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Zagadnienie genezy skały skaleniowej
ze Strzeblowa koło Sobótki
WSTĘP

W masywach granitoWych Dolnego Śląska napotyka się głównie lity
i zwięzły typ granlltu biotyt<iWego, dwunrillrowego i 'r zadziej mruskowitego. Charakterystycznym zjaJWiskiem tych masywów jest kaolinizacja
stref 'brzeim.ych 'mZllaczająca się szczególnie . silnie na ich kontakcie
z nieckami burowęg[owymi. Wyjątkową pozycję w masywie granitowym
Strzegom - Sdbófka 'z ajmuje s:IDała skaleniowa ze Strzsblowa. Stanowi
ona utwór łeukokratyczny, ajedn'Ocz€Śnd.e wykazuje zmniejszaną zwięz
łość. Pozornie wy"claje się 'ona sł1B.bo ZJWie1Jrmłym grani1:em, który uległ
wybieleniu. Baczniejsza 'ObsaJjW,acja jednak wska'zuje, że nie jeSlt to utwór
pośredni między granitem a kaolinem. Jego powstanie jest trudne do
wyjaśnienia, gdyż !Wiąże się z nakładaniem na siebie klllku kolejnych
procesów. Genez·a skały ska1eniowej ze Strzeblowa zasługuje więc niewątpliwie na baroziej szczegółowe omówienie. Również z punktu wi.dzenia suToWCOlWego skała strzelbl'O'Wska różni się wyraźnie od tego rociz.aju produktów /Wykorzystywanych przez !przemysł cen-amiC2ID.y .

•
Skała skaleniowa ze StrzeblOfWa występuje w NE 'obrzeżeniu masywu
granitowego Strzegom - [Sobótka; ad połudln:i!a s:1lopIIlriOiWo przechodzi
w granit lWY~azująlcy rÓW1I1'Oległe iU~ożend'e blaszek biotytu. Od strony
półnoClO' ej i wschodniej jest Q1loc~olll'a utwormnJ. metaffilorlkznymi, lI'eprezentowanymi głóWll1lie przez amfibolity;
. W wyniku prac geologic7ll10-<p0Szukiwawczych · mwietrd:oono, że skała
skaleni'o wa występuje także mniej Więcej w połowie odległoOŚci między
Strzebl'OWema Sobó1Jką. Tę część złoża nazwano "Pagórtkami wschodnimi". Odkrytą nieco później w odległości. ok. 800 m na '2Jaohód. od S1lrzeblawa nową partię · złoża nazwano "PaJgÓ1'kami ,z achodnimi". Zarówno
"Pagórki zachodnie", jak też "PagóI1ki rwschoonie" są obecnie [przedmiotem eksploaJta!cji na potrzeby przęrmysłu ,cen-ami!cznego i siklw-'Skiego.
N aj'.staJI's~a lll'atomia'Bt część 'złoża, ,obecnie ni,e eksp[oatowana, umiejscoKwarta·W k Geolog)iczny, t. 16, nr 2, 1972
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wiona pośrodku W stosuiIllku do poprzednio wymienionych, nazwana jest
"Starym łamem." .
BudOWla geologi-czna obs~a:ru występowania skiały skatleniowej ze
Strzeb10wa opisylwaIl.la bym przez HCZ'llY'ch autorów,a m.in. przez H.
Cloosa. (19'20, 1922), S. L{)Ipianowskiego (1922), L. "Zur · Mi.iMena (1921),
E. Pranego (1926), L. FinOkha (1927) i H. Buc~a (1'962). Według tego
ostatniego w omawianym rejonie istnieją dwa dominujące kierunki ~ę
0
0
kań, a mianowicie o przebiegu 355 (kierunek sooeck.i. "Q") i 7.0 (kierunek "S"). Kierunki te, jak to podaje H. Cll{)()S (1,92·2) nie przecinają się
pod kątem prostym, "le<::z pod kątem 75°. Natężenie spękań tych dwóch
kierunkÓlw jest mniej więcej ;równe. Wzdłuż szC'zelin "Q" często spotyka
się objawy miJneralizacji. Najczęściej szczeiiny te wypełnione są kwar-cem,który występuje w fomie żył (W. Heflik, L Smol'aJIska, 1962, 1966;
M. Budkiewicz, W. Heflik, . A. Stenzel-Kolasa, 1972).
Należy również ' ' zaznaczyć, że omalWiane ' złoże stanowi jedno z wypiętrzeń wśród faliście występujących granitów. Od wschodu i zachodu
wyniesienie to I()toczone jest osaJ(~ami miocenu, wśród. których występuje
węgiel bruna1my.
CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA
Z dotychczasowych badań miner,a:ltogiJczno-petrogir1afkznych wynika,
ze Strzefulowa wyka2uje dużą 2lffiien:ność strukturalną i minemllOgiczmo-chemkzną. Mak,r.oskopoWio w obrębie złoża wydzielić można następujące odmiany skał:
1. ŚrednilOkrysf;a:lic:z1ną, silnie skonrolidowaJllą, tworzącą tzw. "ostań
ce" w nie wyeksploatowaJllej c'zęścizłO'ża "Stary łom".
2. Średnio- i g!ruibdlm"ysiJaiiezną {w więksZJOści wyeksploatowaną),
że skałaskiaieniowa

tworzącąOiSłonę "ostańców".
3. Grubokrysta1:ic:zmą 'Z muskowitem

i silnie sohlorytywwanym biotytem, występująlCą w dbrębiezł10Ża "Bagór'ki wschodnie".
4. Aplityc:zmą, 2l,okaitrowaną na kontakcie skały skalleniowej 'z osłoną
metamorfiezmą (z ,a m{]bolitami) w zachodniej części złoża "Pagórki
wschodnie" .
5. Grubokrystaliczną, be~i!kową z "Pagórków zachodnich". Wśród
tej odmiany sk1ał zauwaJŻ<mo smugi granitu bioty11owego.
Zasięg rwystępawBlIlia wymienionyoh odmiaJn nie jest dotychczas dokła'dnie poZnaJny. Ogólnie można stwierdzić,że wszystkie odmi!any skał
skaleniowych są masytw!I1.e z wytraź:nym charalkterem struktury' pismoiWej, typowej dla gI1anitopegmatytów, a polegają'cej na ,Obecności '2lOrientowanych 'zrOO'iówikJwaJreu i Skaleni I~głównie potasowych). Struktura ta
wskazuje na jednoczesną krJs1;aHmcję dbydWlU minerałów i jest szczególnie dobrze 'rozwinięta rwddmianaJCh 'z bitych, wvstępujących 'W obrębie
"ostańców". Skalenie ipatJasowe i kwaree zrastają się ze sobą naj-częściej
w :sposób nieregula1my, charr-akterY'styezny dla grr;anitów [pochodzenia
magmowego. Niemai wszystkie 'z (wymienionych ,o dmian skały skal'e niowej ze Strzebl{)lWla (z wyjątkiem skał budujących "ostańlCe") objęte są
iritensywną kataklazą. Do1!lmięte są nią .głównie ziarna kwtaJI'CU i skaleni.
W zwią:2:ku z tym ~a!rC wykazuje 'i ntensywne faliste ściemnianie świa
tła. Zjawiska te dowodzą, że wymienione skały podlegały silnym wpły-
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wom dynamie:zinym. Krware iskiallenie reprezentowaJlle są przez dwie genera<!je: sta:rs'zą, powstałą w 'głÓWll1ytm stadium kIrystalizacji i młodszą utworzoną w deuterycmym. etapie przeobrażeń skały. Wśród skaleni
występują .głównie ortoklaz l(mikrok1ID) i k1w8Śny oligQilclaz. Odmiany potasowe wy'lmrują zjawisko pe.rtytymcji. Wśród plagiokI.azówzauważa się,
że większość ich osobników posiada prążki 'bliźniacze
przebiegające
w~lędern siebie w sposób niekonsekwentny . . Za!WaTtość cząsteczJki albitowej rwyIlJosi w nidh ok. 5% • W slmłach tych dość Cżęsto występuje
także muskowit. Obecny jest .on zaróWiIlo IW odmiaJllach 'zbitych, two:rzą
cych ,,'Ostańce", j1a k Tównież w (jbrębie skały .roiluŹI1ianej z "Bagórlków
wschodnich". Muskowit jest wyksZJtałoony w p<lStaci większych blaszek lub
drobnych łillsek występujących na powierzchniach skaleni; często tworzą
cych więkJS'ze skupimia. W niektÓry'ch skupieniach minerał 'ten wykazuje intensywny tpil"oces przeobrażenia w kierunku kadlinityzacji. Sporadycznym składnikiem jest intensywnie schlary1;yzowany biotyt. Niektóre _
blaszki teg.o minerału wykazują słaby pleochroizm: a. - oliwkQ1wożółty,
~ jasnożółty. Zina1ych minerałów w ,opisywanych skałach spotykane
są także drohne 'z1W'T1a żelazisto-man.lgatrlowychgII'lanatÓIW i brukit. ŚTed
nice zia'l"Il gTanatóW osiągają kilka milimetrów. Są one najczęściej spotykane w strefu'ch PI'zy'lmntaktowydh.
Wyramieoomienny skład mineralny posiada skJała skaleniowa Q st'I'ukturze aplitycznej, która !WYstępuje 'W strefach tprzykQID.taiktlolWych z amfibolitem wobrębie,,~górków wschodm.ic<h". MiJkToo!kopOlW1() zauważa się
w niej .obecność wyłą'cznie dwóch minerałów: kwarcu i silnie ,Z'serycytyZOWaJrlego 'kWaśneglO oligoklazu (w większości. pIlawie czystegoa'lbitu).
Struktura tej skały jest dfrObnozi.amista. Genetyczmie związane są 'z nią
również siłnie zmieniJone żyłyaplityczne, występujące (wykraczające)
poza dbrębem sikały Slk!aJeni!owej. Wychodzą one 'ze skały s:kaleniowej
i przecinają 'a mfibolity. Obecny r.w nich pla.giokLaz zalWiara ok. 206 /0 An.
Kwarcu 'W nich 'b rak. Licznie uczestniczy natomiast serycyt, który przerasta skalenie oraz wype1!nia przes1Jrzenie międzyziarnowe skały.
.
GENEZA
Szczególnie trudnym 'zagadnieniem dotY'czącym Sikały skJa'leniowej ze
Strzeblowa jest wytłumaczenie jej pochodzenia. Na podstawie dotychczasowych prac badawczych wykonywanych na złożu w okresie między
wojennym przez IgeiOlogów niemieckich oraz powojennych, a pTowadzonych m.in. przez A. BolewskiegQ, E. GoeTlicba, H. Grus2'Jczy:ka (1950),
W. Heflika(1961, 1964) i A. Majerowicm (l960, 19tH) ustalił się pogląd,
że skała ska[enlowa ze Str.zeblowa, , 'którą z ich punktu wid2'leIlm tpawinnQ
się nazywać leukogra:nitem, poW\Stała wskutek dyferencjacji magmy grani1Jowej. Należy irównież uW2lględnić wyniki badań J. Zwierzyckiego
(1954), według :którego skalia skaleniowa ze Strzeblowa stanowi kQńcowy
etaJp intru'z ji 'gNmitu himyuowego Sobótki.
Odmienny pogląd na temat genezy sk,ały sikaleni()Wej ze Strzeblowa
WJllPoWiedzieli 'W swej !pracy W. I. Magidor.wkz j W. P. iPietl'low (1961).
UwaiJają oni; że skała ta stanowi produkt t7Jw. pokrywy wietrzeniowej
(drieumieja kora wywietriwanija), której twor2leI1!ie się lIla Dolnym Slą
sku miało się odbyć w (jk,resie pokarbońskim i tu:w,aŁo atż do kredy. Na-
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gromadzenie się p:voduktów wietrzeniowych powstałyeh w tym oklresie.
często o znacznych miążs2lOściach, mOŻ'liwe Ibyło dzięki Specyficznym warunlrom fizyQrochemicznym i morfologicznym, mającym cbarakter regionalny. Według tydh 'a utorQw najbardziej :intenlSytwne wietrzenie na Dolnym Śląsku OidJbyrwało się podczasgÓl'!nego triasu. Uważają oni również,
że do ,produktÓW pokIrytWy . 'Wietrzeniowej na Dolnym Śląsku należą także tJwIorząrce się IW tym czasie zwietrzałe i 'i J.eukdkratyzorwane skały skaleni'OWie okoiHc Sobótki ol'iaz kaoliny zwią;mne 'Z podłożem granitowym
masy\wu Strz.e gom - Sdbótka. Ptrodukty strefy wietrzenia według tych
autorów ulegały 'z czasem ro1lIIlyciu. Zachowały się one tylko w najbardziej dbniżonych pozioma<:h, do \k1tÓTych ma TÓWnież należeć dbszar występowania skały Skaleniowej ze Strzehlow'a.
Reasumując d<rlychczasawe rozwa'ŻaJIlia nad genezą skały skaleniowej
ze StrzebLowa zawwa'Ża Się, 'że !bmne są pod ulWagę 1Jaltie możlitwości, jak
dyferencjiacja ma:gmygTlmitowej masywu Stxzegom - Sobótka, oddzia- ·
ływ:ania hydrotarma1Lne oraz 'zj~wiska iwietr,zen~owe. NajlWięcej 'z wolenników posiada konlCepoja związaJIla 'z dyfarencjalCją magmy, gdyż jej wyrazicielami są me tylko geologowie niemieccy,ale ta!k:że A. BolewS'ki et
al. (1950), A. Majerowicz (1960, 1961), jak również i inni badacze. Bardzo interesująea koncepcja !przyjmująca poJWStaJIlie tej skały w wyniku
utworzenia się w okresie pokaxbońskim tzw. rpdkryWy wietrzeniowej posiada najmniej dowodów. Zwraca również uwagę falki, że przylegające
be2JptOŚredn:iJo do slmły skaleniowej amfiboility nie uległy zwietrzeniu,
a IW odleg~ości ok. 3000 m na południe ,od "Starego ~omu" 'znajduje się
kamieniołom eksploatujący świeży granit dla ceilów drogOlwnioC1iwa. Tirudno sobie wyobrazić, by IW talkich waiI"Ulll'k.1ach Skała ska:leniowta stanowiła
resztki po:kryrwy wietrzeniowej 'z achowane przed erozją. A już w żadnym
przY'Padku tak · hlilsko 'za:legająłcy gI'lanit, zachowujący pełną świeżość aż
do stropu, nie mógł być ominięty przez oddziałytwanie intensywnych procesów lWietlrzeuia !klimatycznego.
Autorzyartykru.łu wważają, że powstanie skałyskalen' iJowej ze Strzeblowa wiąże się z kolejno naJdadającymi się- rr-óŹ1Il.ymi procesami, które
działały z różną :intensywnością. Są tv: IB. dyferencjlacja maJgll1y granillo'Wej;b - 'z jawisko kataiklaozy; c - oddziałyrwaJIlie formacji buTOWę
glowej; d -!proces wietrzeniowy.
Spośród wymienianych czynniJków największy W!pływ na ubworzenie
się skały skaleniJowej ze Strzeiblowa miiafa dytferencj'a cja magmy, która
sporwoddwałaoddzielen:ie się magmy jasnej .z nieznaczrną zawartością mineI'lałówfemkznych (biotytu) lad normalnej magmy 'gran'itJowej z biotytem, której zesIJaIone formy 'Wy'stępują jla ko slmły w Hcznych łomach
w pdbli'ŻU StrzebldWa i .Sobótki. Ze sposdbu wsp6I1występowania ze sobą
pos2'lczeg6lnych 'o omian skały skaleniQ'Wej w S1lrzebldwie,zwłaszcza na
podstawie obseI'Wacji poczyn~onY'ch IW "Starym Łomie", sądzić można,
że intruzja o -c haTakterze leukokratycznym odbywała się w kilku etapach, a tworzące Się iw nich ipOOZ'C'Zegó1ne furmy wzajenm.ie na siebie nakładały się. Największe :nagmmalclzenie tych utworÓW nastąpiło 'w częś
ciach peryferycznych pierwotnego 'z biornika magmowego.
Na utwor2JOIly leu'klOktmtyczny dyferencjat IW masywie 'g ranitowym
Strzegom "'- Sobótka oddziałyrwały IW gjllnym · stopniu zjarwiska autohydrotermalne. W wyniJku tych 'zj!arwisk dochodziło do ipT2'leolbrażeń, podczas
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których uruchami!any był sód i SiOi!. Sód metalsomatycznie wypierał potas i infi'ltracyjnie ....- rw farmJealtbitu - pertytywwał ~alenie potasowe,
a 'k!rzem1l()nka pdWodJowiała sylifik!a{!ję skały. Jednocześnie miały 'miejsce-'
także zjawisk/a tekttahiJCzne, rwslrutek których dO\SZło do intensywnego
spękania >Skały Skaleniowej. Lic:zm.e S'2JC'zeliny zabliŹ!l1iane były kWarcem,
który w masywie Strzegom - Sobótka Ibudulj e U{!2ID.e żyły ~aTCowe
(w oroolkachSadów, Mar~, KraSkQWla i in.). Spękania te !pl"'Zyczyniły
.się !pOIl!ooto do il'lO'2JWOjU procełsów rwietrzeni!owych.
Na proces przeobrażenia omawianej sikały, a szc'zególnie jej partii
.stTopowej (proces kaolinizacji) miały :również wpływ otJaczające ją obniżenia morfo1ogic:zm.e oraz sąsiednie pl()kłady węglJa brunatnego. Wydaje'
się, że procesy rwietl'zerulOwe iW porównaniu z innymi zja'wiJskami przeobrażeniowymi od€igNIły rdlę drugorzędną.
Zakład Petrografii
Instytutu Mineralogii i Złó:l: Surowców Mi.neramych AGH
Kraków, Al. Mickiewicza 30
Nadesłano dnia 23 lipca 197~ r.
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MOCKBa.

IIPOBJIEMA f'EHE3HCA nOJIEBOIDIIATOBOA nOPO,l(LI
B CTIDEBJlOBE OKOJIO COBYTKIł
Pe3IOMe
nOJJeBOmrraTOBaH IIopo)J.a Hl CTme6JIOBa 3aJIeraeT Ha CB o6paMJJemm: rpaHHTHOrO MaCCHBa
CTmerOM-Co6yrKa. H3 paH:ee npoBe)J.ellHLlX MHllepaJIoro-IIeTpOrpa4lH'lecKIiIX HCCJIe)J.oBa.:a:a1t CJJe.n;yeT, 'łTO oHa o'łeBl> H3MeH'łHBa

B

CTPYKTYIHIOM H MmtepaJlOro X1IM1l'l:ecKOM oTHomeimH. Kala-

JIOCb 6hI, 'łTO OHa $JJJleTCH cJIa60 BhlBe'rpeHHhlM rpaHHTOM, KOTOpbIil: nO)J.BeprcH BhI6eJJeHHIO.
BOJlee 6JIH3KO HCCJJe)J.OBal!lJl IIOKa3hlB3.IOT, 'łTO no He IIpOMyJKeTO'łBaH IIopO)J.a MelK.Itr rpaJlHTOM
H xaOJJHHOM. reHelllC :noit IIOpo)J.hl Tpy~o BlilllCHlIM, TU KU OH CBIDaH c HC1...0:arelUleM o,IUloro
Ha .D:Pyrolt HecXOJIbKHX o'lepe,IJ,llhlX npO~ecCOB. ABTOPhI CTaTbH C'lHTaIOT, 'ITO Ha o6paloBallHe
oIIHchlBaeMoA IIOpOp;bI OXa3hlBaJJH BJIIDJHHe:
JlBJIeHlłe KaTaxllala,

c-

a-

,IUl(l4lepeBIJ;JmIJ;BJI rpallHTHoA MarMbI,

B03,l1;eAcTBHe cjJOpM~HH 6yporo yrmr,

d-

b-

npo~ecc BhlBeTpHBaRlIH.

H3 IIepe'lHCJIeHHbIX. cjJaKTopoB caMoe 6olIbmoe BJlIDIHHe OXa3hlBaeT ,ll,H(l4lepe~ MarMhl,
KOTOpaJI JlBKJIaCb npH'lHHolt or,ll;eJIe1Jlll[ CBeTJIoit MarMbI c Ile3Ha'łllTeJIbRhlM co)J.ep1KlllllleM cjJeMH'IecKJiIX MlIHepaJIOB (6110THTa) OT HOPMalIbHOit rpaHlttHoA MarMbI c 6HOTItrOM, 3aCThlBmHe

cjJOpMhl Koropoit 3aJIeraIOT B MIlorO'lllCJJellHLlX KaMeHOJIOMHn B6JIHlH CTme6JlOBa H Co6yTKJi.
Ha JIe1il:K0KpaToBoe ,lI;HcjJcjJepe~poBaIilloe 06palOBaIl'lie B cIDIbllo:li!: CTeneHH B03)J.eitCTBOBaJIH
aBTorH,!{pOTepMaJIbllhle mmellllH. B pe3ylIbTaTe3T1łX RBJIellHA ,lI;omJIO ,lI;O IIpeo6palOBa.HlI'JI:, BO
BpeMll KOTOpbIX np1łXO,ll;IDI B ,D;BlIJKeHlleHaTpD H

Si0 2 • HaTpB:it MeraCOMaTH'lecxH BhlTecBIDI

xamdt 11 lillcjJIDIbTp~OHllO, B BH)J.e alIb6HTa, IIepTllTltlOBaJI KaJIHeBhlA nOJIeBoitmnaT, a KpeMHeleM npHBO,lJ,IDI K cwmcjJ~ IIOpO,l(bl. O,ll;llOBpeMeIillO lIMeJIlI MecTO TeETOHlł'lecxHe JlBnemnr,
B pe3YJIbTaTe KOTOphIX )J.OIIIJIO ,!{O IIHTeHCHBHoro paCTpeCKHBaHlIH IIOJIeBOmnaToToBoit IIOpO)J.hl.

Mlloro'lllCJJeHHhle Tpem;HHhl 6bIDlI BhlIIOJJJleHhl KBapn;eM, KOTOpbIil: B MaCCHBe CTmerOM-Co6yrKa
o6pa3yeT MIloro KBap~eBhIX :lK1łJI (B OIqleCTHOCTn Ca,!{OB, KpacxoBa, . MPOBIIH, Mopau II AP.).
KpoMe TOro, 3TH TpelUll'Hhl npllHlłMa.J:m: Y'laCTHe B palBHTlIH npon;eccOB BhlBeTpllBaHlIH.

Ha npo-

~ecc npeo6paJKellllH IIOJIeBOmnaToBo:li!: nopo)J.hl, oco6eHHO ee KpOBeJJbHOit 'laCTH, OXa3bIBaJIl1

BJlIDIHlle TaKJKe oKpyxaIOm;He ee MOpcjJOJIOTH'lecme BIta,I(JiHI,I,
yrJIlI.

a

TaKJKe coce,ll;HHe IIJIaCThl 6yporo

streszczenie
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PROBLEM OF ORIGIN OF FELDSPAR ROCKS
,'ROM S'l'RZEBLOW, NEAR SOBOTKA
Summary

felidslpaa: l'ociks frrlom StI1zebl&w OCC'UlI." "With1n the ncmth-e,astern maxgl1n of
the str.zegom---Sob6tika g,renli:te maJSSid:. The results of ;'tIDe recenct m1neraiogic-petr~8IT)hiJoail. stucti.es demcmis1lr.arte thaIt these l10aks reveal a vilSihle stni'C'1mral
and rninerail.-chem:iJcail vaItilattiloin. Seemi:ngly, the rocIkJS l>Odk llike a slbghtly weathered
granite 'that rmderwe;nrt blealchiilng. A clJoiser study BhJOWlS, however, that
is not
an intermediaIte :fiOl1IlUll1lian beflween the ~arnilite am'd kaKilin here. The genesis of
these rooks may ha'lldly be eXl!)lailned, becaiUSe it :Ls eeO!'llOOCted wdth a lot of
successive SIUPerpO!Sting 'jJ!OOC8Sses, The 'authons
this paper are of the opd.nion
tha.t the geinelsiL<; of these rodks depended llIPDn the :fio1lJowitn.g fac1lors: a - differentj,a.tion of glrBlIlilte maglma, b - caItad.asi5, c - dinfLuence at br<1lWIll coaU. formation,
and
- weaitherdinJg processes.
Among the faclors menlDioned aibove, the differentia1illon of g,raa1lite magma
WalS of the hJ1gheslt impor1lalruce, being reSiPdnst'ble :fiar the s~lon of light-<clOlourod magma w~th
S!IDa11 airnOUJnJt
fem:k millnerals (bilOtite) from the normal
biDtitc-bOOll'1i!ng !?JI'amdlte malglma,. The COIl'oolidated :fiorms of this latter OCC'1lLI." as
rock.s that may be observed .itn v,ariOll8 qJLVaa.'1ries. ne.arr- StrzEful&W 8IIld Sdb6tka. The
leucoor.artlic different>ia:te was srhrtongly affecrted by a'Ulflohy1cil1otherunaJ. phen oman a,
which led to alteraJ1li1Ol1 pr0C€lS5e1S thiat
tiJIl!l set both sodium aTld Sd~
motion.
In a metaJS!amatic way the oodilllm dIiJsl100ged patasmtllm amJd, .by tn'lliJ.tra.tilOn, it
pentimed, .iJn the jJorm of a11:xLte, the pabassiwn fe1dSIP~. SillJica caused here the
siHficartion of roOks. Simultaneously, tectonic phenomena toolk
leadin.g to

the intense cradkJirrlg
the fe1dspal" rIOdks. Rich roOk flssUireS were filled
with
quaJI'bz whkh, Wlitmn the S1lrrLegcxm-SObMkia m8lS'S:if, OOIllStlitjlllltes IlIOW numerous
quartz Vabru; (in the Vlici'l'llitty of SaJdy, KnaSk6w, Mr!awiJny, MocaIWy, a.'O.). Moreover,
these 'f<issuxes were It"esponsihlethe development of weatheri..'1g processes.
The a1teNlftlLon .p!'OC€SS ill the rOOks' under OOllISideratilon, prurtlliMwly of their
top par-t, OOiso dElPended upan the IlltOllPhologiJcal d~essilOllS adjacent to the
elevated fe1Jd,sp8ir l'1ocik:s, bei!ng afifeoted by the browin
seams fOUJlldi,n the
neighboua-itng axeas.

