub zadziorami. Orientacja rys ślizgowych na powierzchniach uskokowych (naj
częściej bardzo stromych) jest dość zmienna, ale najczęściej nachylona pod kątem 40-50°, 
tylko na głębokości 541,6 m rysy ślizgowe mają kierunek równoległy do upadu powierzchni 
uskokowej; w kilku innych przypadkach nachylenia rys mają około 5-10° (np. głęb. 461,6,
730,5,1482,7 i 1526,3 m). Lokalnie obserwowano słabe wielkoskalowe pofałdowanie powie
rzchni spękań, jednak ta zależność jest trudna do interpretacji na próbkach z rdzeni wiert
niczych.

Gęstość występowania powierzchni spękań (liczba spękań na 1 m rdzenia) jest zmienna 
od 1 do kilkudziesięciu. Odstępy między sąsiednimi powierzchniami spękań, należącymi do 
tego samego zespołu, wahają się kilku do kilkudziesięciu centymetrów (te są najczęstsze), a 
nawet wielu metrów. Ustalenie tych zależności (zwłaszcza dla spękań pionowych) jest trudne 
ze względu na małą średnicę rdzenia.

Na uskokowy charakter spękań wskazują niektóre spękania z tektoglifami. Szczególnie 
liczne tektoglify występują poniżej głębokości około 1480 m. Dyslokacje te naczęściej są 
reaktywowane w strefach najmłodszych generacji mylonitów i kataklazytów oraz strefach 
brakcji tektonicznych. Na podstawie orientacji Lr (kąta spadku) można wyróżnić uskoki 
zrzutowe i przesuwcze oraz najczęściej stwierdzone uskoki zrzutowo-przesuwcze.

S E K W E N C J A  D E F O R M A C J I  T E K T O N I C Z N Y C H

Na podstawie przedstawionych badań mikro- i mezoskopowych rdzenia można wyróżnić 
co najmniej 4 etapy deformacji tektonicznych (Z)j-D4), które zachodziły w zmiennym polu 
sił, przy jednoczesnej zmianie warunków deformacji (tj. temperatury i ciśnienia oraz kom
petencji odkształcanego materiału). Te etapy deformacji wyróżniono na podstawie rodzaju 
i stylu struktur, ich wzajemnych zależności i związku deformacji z procesami metamorficz
nymi.

Pierwsza faza (Dj). Najstarszymi rozpoznanymi strukturami są: penetratywna foliacjaSj 
typu złupkowania oraz bardzo rzadkie i źle zachowane reliktowe fałdy Fv Nie można jednak 
wykluczyć możliwości istnienia dużych izoklinalnych fałdów Fj, chociaż dane z materiałów 
wiertniczych raczej nie popierają tej sugestii, gdyż nie nawiercono stref przegubowych takich 
fałdów. Nie rozstrzygnięto również problemu, czy powierzchnie foliacji S 1 są powierzchniami 
wcześniejszej anizotropii (powierzchniami stratyfikacji) wykorzystanymi przez rekrystaliza
cję mimetyczną w warunkach kompresji tangencjalnej, czy też Sj są powierzchniami powsta
łymi całkowicie lub częściowo w wyniku transpozycji tektonicznej starszych struktur 
planarnych.

Pierwszy etap deformacji Dx był synmetamorficzny i nastąpił już po ustąpieniu naprężeń 
tangencjalnych. W pewnych partiach tektogenu doszło wówczas do uplastycznienia materia
łu i jego migracji. Mogą o tym świadczyć niezgodnie ułożone względem S1 laminy plagiokla- 
zowe lub hornblendowe, które są później przecinane przez strefy S-/n (np. głęb. 432,8 m) 
oraz nieliczne fałdy ptygmatyczne napotykane w strefie na głębokości 400-500 oraz poniżej 
1445 m.
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Reliktowe fałdy Fv  najczęściej o pogrubionych przegubach i wytartych skrzydłach, wą- 
skopromienne do izoklinalnych, czasem przetransponowane do form wydłużonych oczek lub 
soczew, o niewielkich wymiarach, stwierdzono m. in. na głębokości: 656,1,798,0-838,5,839,8,
1032,2,1052,0,1173,4,1182,5,1187,1,1187,4,1383,4,1403,8,1441,0 i 1498,0 m. Większość 
lineacji Lz powstała także podczas Dly ale odróżnienie jej od Lz z fazy D2 ze względu na 
współosiowość jest bardzo trudne.

Fałdy ptygmatyczne, laminy monomineralne niezgodne względem Sl oraz nabrzmienia i 
wybrzuszenia lamin i warstewek leukokratycznych zgodnych z orientacją S x (typu pinch and 
swell structures) należy wiązać z okresem metamorfizmu między etapem deformacyjnym 
Dl-D 2, kiedy po ustąpieniu kompresji tangencjalnej doszło do lokalnego uplastycznienia i 
migracji w różnych kierunkach materiału, głównie leukokratycznego.

Druga faza (Z)^)). W drugiej fazie deformacji D2 sfałdowaniu uległa foliacja regionalna 
Sj, powstały struktury planarne S2 i Syn, fałdy F2 oraz lineacje intersekcyjne L 2i z 
przecięcia foliacji zafałdowanej S x z S2 i S ^n y a także L ^ , która ze względu na współosiowość 
z LjZ trudna jest do odróżnienia od lineacji ziarna (L xz) powstałej w czasie Dv Mezofałdy 
F2 tworzą bardzo zróżnicowanąą grupę struktur fałdowych zarówno pod względem stylu, jak 
i wielkości. Najczęściej są to fałdy wąskopromienne, typu symilarnych, Z- lub S- kształtne (w 
zależności od ostrości przegubów fałdów), i fałdy asymetryczne; rzadziej występują drobne 
fałdy śródfoliacyjne. Zgrubienie przegubów i wycienienie skrzydeł wskazuje na procesy 
ścinania w czasie powstawania fałdów F2. Czasami obserwowano lineacje ziarna L xz położo
ną pod dużym kątem (nawet do 90°) w stosunku do orientacji osi F2, natomiast była 
położona równolegle do osi F2.

Strefy rozlaminowań występujące lokalnie począwszy od głębokości około 1416 m, 
stają się strukturą penetratywną, podobnie jak strefy mylonityczno-kataklastyczne S^n  
(zwłaszcza w przedziale od 1570 m do końca otworu), a foliacja S l jest reliktowo zachowana 
w większych klastach.

Druga faza deformacji tektonicznych odbywała się w warunkach ścinania prostego w 
warunkach podatnych (ang. ductile), o czym świadczą liczne strefy ścinań, szczególnie zaś 
skały mylonityczne występujące w spągowej części otworu oraz morfologia tzw. futerałowych 
fałdów F2 (ang. sheath folds).

Trzecia faza (Z)3). Trzecia faza deformacji Z)3 odbywała się w podobnych warunkach 
ciśnienia jak faza Z)2, ale w inaczej zorientowanym polu naprężeń i niższej temperaturze niż 
faza D2. Faza D3 spowodowała powstanie struktur planarnych S3 i S3m, struktur fałdowych 
F3 oraz lineacji intersekcyjnej L 3i.

Struktury S3 i S3m charakteryzują się zawsze asekwentnymi kierunkami upadu zarówno 
do 51? jak do S2 i S^n. W wielu przypadkach stwierdzono przecinanie starszych struktur 
planarnych przez S3 i S3m.

Fałdy F3, w przeciwieństwie do F2, stanowią mało urozmaiconą generację struktur — są 
to głównie fałdy otwarte, asymetryczne, najczęściej cylindryczne. Występują one w całym 
zbadanym odcinku rdzenia, ale szczególnie licznie w strefie od około 1030 do 1173 m. 
Pradwopodobnie większość stref dewiacji foliacji S ! powstała w wyniku fałdowań Z)3. Chara
kterystyczna jest duża zmienność wielkości fałdów F3 od kilkunastu metrów (np. w strefach 
dewiacji51) do kilku milimetrów (w przypadku krenulacji L 3k). Należy podkreślić, że rotacje 
granatów i charakterystyczne dla nich obwódki ciśnieniowe stwierdzono także w strefach z 
fałdami F3. Bardzo często powierzchnie osiowe fałdów F3 są podkreślone przez strefy S3m.

Czwarta faza (Z)4). Struktury tego etapu deformacji (Z)4) powstały przy odkształceniu już 
znacznie usztywnionego materiału skalnego. Mogą o tym świadczyć rzadko napotykane
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załomowe czy dachowate formy mezofałdów F4, przeważnie kataklastyczne strefy S4m oraz 
liczne brekcje tektoniczne S4b.

Budinaż L 4b układający się najczęściej pod kątem prostym do L xz i L^z. jest najbardziej 
charakterystyczną strukturą liniową fazy deformacji Z)4. Charakterystyczne, że budinaż ten 
występuje prawie wyłącznie w strefie od około 1455 do 1620 m.

Określenie wieku poszczególnych etapów deformacji Dx-D 4 jest zagadnieniem otwar
tym. Przez analogię do stylu i deformacji w metamorfiku Śnieżnika uznaje się za prawdopo
dobne, że trzy pierwsze fazy deformacji należą do faz kaledońsko-waryscyjskich, bądź 
starowaryscyjskich (np. orkadyjska, bretońska, sudecka), natomiast faza D4 może mieć 
czasowy związek z intruzją magmy granitowej z rejonu Strzelin -  Żulova.



Jerzy JERZMAŃSKI8

WYNIKI BADAŃ WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH SKAŁ

Badania obejmujące własności magnetyczne oraz gęstość i porowatość skał przewierco
nych w profilach otworów Niedźwiedź IG 1 i IG 2 wykonał Zakład Petrofizyki Przedsiębior
stwa Badań Geofizycznych w Warszawie. Dła otworu Niedźwiedź IG 1 wyniki te opracowały 
K  Mizeracka i B. Pajchel (1977) oraz R. Szporko (1976) a dla otworu Niedźwiedź IG 2 K. 
Mizeracka (1984). Rezultaty tych badań w odniesieniu do skał metamorficznych zamiesz
czono w tabeli 13.

T a b e l a  13
Własności magnetyczne i gęstość skał z profilów otworów wiertniczych Niedźwiedź IG 1 i IG 2

Otwór, głę
bokość w m 

i rodzaj 
skały

Pomiar rdzenia Pomiary próbek skał

Nr
M

Podatność 
magnetycz
na na rdze
niu kk w

4 n  • to -4 s i
Nk

Podatność 
magnetycz
na na ko
stkach K U  w 
41M0-*SI

Naturalna 
pozostałość 
magnetycz
na//! w 
4 n  • i<r1# t

Współczyn
nik Kónigs- 
bergera

Q= ln 
U 0,5

Gęstość ob
jętościowa 
próbek <70£ 
wg/cm3

Porowatość 
otwarta P0 
w %

średnia
zakres

średnia
zakres

Niedźwiedź
IGI ,
95-801,
amfibolity,
gnejsy

724
706

77 66 99 199 2,38 2,98
—4-586 21-333 0,05-4728 0,002-42,4 2,01-3,55

Niedźwiedź 
IG 2,
208-1691,
amfibolity,
gnejsy

1501
1483

125 150 246 175 1,41 3,06 0,8
0-1010-3840 3—4900 0,1-16644 0-106,5 2,67-3,30

Nr — liczba pomiarów na rdzeniu, M  — liczba metrów zbadanego rdzenia, — liczba kostek wyciętych z 
rdzenia

8 Zestawiono na podstawie materiałów archiwalnych (K. Mizeracka, 1984; K. Mizeracka, B. Pajchel, 1977; R. 
Szporko, 1977).
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W otworze Niedźwiedź IG 1 badaniami objęto zarówno gnejsy, jak i amfibolity. Gnejsy 
(głęb. 129-193 i 237-257 m) charakteryzują się małą podatnością magnetyczną k wynoszącą 
43 w rdzeniu i 51,2 -411 • 10-6 SI w próbkach, małą wartością naturalnej pozostałości magne
tycznej In = 5,8 • 4 n  • 10-10 T i małym współczynnikiem Kónigsbergera Q = 0,09. Amfibolity 
(głęb. 102-129,193-237 i 257-801 m) cechują się następującymi parametrami: k w rdzeniu 
82,53 i w próbkach 108,87• 411 • 10-6 SI,/n = 242,2• 411 • 10- l0 Toraz Q = 2,9.

Gęstość objętościowa aok amfibolitów waha się w dużych granicach, ale z przebiegu 
krzywej wariacyjnej wynika, że około 80% badanych próbek mieści się w przedziale 2,91-3,15 
g/cm3.

W profilu otworu Niedźwiedź IG 2 zbadano odcinek rdzenia z głębokości 208-1691 m. 
W profilu tym do głębokości 1638,5 m występowały amfibolity, a dalej wapienie, kwarcyty i 
łupki kwarcytowe (blastomylonity).

Wykonano 1501 pomiarów podatności magnetycznej na rdzeniu w przedziale 208-1691 
m głębokości oraz pomiary podatności magnetycznej, natężenia i inklinacji naturalnej 
pozostałości magnetycznej 150 próbek skał pobranych z przedziału 198-1690 m. Ponadto na 
próbkach tych wykonano pomiary gęstości objętościowej (aok) i porowatości otwartej (P0; 
tab. 13).

Zróżnicowanie własności magnetycznych zaznacza się w obrębie samych amfibolitów, jak 
również jest związane ze zmianami litologicznymi skał w profilu otworu.

W obrębie zbadanego przedziału rdzenia wyróżnić można strefy o określonych własno
ściach magnetycznych i gęstości. Trudno jest podać dokładne granice tych stref, ponieważ 
zróżnicowanie parametrów fizycznych w poszczególnych strefach nie jest duże, a ponadto 
nie zaznacza się jednocześnie. Mimo to w amfibolitach daje się wydzielić trzy takie strefy. 
Dwie z nich na głębokości 400-930 i 990-1440 m obejmują amfibolity, które charakteryzują 
się małymi, ale zróżnicowanymi wartościami te i In. Duży procent wartości współczynnika Q 
jest powyżej jedności, a średnia wartość gęstości objętościowej próbek (aok) jest powyżej 3,00 
g/cm3. W amfibolitach tych występują granaty, które są być może przyczyną podwyższonych 
wartości Q> ponieważ w granatach tych występują związki żelaza odpowiadające za obecność 
naturalnej pozostałości magnetycznej.

Wartość współczynnika Q powyżej jedności może być charakterystyczna również dla 
skał, które zawierają bardzo drobnoziarniste minerały magnetyczne.

Na głębokości około 930-990 m występują amfibolity, które charakteryzują się bardzo 
małą wartością współczynnika Q i nie wyróżniającą się gęstością.

Na głębokości 1458-1540 m występują amfibolity, które charakteryzują się średnią 
podatnością magnetyczną powyżej 1000-411 1CT6 SI i wartością współczynnika Q poniżej 
jedności. Gęstość objętościowa tego odcinka rdzenia, podobnie jak amfibolitów z górnych 
partii rdzenia, jest powyżej 3,00 g/cm3. Podwyższona wartość podatności magnetycznej na 
tym odcinku rdzenia może odzwierciedlać zawartość siarczków żelaza.

Na odcinku rdzenia poniżej 1595 m, gdzie występują w przewadze kwarcyty i łupki 
kwarcytowe (blastomylonity) wartości ac, In i Q są bardzo małe, a wartość aok maleje do 
poniżej 2,80 g/cm3 w zależności od udziału amfibolitów i stopnia zmylonityzowania skały.

Ogólnie amfibolity z otworu Niedźwiedź IG 2 mają słabe własności magnetyczne, a ich 
niewielkie zróżnicowanie jest spowodowane zmiennym składem mineralnym. Zróżnicowa
niu temu odpowiada jeszcze mniejsza zmienność gęstości objętościowej. Największa zmien
ność gęstości jest związana z rodzajem skał, z ich zwięzłością i stopniem zmylonityzowania. 
Badane skały są nieporowate, a szczególnie nieporowate są amfibolity.



Jerzy JERZMAŃSKI

WYNIKI BADAŃ GEOFIZYKI WIERTNICZEJ

Pomiary geofizyczne w otworach Niedźwiedź IG 1 i IG 2 przeprowadził na zlecenie 
Instytutu Geologicznego Oddział Geofizyki Wiertniczej w Poznaniu Przedsiębiorstwa Geo
fizycznego w Warszawie. Zgodnie z projektem pomiary geofizyczne w otworach objęły 
profilowania zestawione w tabeli 14.

Zakres pomiarów geofizyki wiertniczej
T a b e l a  14

Rodzaj profilowania
Głębokość w m w otworze:

Niedźwiedź IG 1 Niedźwiedź IG 2
PŚr — średnicy 9-800 7-1612
PG — gamma 1-798 7-1612
PGG — gamma gamma 1-800 50-1612
PS — potencjałów polaryzacji 

własnej 9-798 7-1612

PSgrad — gradientowe potencjałów 
polaryzacji własnej — 156- 906

PO — oporności skał 9-798 7-1612
POP — oporności płuczki — 82-1452
PNG — neutron gamma 1-800 875-1612
PNNnt — neutron neutron nadtermi- 52- 907czny
PK — krzywizny 0-800 0-1615
PPE — potencjałów elektrodo

wych 128-801 —

PPPW — potencjałów polaryzacji 
wzbudzonej 610-801 —

PTn — termiczne — 70-1618

Profilowania wykonano etapami: w otworze Niedźwiedź IG 1 w okresie 12 VI-15 X 1976 
r. w otworze Niedźwiedź IG 2 — 5 V III1981-13 IV 1983 r.
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Eligiusz KUDAŚ, Leszek SAWICKI

O T W Ó R  N I E D Ź W I E D Ź  I G 1

Stan techniczny otworu. Średnica rzeczywista i nominalna pokrywają się, poza nieliczny- 
mi kawernami. Krzywizna otworu do 450 m głębokości nie przekracza 10°, poniżej osiąga 
14°. Odchylenie spągu otworu obliczone z rzutu osi na płaszczyznę poziomą wynosi 114,5 m 
przy średnim azymucie 112°.

Geofizyczna interpretacja profilu i niektóre własności skał. Z  analizy wykonanych badań 
wynika, że poniżej głębokości 8,6 m leżą piaski, a niżej (do 57,0 m) mułki, iły i iły piaszczyste. 
Poniżej głębokości 57,0 m zmieniają się własności fizyczne skał: są to skały mało zwięzłe, 
zwietrzałe i, jak wskazują pomiary PNG , najprawdopodobniej silnie zawodnione.

Pozorne zmiany własności fizycznych skał na głębokości około 65 m są związane z 
przejściem rur od średnicy 216 do 132 mm.

W przedziale 83,4-120,6 m leżą skały metamorficzne, głównie amfibolity w różnym 
stopniu zwietrzałe, spękane i zawodnione. Poniżej głębokości 101,4 m stopień zwięzłości skał 
wzrasta.

Od głębokości 120,6 m występują na przemian amfibolity i gnejsy, przy czym gnejsy leżą 
do głębokości 256,0 m, a niżej aż do spągu otworu występują już tylko amfibolity. Amfibolity 
te odznaczają się dużym stopniem zmian własności fizycznych, co można powiązać z wystę
powaniem licznych spękań, zmianą uziarnienia, zawodnienia, obecnością granatów, jak 
również z różnymi proporcjami poszczególnych składników amfibolitów.

Spękania skalne zabliźnione i otwarte są obecne na prawie całej długości rdzenia. 
Szczególnie silnie spękania skał zaznaczają się na odcinkach: 100-135, 180-200, 380-480 
oraz 520-600 m.

Naturalna promieniotwórczość gamma. W otworze wyznaczono cztery strefy podwy
ższonej naturalnej promieniotwórczości. Pierwsza z nich o natężeniu około 15-25 • 10-14 
A/kg występuje na głębokości 126-140 m w obrębie gnejsów łyszczykowych z przewarstwie- 
niami amfibolitów. W strefie tej występuje w skale rozproszona mineralizacja siarczkowa, a 
skała jest silnie spękana.

Strefa druga, o najsilniejszym w tym otworze natężeniu promieniotwórczości około 
26-30 • 10“14 A/kg występuje na głębokości 170-250 m i towarzyszy amfibolitom drobnoziar
nistym z przewarstwieniami gnejsów amfibolitowych i gnejsów leukokratycznych. W strefie 
tej występuje dyslokacja z iłem i nieskonsolidowaną brekcją tektoniczną na głębokości 
180-181 m, której jednak nie towarzyszy większa anomalia promieniotwórczości.

Trzecia i czwarta strefy anomalne, o stosunkowo małym natężeniu około 15-20* 10~14 
A/kg występują na głębokości 195 i 462^170 m w zbrekcjowanych lub spękanych amfiboli- 
tach.

Ogólnie wymienione anomalie naturalnej promieniotwórczości wydają się być związane 
ze strefami młodych spękań skalnych i są niezależne od odmian petrograficznych skał.

Pomiary współczynnika polaryzacji wzbudzonej. W związku z dużą liczbą minerałów 
siarczkowych stwierdzonych w rdzeniu na odcinku 500-600 m wykonano dodatkowo pomia
ry polaryzacji wzbudzonej w otworze. Przyjęto, że wskaźnikiem obecności mineralizacji 
siarczkowej powinna być wielkość współczynnika polaryzacji n powyżej 2%, czyli tła geo
chemicznego. Takie strefy o podwyższonym współczynniku zarejestrowano na odcinku:
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626-627 m — n = 10%, 667-667,8 m — n «  4,9%, 760-760,5 m —  n = 6,7%, 765-766,3 m 
— n = 6,3% oraz 769-770,4 m — n = 12,4%.

Z  porównania tych współczynników z bezpośrednimi obserwacjami rdzenia wynika, że 
teoretyczne założenia o możliwości występowania siarczków nie zawsze znajdują potwier
dzenie w rzeczywistości. Niektóre odcinki skalne są wręcz ubogie w piryt mimo podwyższo
nego współczynnika lub odwrotnie, np. amflbolity z głębokości 40(1-500 m mające według 
analizy planimetrycznej do 7,6% siarczków (wg analizy chemicznej 5%) nie wywołują 
większych odchyleń na krzywej PPE.

Jerzy KMETKO

O T W Ó R  N I E D Ź W I E D Ź  I G 2

Głębokość w m
7,0- 147,0 

147,0- 235,5
235.5- 913,6
913.6- 1605,8 

1605,8-1699,0

Stan techniczny otworu.
a. Średnica nominalna rur

Średnica w mm 
216 
143 
112 
93 
76

b. Głębokość zarurowania
Średnica zewnętrzna rur 

w mm
244,5
168,3
108

Głębokość wg danych wiertniczych 
w m
7,0

156.0
911.0

Głębokość wg danych geofizycznych 
w m
7,0

156.4
909.5

c. Skawernowanie otworu
Średnica nominalna rur 216 mm na odcinku 7,0-147,0 m. Bezpośrednio pod rurami 

występuje kawerna, której wielkość przekracza 400 mm. Do głębokości 80,0 m średnica 
rzeczywista otworu waha się od 220 do 260 mm. Poniżej tylko minimalnie różni się od 
średnicy 220 mm. Na głębokości 40,0 i 74,0 m występuje zwężenie otworu do 80 mm, 
natomiast mniejsze, do 140 i 120 mm, odpowiednio na głębokości 59,0 i 82,0 m.

Średnica nominalna 143 mm na odcinku 147,0-235,5 m. Na tym odcinku obserwuje się 
dwie kawerny. Pierwsza bezpośrednio pod rurami w przedziale 160,0-173,0 m osiąga wiel
kość 260 mm, druga w przedziale 206,0-209,0 m ma średnicę 200 mm. Poza tymi strefami 
kawernistymi średnica otworu wynosi 150-170 mm.

Średnica nominalna 112 mm na odcinku 235,5-913,6 m. Występowanie kawern jest 
związane z partiami silnie spękanego amfibolitu. Najliczniejsze strefy kawerniste występują 
w przedziałach 286,0-366,0,402,0-418,0 i 670,0-730,0 m. Do 740,0 m średnica otworu wynosi 
średnio 130 mm, poniżej zgodna jest z nominalną (112 mm).

Średnica nominalna 93 mm na odcinku 913,6-1605,8 m. Ta część otworu jest nieznacznie 
skawernowana, średnica zbliżona przeważnie do nominalnej. Występujące duże strefy ska- 
wernowań w przedziałach 922,0-976,0 i 1570,0-1600,0 m są związane z partiami silnie 
spękanego amfibolitu.
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Średnica nominalna 76 mm na odcinku 1605,8-1699,0 m. Z  uwagi na to, że średnia 
głębokość schodzenia sond pomiarowych wyhosiła 1615,0 m (dla PŚr 1612,0 m) brak jest 
pomiarów poniżej tej głębokości.
d. Krzywizna otworu

Profilowanie krzywizny wykonywano w trakcie badań odcinkowych. Skrzywienie otworu 
jest znaczne. Rozpoczyna się od głębokości 160,0 m, a na ostatnim punkcie pomiarowym na 
głębokości 1615,0 m wynosi 34°. Odchylenie spągu otworu obliczone z rzutu osi na płaszczy
znę poziomą wynosi 425,0 m przy średnim azymucie 88°. Azymut krzywienia jest prawie stały 
w całym otworze i zmienia się w granicach 70-90°.
e. Ucieczka płuczki

W dniach 19.10 i 21.10.1982 r. w celu zlokalizowania miejsca znacznej ucieczki płuczki 
uniemożliwiającej dalsze wiercenie wykonano badania geofizyczne. Wykonano m. in. po
miary POP przed i po zatłoczeniu solanki do otworu. Solankę zatłoczono pod ciśnieniem 
od góry otworu. Stwierdzono, że poniżej głębokości 1451,0 m występuje tylko częściowe 
wymieszanie solanki z płuczką słodką. Po analizie strefy przejściowej (wg POP) i uwzględ
nieniu PŚr i PO ustalono, że strefa ucieczki płuczki znajduje się na głębokości 1446,0-1541,0 
m. Możliwe są również niewielkie ucieczki płuczki w strefach 936,0-945,0 i 970,0-978,0 m 
głębokości.

Geofizyczna interpretacja profilu.
Czwartorzęd + trzeciorzęd (głęb. 0,0-122,0 m)

Na podstawie wykonanych badań geofizycznych wyznaczono poniżej głębokości 6,0 m 
mułki, piaski, piaski ilaste i iły. Ze względu na duże zwężenie otworu nie wykonano PGG, 
na podstawie którego byłoby możliwe wyznaczenie zawęgleń. Wydzielone tu warstwy pia
sków charakteryzują się natężeniem naturalnego promieniowania gamma około 5-6 * 10“14 
A/kg.
Starszy paleozoik lub prekambr (głęb. 122,0-1615,0 m)

Z uwagi na to, że przewiercony kompleks skał metamorficznych tworzą wyłącznie amfi- 
bolity, dokonano podziału profilu geofizycznego głównie na podstawie zmian parametrów 
fizycznych, takich jak: gęstość pozorna, zawartość wodoru, rozproszona mineralizacja siar
czkowa, stopień zwięzłości, spękania.

Czynniki te wpływają na kształt krzywych pomiarowych głównie takich jak PO, PNNnt, 
PGG i PŚr, natomiast zmiany składu mineralnego skały odzwierciedla głównie krzywa 
profilowania promieniotwórczości naturalnej gamma (PG. Ogólnie promieniotwórczość 
naturalna amfibolitu jest bardzo mała wynosi 0,5-1,5 • 10-14 A/kg.

Większą promieniotwóczość rejestruje się w miejscach, gdzie amfibolit zawiera domie
szki skaleni, prowdopodobnie potasowych. Są to przedziały:

Głębokość 
w m

Promieniotwórczość
w 10 14 A/kg

211.8- 213,0
233.8- 236,2
421.2- 422,2 
435,4- 447,8
547.2- 551,6 
578,6- 581,1

1455,4-1458,0
1566,6-1567,6

1,5-3,0
3
2,5
3
3

3
4 
8
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Nieznacznie podwyższona promieniotwórczość występuje w miejscach kawernistych, 
silnie spękanych i może być związana z występującymi tam procesami wietrzenia. W spągu 
otworu przedział 1591,6-1619,2 m wykazuje promieniotwórczość około 4-6 • 1CT14 A/kg, co 
może być uzasadnione domieszkami skał kwarcytowych.

W przewierconym kompleksie amfibolitów obserwuje się duże zróżnicowanie krzywych 
oporności zależnie od stopnia spękania skał, ich zwięzłości oraz obecności rozproszonej 
mineralizacji siarczkowej. Jednoznaczne określenie spadków oporności, a konkretnie przy
czyn wywołujących nie jest możliwe ze względu na brak takich pomiarów jak PPPW i PPE. 
Można jedynie wnioskować, że strefy mniejszej oporności, którym odpowiadają kawerny lub 
nieznaczne powiększenia średnicy, są związane ze szczelinami i strefami spękań.

Strefom o bardzo małej oporności, której nie powodują kawerny i spękania (brak 
anomalii na krzywych PŚry PGG i PNNnt), można przypisywać śladowe okruszcowania 
siarczkowe (np. głęb. 477,8-478,8 i 1017,0-1047,0 m).

Dużym zróżnicowaniem charakteryzuje się również pomiar PNNnt. Mierzona gęstość 
neutronów nadtermicznych (epitermicznych) zależy głównie od własności spowolniających 
ośrodka skalnego, a konkretnie od zawartości wodoru w skale. W metodzie PNNnt eliminuje 
się wpływ chemicznego składu ośrodka (na wskazania krzywej chlor nie ma wpływu). Z  tego 
powodu na krzywej PNNnt minimami zaznaczają się strefy o małym stopniu zwięzłości, 
spękane, szczelinowate. Taki sam wpływ mają kawerny. Przy analizie porowatości skał 
uwzględnić należy wskazania pomiaru PŚr.

Warunki termiczne.
Profilowanie termiczne w warunkach ustalonej równowagi cieplnej wykonano po 11 

dniach stójki otworu. Na jego podstawie obliczono gradient i stopień geotermiczny dla skał 
metmorficznych w przedziale 122,0-1618,0 m: stopień geotermiczny — 54 m/l° C, gradient 
geotermiczny — 1,85° C/100 m.



Jerzy JERZMAŃSKI

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADAN OTWORÓW NIEDŹWIEDŹ IG 11 IG 2

Otwory Niedźwiedź IG 1 i IG 2 dotyczą jednego i tego samego problemu, profile ich 
bowiem wzajemnie się dopełniają. Najważniejsze łączne wyniki badań profilów tych otworów 
można przedstawić następująco:

1. W świetle badań obu profilów otworów przyczyną anomalii grawimetrycznej rejonu 
Niedźwiedzia jest potężny masyw amfibolitowy miąższości około 3700-3900 m, po większej 
części zakryty, rozciągający się między Ziębicami a granicą państwa z C-SRF, dla którego 
zaproponowano nazwę masywu amfibolitowego Niedźwiedzia.

2. Skały podłoża kenozoiku w rejonie otworów są od stropu do spągu reprezentowane 
przez serię gnejsową i gnejsowo-amfibolitową (przewierconą w otworze Niedźwiedź IG 1) 
oraz serię amfibolitową i blastomylonityczną (pierwszą całkowicie przewierconą w otworze 
Niedźwiedź IG 2 i nawierconą drugą, w której otwór ten zakończono).

Wśród gnejsów wyróżniono gnejsy łyszczykowe, leukokratyczne i amfibolowe. Te ostat
nie wykazują przejście do niżejległych skał amfibolitowych.

Skały amfibolitowe są zróżnicowane pod względem petrograficznym na wiele odmian, w 
których dominują hornblenda, plagioklaz, rzadziej epidot i granat. Są one produktem 
wulkanizmu o cechach toleitów łuków wyspowych. Podścielające je blastomylonity zazębiają 
się lub przeławicają z nimi. Skałami wyjściowymi blastomylonitów obok wapieni krystalicz
nych były głównie skały i łupki kwarcowo-skaleniowe o bliżej nieustalonej genezie typu 
leptytów.

3. Zespół mineralny skał amfibolitowych w profilu otworów jest identyczny i amfibolity 
te, jak i skały im towarzyszące, powstały w strefie średniociśnieniowej facji amfibolitowej.

4. Ze stosunków wzajemnego ułożenia wynika, że amfibolity masywu Niedźwiedzia, 
wiążące się poprzez drobne wtrącenia lub przeławicenia z gnejsami w górnym i z blastomy- 
lonitami w dolnym odcinku profilu, pierwotnie stanowiły łącznie z tymi skałami najpra
wdopodobniej jeden wspólny kompleks osadowo-wulkaniczny. Wieku skał tego kompleksu, 
mimo podjęcia różnych prób, nie udało się jednoznacznie określić.

5. Wymienione skały metamorficzne przeszły co najmniej cztery etapy deformacji tekto
nicznych (Dy-Dą).

6. Fakt stwierdzenia na dużą skalę stref ścinania i związanych z ich rozwojem blastomylo
nitów, mylonitów i kataklazytów nasuwa konieczność zwracania większej uwagi na te zjawi
ska przy interpretacjach geologicznych tego rejonu Dolnego Śląska.
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W serii „Profile głębokich otworów wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego’
dotychczas ukazały się*:

Zeszyt 1. Kamień Pomorski IG 1
Zeszyt 2. Sulechów IG 1, Zbąszynek IG 1, Międzychód IG 1
Zeszyt 3. Opole Lubelskie IG 1
Zeszyt 4. Magnuszew IG 1
Zeszyt 5. Krośniewice IG 1
Zeszyt 6. Szczecin IG 1
Zeszyt 7. Węgrzynów IG 1
Zeszyt 8. Marcinki IG 1
Zeszyt 9. Pasłęk IG 1
Zeszyt 10. Wągrowiec IG 1
Zeszyt 11. Strzelno IG 1
Zeszyt 12. Dankowice IG 1
Zeszyt 13. Tłuszcz IG 1
Zeszyt 14. Bartoszyce IG 1, Gołdap IG 1
Zeszyt 15. Kock IG 1
Zeszyt 16. Suwałki IG 1 (Szlinokiemie IG 1)
Zeszyt 17. Wojciechów IG 1 
Zeszyt 18. Wężowice IG 1 
Zeszyt 19. Węgleszyn IG 1 
Zeszyt 20. Ciepielów IG 1 
Zeszyt 21. Milianów IG 1 
Zeszyt 22. Wolin IG 1
Zeszyt 23. Biskupin IG 1, Nowa Kuźnia IG 2, Chocianów IG 3
Zeszyt 24. Tomaszów Lubelski IG 1, Jarczów IG 2
Zeszyt 25. Krowie Bagno IG 1
Zeszyt 26. Bąkowa IG 1
Zeszyt 27. Prabuty IG 1
Zeszyt 28. Żebrak IG 1
Zeszyt 29. Okuniew IG 1
Zeszyt 30. Rzeki IG 1
Zeszyt 31. Strzelce IG 1, Strzelce IG 2
Zeszyt 32. Żarnowiec IG 1
Zeszyt 33. Pągów IG 1
Zeszyt 34. Jamowice IG 1
Zeszyt 35. Więcki IG 1
Zeszyt 36. Jastrzębna IG 1
Zeszyt 37. Koszalin IG 1
Zeszyt 38. Białobrzegi IG 1
Zeszyt 39. Olsztyn IG 1, Olsztyn IG 2
Zeszyt 40. Bytów IG 1
Zeszyt 41. Chociwel IG 1
Zeszyt 42. Człuchów IG 1
Zeszyt 43. Choszczno IG 1

Zeszyty do numeru 63 ukazały się jako Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego.



Zeszyt 44. 
Zeszyt 45. 
Zeszyt 46. 
Zeszyt 47. 
Zeszyt 48. 
Zeszyt 49. 
Zeszyt 50. 
Zeszyt 51. 
Zeszyt 52. 
Zeszyt 53. 
Zeszyt 54. 
Zeszyt 55. 
Zeszyt 56. 
Zeszyt 57. 
Zeszyt 58. 
Zeszyt 59. 
Zeszyt 60. 
Zeszyt 61. 
Zeszyt 62. 
Zeszyt 63. 
Zeszyt 64. 
Zeszyt 65. 
Zeszyt 66. 
Zeszyt 67. 
Zeszyt 68. 
Zeszyt 69. 
Zeszyt 70. 
Zeszyt 71. 
Zeszyt 72. 
Zeszyt 73. 
Zeszyt 74.

Łochów IG 1, Łochów IG 2 
Niedrzwica IG 1 
Kalisz IG 1
Drygały IG 1, Diygały IG 2, Rydzewo IG 1 
Połczyn IG 1 
Trzebunia IG 1
Ruszów IG 1, Tarnawatka IG 1 
Potok Mały IG 1 
Radwanów IG 1 
Solamia IG 1 
Kościerzyna IG 1 
Lubliniec IG 1 
Środa IG 1, Środa IG 2 
Ośno IG 2
Piotrków XX, Bychawa SW 3, Trawniki SW 2 
Potrójna IG 1
Gostynin IG lAa, Gostynin IG 3, Gostynin IG 4, Żychlin IG 3
Łowicz IG 1, Raducz IG 1
Ustronie IG 1
Hel IG 1
Studzianna IG 2
Mszczonów IG 1, Mszczonów IG 2, Nadarzyn IG 1 
Radzyń IG 1 
Gdańsk IG 1 
Kaplonosy IG 1
Koło IG 3, Koło IG 4, Poddębice IG 1
Włoszczowa IG 1
Książ Wielki IG 1
Wykroty IG 1
Bolesławiec IG 1
Biała Wielka IG 1
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Fig. 5. Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Niedźwiedź IG 2

1 — piaski i żwiry z otoczakami, 2 — piaski, 3 — mułki i mułki piaszczyste lub ilaste, 4 iły, częściowo iły 
piaszczyste, 5 — zwietrzelina ilasta amfibolitów, 6 — amflbolity zwietrzałe, 7 — amfibolity w ogólności, 8 — 
łupki i gnejsy amfibolowe, 9 — łupki kwarcowo-skaleniowe (blastomylonity), 10— wapienie krystaliczne, 11 —  
skała kwarcowo-skaleniowa (blastomylonity); wartość kąta upadu z uwzględnieniem krzywizny otworu docho
dzącej do 34°
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Fig. 4. Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Niedźwiedź IG 1

1 — glina, 2 — glina zwałowa, 3 — piaski i żwiiy, 4 — piaski ilaste, 5 — mułki piaszczyste z otoczakami, 6 — iły, 
7 — zwietrzelina ilasta łupków i amflbolitów, 8 — zwietrzelina ilasta amfibolitów, 9 — amfibolity zwietrzałe, 10 
— amfibolity w ogólności, 11 — gnejs amfibolowy, 12 — gnejs/łupek krystaliczny, 13 — gnejsy leukokratyczne
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