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Graniłoidy W poddewońskim podłożu obszaru

Bielsko - Andrychów
W wyniku wierceń przepoow.adzOIllY'ch w obszarze Bielslko - AJndrychów ustalono, że OIdIk:ryty w 1963r. w otworze Bi.ie lsko 4 dewon dd.1ny~.
Konior, 191J4, K. Konior, W. Kraoh, 119(15) tworzy najstarszy nie przeobrażony zespół urt'Worów lPaloozoiczn,y ch (lK. Konior 1965, 1966, 1007. 1900).
Pod .nim napdtJkatlo następujące utwory p<J!dro2;a metamortfic11l1O-ikrystalicznego;
1) w otwor.ze Bi~lsko 4 na głębokości 1'97<0;0+21006,1 m - gram.i'toidy
metasomatyc2'JIlJe
Helfli!k, K. Konior., 19165, 1967),
.
2:) w otworze AlIldryCh·ów 3 na głębdkości 21381'7,15+21463,1 m - gabro
d:ilallagowo-oliwinowe (W. HefHIk, K. KOmlOr, 1'9'6'7),
3} w otworze AIndrychów 4 na głębokości 23178,'5+24'2'5,0 m - łupiki mi~owo-chloryltow~airoow'e, .
4) w otworze Kęty 9 na głębollrości!1I790,4+1i9'8I4,O m - granitoidy,
5) w otworze Kęty7 lIla głęlbo'kości 116510,0+'11'756,0 m - grarutoidy,
6) w otworze Kęty 8 lIla głębokOOci 1~,O+146{j,0 m - iglranitoidy.
GraniJtoidy metasomatycm.e napotkane w otworze Bielsko 4 lew. Heflik, K. KOtlior; 196'5, 1967:) wystąpiły w .sąsied~ie z dajlką cieszynitową.
00 mogło być spowodowane lOkalnym cha.1"8.kterem procesów metasomatycznyoh, nie spod2'ii.ewalIlo ,się ,więc wystąpień Skał !gl'aniltoirlowycll na
wię'kSzym dbszar.ze. OStatnio stW!ieMzoino je .w wierceniach lKę"ty 9., Kęty 7
i Kęty 8.
Nawiercone dotychczas .utwory podJdewońs:kd.e podłoża w obszarze BielsIm - (Andrychów reprezen'tują Illa p:t'zestJr:zen!jj ,za~edwie .118,5 ikm (fig. 1)
skały krysta.lic'me· o ł'óŻinym stop'llliu metamorfizmu. Wielka r6morod.naść
i bogactwo :tYJPÓW petrografiom..ych budujących to podłoże świadczy
o SkomplikowaJnej jego budowie. Z tego też 'W'2Jględu nowe szczegóły lIla
tema:t poddewońSlciego . podłoża, mogą mieć znaczenie nawet w skali re- .
gibnamej.
. Z otw·oru Kęty 9 (fig. t) .uzyskano profil utworów poddewońSkiego podłoża o dłtlJglOŚC] 100,6 m (głę!bdlrość 1790,4+1'984,0 m). SIkały !krystaJic'm e
z tego wiercenia mają chara/k:tter granitoirlowy. Z!budowanesąz Iblastów
kwaśnycih skal'eni sodowo-walPniow:yc!h, ibLado.różowego Skalenia'potasowe~, kwarcu i ,sc!hlory'tY1zowan!e go Ibiotyitu ('tab!. I, f'ilg. 1~. W chaTalkterze

Irw.

Kwa ·r taln1k GeOllogl·c:mlY, t. 14, nr 2, 1lJ!JI70

r.

Wiesław

284

Heflik, Konrad Konior

minerałów

akcesoryc:zmych występują w nich: cyrkon, apaltyt, malgnetyt
(ta:b. 1). St:ruktura graniltoidu jest zmienna. Przewa~nie jest ona porfiro-poilkilolblastyc.zn-a: i ,gIlomeroblastyczna. Opisywane skały są IIW.j~ęściej
barwy szaTej. Ni,e1icznie l"epll'ezen.tlOlWany ,biotYlt rtworzy często niewielkie
.skupienia. G1omeroblastycznastrulktura sikał 'zamacZ!a się sZJC:zególnie dobrze n'a ichzeszllforwanych powieI"U!hm.iach obecnością izometrycmie zaokrąglonych ziarn. Ikwareu i skaleni o średnlicy
3 mm. IKwarc rwystępuje
W glomeroblasuach {tab l. l, fiJg. 2} oraz s;peł!nia w sto.swn/ku do skaleni i pozostałych składnilków rolę masy cementującej. Starsza generacja kwarcu
występuje ponadto w postaci iJzomelUryczn:ie ,zaokrąglonych ziarn wewn.ątrz
ska,l eni (,tab!. II, fig. 4).
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Fig. l. Szkic sytuacyjny wierceń rejonu lBielsko-Andrychów
Situation sketch 'of drillings made in the region of
lBielsko-tAndrychów
11 - !brzeg nasundętych utworów f1iszowych, 'loka'!Jnle z roLoe,enem pa'rautochtonicZ'Ilym, '2 - polJudn.iowa :l1iranica zasięg'u ka~bon·u prodUktyWnego., 3 otwory wiertni=e, które nawierciły utwory dew·onu, 4 - 'otwory wier,tnicze,
które ·OSlągnęły metll!lllOJ:'fic2lllo-krys1;aUclZ,ne podŁoże po(idewońskie
.
1 '- marghn O<f the overthorust flysch deposits, local1.iy with
parautochthonous Miocene, 2 - southern bOlinda.ry of productłv-e CarbonMerous, :I ,b ore holes IWhlch pierced lDevonian tol"roa'tlons, 4 '- ·bore ho!es wh!ch eDJtered
Ule
meŁamor,ph.lc-crysta'L1ilIl.e stl.b-Devonian basement

Do najczęstszyah składn:iJków opisywanej skały należą pOrfJ.To- i granoblasty plagidkla;ml (oHgddazu). WY'stępuJą one rw postaci tablic2lek(tta.lbl.
II, fig. 3') lub zadkTąglonych fOIm o śriednicy oik. '5 mm. 'Na wielu z nich,
zwłaszcza dotkiniętych IPtOOCesem serycytY'zacji, w~doc, zne.są obwódki regeneracyjne. W strefach 'zrostu ,tych obwódek z wewnęvr,zną istamzą generaocją plagidkla.zu, konoentruje sii;ę .oholk serycy'tu również · ika1lcyt. Ten ostatni
występuj,e w więIkBzej ilości pr2iooe ,wszy;stkim w /partiach oentra1Jnych po.szczegOlnydh osobIl!ilków plagidklazowych 10 zawartości .około 10-115% . An .
.Peryferyc.zne (regeneracyjne) azęści ziarn !plagiokła:zu są ;Z Il'eguły świeże
i słabO .objaWiają zjawJ:sIDo '21bliźn:iaczeń. Odpowiadają one prawie czystemu
albitowi, powstałemu w procesie feIrd~8ityzacji skały, przy dUŹ'ejruchli
wości sodu podczas ich krystalizacji. Często minerały te od:maczają się
plamistośoią, chalI'aikterystyczn.ą dla allib'i~ów pochod,z.enia metasomatyC'z.nego.
Porfh"oMasty skal,end. pota:sowych I{:tabl. Tn, Hg ..51) są ,z reguły objęte
:procesem serycytY'ZJacji. WY'kazują one ponadto wy.raźne 'zmętnienie w:yni-
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kające z isttIliooia przerostów SubmikOOSlk~owych slwpień albi!tu,kitóry·
często tworzy woik6ł nich obwódki. 'Szc.relilIl;Y Łupliwości i spękania 'bywają wypełnione

ka!lcytem.

Wśród łysZ'Czyków występują,cych w niedużych :i!IOściach przewagę ma
biotyt, przeobrażony JIlajczęoŚciej w łlydro'biotyrt; Ju'b chloryt omz muskowit
przeOlbratżony w hydromuskowit. iW ich ,t owa:rzystwie ~tyka się często

cytl"kon i apatyt.
. Opisywany kompleJks gmnitoidowy w licznych miejscaoh ma charakter. leulrokraltyazny. Występują IW lIlim Skały ,tbudowane przede wszys1ikim
z kwarcu, skalenia potaSQłwego, kwaśnych plagioklazów {oligoklazu, albitu),
serycyrt;u, kalcY'tu i muskowitu. Skalenie tych skał często bywają prawie
ca&owilCie wyparte przez drobno:łusec:zJkowaty serycyrt;; ,Całlkowioie przeo'brnżony jest w nich tai!{'Że biotyt. Leukokratyza!cja tych ,Skał nastąpila
w wymIru. lokall nie oddziaływającego na ·lOpisatIly kompleks granitoidowy
pómiejszego procesu przeobraŻleniowego o charaikterze hydrotermalnym.
W ,wd.erceniu Kęty 7 (fig. 1) poddewońslde: podłoże w postaci 'granitoidów wystąpiło lł1a głębokości. ,1660,0 m. UzySkany profil ·~podłoża 1»si:a da d~'UJg00ć1'06,0 m l(głęibdk<lŚĆ '16:510,1{)....;-.17r56,O lIn).
Grainiltoddy od!kryte wierc'eniem Kęty 7 posiadaj,ą w lPTzewadze charakter 'le:ukakratycmy. Są one masywlll'e. MegaSkoporwosą ,jedJnolite pod
względem urzia,rtrlienia. StTulktura ich j,e st iprzewaŻIliie dr.ołmokrystalicZlł1a
(tabl. 1,1111, . fig. 6), !pIOrlir<hpOilldldblastyCZlł1ra Li ~omeroblaIStyK:ZIł1a. Chall'a!kteT
poszezególnycih parttii tej skały zależy głównie od ~sobu wY'kształcenia
ska'leni (potasowego i ,Oi!igoklaru) i ich stQSUnlku dOI kwarcu. Skalenie 'wraz
z kwarcem twor.zą jasne tło Skały; w którym IdkaltIlie obserwuje się :niel'icZIł1e Slrupienia minerałów ciemnych (:tabl. 'IV, fig. 7,) o budowie glomeroblastycznej, wyją1JJwwo osiąga,jące śr,edn[cę 1 cm. Sildard milł1eralny opisywanej Skały rz .otworu Kęty 7 Li jej chaTaJkter przeobrażeń jest podobny do
gralł1ito'id:ów opisanydh ;z odwiertu iKęlty 9 i(ł1;aJb. '1).
.
Ostatnim W. chwili obecnej otworem, który napotka'ł gran1toidy w poddewońskim podłożu, jest otwór Kęty 8, ulkoń'coon:y IW lipcu Hł68 r. W otwoTze tym .gran:i!toidy wystąpiły jUż :na gł~QŚci 142 5,.0 m. Skały te przewierCI{)lł1J() na odcinlku 41,.0 m, [ponieważ wieTclen'ie :Zakońc'~onona .głębo
k<lŚCi l4J616,O m.
Gran:iJtoidy z otworu Kęty 8 ·posiadają struklturę 'w przewadze grubokrystalicZlł1ą, glomeroblastyc, mą i porfirową. GłówtIlymi! składnikami tych
Skał są: allbit i skalJ.eń jpOtasowy, wykSZitałcone najczę$!iej jako g,ranoblasty, ora'z kwarc. W podrzędlł1ych :iloścLiach występują" w nilch: muskowit objęty przeobrażen:iem i chloryt. Spośród wymienionych mIiIlerałównaj ....
wię!kszymi rozmiarami odrznacmją się skalenie (tab!. IV, fig; 8). Ich 'tabliczki i goondblasty osiiligrając'zęsto drugość !kilku m,ir];imetróW i niemal
wszystikieW)'lka'zują budowę strefową (tarb l. V, fig. 10). Widocme są w nich
nakładające się na siebie strefy, przedstawiające kolejne stadia (generacje)
wzrostu kryształów. Granice między tym~ strefami (generacjami) nie są
tak: ootre i typowe jak
k:rys7!taładh plagioklazów obudowie ,z ona1nej,
tworzących się W skałach maJgIDowych. W c,zęściach centrar.lJnych tych plagioklazów za uważa się występowarue reliktów również plagio1dazorwych,
ostro oddzielooych od powstałej masy. Najba'r dtiiej natomiast peryferyczne strefy' 'tych tkryształów mają rchaTalkter :rekrysta:li~acyjny, typowy dla
. i,orm występujących . w skalach metamorlicznyrch {tabl. V, .:fi.g. 9
1
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Pomierzany na ki1Iku osabm:kacb plagioklazów kąt ściemniania świa.;.
w granieach -60 do _10° i wSka2lUj,e na oharalkrt;er al'bi:t:owy plagioklazów. Wartości !kątów21bliŻOłn.e do -6°wzySkiwane są :najczęściej ~ pomia·r ze
ceflltralJnych części -tyclh mi.nerałówi ś'W'iladcząo nieznacmej21a,wal'\tOlŚci
w ruch cząsteczki anortytowej .
Sika Lenie potasowe w poróWlIluU do [plagioklazów (allbit, ,oligoklaz) ma':'
ją mniejsze ro2Jllliaty i. najazęściej ~ją 'W postadi! wydWżon.ych taIbliczelk, w liamych pr.zypadJkaC'h dbjętycll także ·serycy'tytzacją . .
K 'w arctwlOrzy IIlajczęściej 'W 'tej skaLe glomeroblasty o ibudowie mozaikowej, osiągające średnicę oko~o '1 '-3 mm. Ni!eliomemilllerały () pokroju
blaszkowatym są reprezentowane przez hydromu8kowit,hydrobiotyt
i chloryt (prochlory1J).
.
-tła ·w lPłaszczy'2mie proStopadłej do (0101), a więc.kąt a'jOliO, waha się

Tabela 1
Przeciętny skład mineralny w
Składniki

Kwarc
Oligoklaz
Skaleń potasowy ,
Biotyt (bydrobiotyt)
'Muskowit (bydromuskowit)
, Cyrkon
, Chloryt
Kalcyt
Magnetyt
Apatyt
Baryt
Tlenki x:nangą.nu

% obję~cioWych granitoidów z

I

Otwór
9

Kęty

I

podłoża Karpat w okoHcy Kęt

Otwór
7

Kęty

. 34,0
45,0
10;0
5,0
3,5
0,3
0,5
1,5

34,0
45,5
11,2
5,8
0,5

0,2

,...

-

I

Otwór
8'

Kęfy

.29,0
58,0
9,0
1,0
2,0

-

-

1,5
1;5

J,O

-

-

-'

'-

,

,

-

z'prreprowadironych badań wyn;illci,.że Skały gl'!aill:itoidowe iZ odlWier.tów
Kęty

!Kęty 7 i Kę1;y 6 są podobne('ta.lbl. 1). Bowstały <me najpra'w dopo'W wyn:ilku pr.zoobra/Żeń wcześniej limetamorlizowanych skał osadowych, Pl'IZY' wąpóludzia1l.e zja,w R.metasoma.tycmyoh. ,G ranitoidy 'z otwoTU Kęty 9' odznacza'ją się jednakże Sian,iejszą Tekrystal±zacj, ą Skaleni po1iasowycll ,i oligdk1azu, mtensywmejszą blastezą biotytu Ql'a.z większym
udziałem w,t6mych prodUktów, talkich jak kalcyt i serycyt. W porpwnaniu do gxalnitoidów IX otwo.rów Kęty 7 i Kęty '8 są one 'bail'ldz!ilej zaawansowane w procesie prreo'brażeriia,

9,
d:Obniej

TrwdJn.ot§ci przy usta!leniu genezy imaci€Tzystego respołu opisywanych
Skał graniJooidowyclh iwynilkają z ca~koWiltej ich prZlelbu,dowy w ikome.K:we.ncji 'z.ais1miiałych etapów lPr~eobrażeń. (Mimera~ami zw'iązanymi genetyc~
nie 'z wC'ześnirejs~ ełtapaiIIiri lPirZoobra!Żeń są pr.zypusrezaol'Illie tylllko ollgokla'z, ska:leń potasowy, /biotyt ,i częściowolkwał'c. Do mronszego ,zespołu iOOle'ży a:lbi't, !kwa.rc i serycyt.
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!Przeciętny Skład objętościowy glran'iitoidów poddewońskiego !podłoża obszaru 'Bielsko - Kęty ~taJb. 1) wSkazuje na wyraźne ana~ogie pod wzglę
dem za,wartości głÓWlnyoh milIlerałów Skladowycih, jak kWlalrC, oligoklBlZ,
s~al'eń potasowy i !biotyt 'W21ględnie hyd:ro!biotytt w otworacih Kęty '9 i Kę
'ty 7, oddaliOIlydh 00: sielbie o 4,15 !km {fig. 11), na powaŻiniejsze różIIlice natomiast - w w.i.eTOOniach Kęty 7 i Kęty 'B, ocldalonychm1ledWie Q 0,9 ikro.
W' wieroonliiu lKęty 'Bzawa:rtość kwarcu jest o5,~/0 mni~jsza niż w oOtworze
sąsiadującym Kęty 7, la oOligolklaJZu 0012,5% więlk:sm. :2';,mn;i'ejsza się xÓW1Ilież
Q 2,2% zawaI'ltość Skalenia !POta~ego w otworze. Kęty '8 w stosunku do
zawarlości tegoO minerału wyk'8lZalnej w dtwor:re Kęty 7. iBa'l'd'W wydaltnie,
boO 004,6% , zmniejsza się w wie:t'(!€IIlliiu Kęty B zawartość biotytu w2lględnie
hydroibioty'tu, podc:res gdy 'zawartość m'll!S1koOwi:t'll lub hydromuSkowitu
wzrasta :ZIlacm'i e, bo Q 1','5%. !MiIIlerały akcesoryczne, jak cycr-kon i apatyt,
stw1ierdzono tytllkoO w otworze :Kęty9, lIlarbomiast oovvartość Ikallcytu w maĆ'Z
nie oddalonyclh od sieibie otworach lKęty 7 i Kęty 9 jest iJdl€lIl.tyc'ma, a w
Otworze Kęty 8 mmerał ten iIlie występu}e. Tego rodzaju l7Jmienności mogą
mieć źr:óc}qoO w iZ!rÓŻlIliOOWlatnd.'ll pierwoOtiIlychutworów wyjściowych, z których ,pod wpłyiw€m Il"ÓŻIIl'egO ' rodzaju /PIOOC€SÓW !przoobra:renilowy'ch powstały oOmÓWiOiIle g·ralIlitlOiJdy.
Falkt odki'y'cia. gran:i!toidów w otworach lKęty9, lKę'ty7 i Kęty B w naWlązani.u do ~ześniej ,już odik:ry1tych 'g racitoidów metasomaJtycmycb
w wierceniu \BielSkoO 4 '(oW. Helfliik, K. KonioOr, 1'965, 1<9t)7:) wskazuje, że
Sikały 'te występują na więlks~h lQ!bszaTach poddewoń!S1ki~o podłoża. Genezę ich wyjaśnią dalsze szc'regółowe badania. N a podstawie doOtychczas<>___ wego -ich m?Jpoznarnj.a wy:raziĆ-lll<llŻlna jedymeprzypuszczeme, że opisane
granitoidy zawdżięczają swe piOwStame procesowi gmnityzacji p:rzy udzia.Je IZjawiSk metasoma~tY'C:2lIl.ycll lakic!hś starszych utworów,' których bliższe
określenile jest jeszcze niemożliwe. Występowanie /tych Skał w nieda:1ekoim
sąsiedl2'Jtwie z galbrami diałlagowo-oliwinowymi (W. (Helflik, K. Kanior,
1967) wska'z uje na pewną aJna1~ę sytuacji geologicznej IZ obszarem występowalIlia .g ranitoi1dów strefy Niemc,z y i 'towall"zyszącycih lm Skał osadowych lIla obszalJ"ze !Dolnego S1ąska.
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BecnaB XEtI>JUłK, Kolłpa,ll; KO~P
rPAHlłTOH,l\LI B nO~HOBOM OCHOBAHIDł
.TEPPHTOPIłH BEJiLCKO-AH,ZJ;PLIXYB

Pe3lOMe

B pe3yJIl>TaTe 6ypeHBJJ: CKBWKHli, rrpOH3Be,n;eHB:oro Ha reppHTOpHH lieJIbCKO-A:a'.!u>łdXy8,
yCTaHOBJIeHO, '1T0 1ODKlDdI: ,l(eBOH, BnepBLIe OTxpLITldi!: B 1963 r. B CKBaliOI1ie I>e.m.cxo 4 (I<. Ko:aep,
1964, 1965; K. KOI[ep, B. Kpax, 1965), COCTaBJIJIeT caMLtit cTapIIIHil: He'M:eTaMopcllH30Ba.H!ihltł
KOMnJIeKC na.rre030iiCKHX 1IJlllCT0B (1< •. KOHep, 1965, 1966, 1967, 1968).
HIIMH BCTpe'leHLI
CJIem'lO~e nopo,n;LI MeTaMOpę1'f'{ecKO-KpHCTaJJJl1I':(eCKOrO clIYJI,!\aMeHTa: 1) B CKBWKHlie lieJIl>CKO 4
Ha rny6mte 1970,0-2006,1 M MeTaCOMllTll'lecme rpium:rOlr,l~LI (B. Xeęmm, K. KOHep, 1965,
1967), 2) B cKBWKHlie AB.n:PLIXYB 3 Ha my6mie 2387,5-2453,1 M ,D;HaJIJIaJ'OBO-OJIllBmioBoe ra66po
(B. Xeę.lIllK, K. KOIlep, 1967), 3) B CKBruKm(e AB.n:PLIXYBA Ba rny6mie 2378,5-2425,0 M CJIIO~CTO
-XJIOpHTOBo-KBapu:eBLIe CJIIllir(LI, 4) B CKBWKHlie KeHTLI 9 Ha rJIY6ime 1790,4-1984,0 M rpaJlB:TOH,ll;bl, 5) ~ cxiwKmre KeHTLI 7 Ha rJIY6mte 1650,0-1756,0 M rpamrroB',n;Ll, 6) B cKBWKHlie KeliTLI 8
Ila rJIY6mie 1425,0-1466,0 M rpamrrolW>l.

no.n:

CllaKT OTxpLITBJl rpa.HIITOH,ll;OB B CKBWKHliax KeHTLI 9, KeliTLI 7 K KeHTLI 8 B COnOCTaBJIemm
c paHee OTXpLlTl>UdH B CKBaJICIIlte liem.cK0 .4 MeTaCOMaTll'leCK.llM1l rpa.mrrOH,ll;aMH (B. Xeę.lIllK,
K. KOHep, 1965, 1967) IIOKa3bIBaeT, '1T0
IIOpO,n;LI 3aJIeI'lUOT Ha 60JIl>mHX IIo,I1,ll;eBoHoBLlX TeppHl'OpIDIX clIyH.l(aMeliTa. Hx reHe3HC 6y,n;eT lILIJ1'CIleH rrpK ,l(IIJIbHeAnmx ~eTam.B.LIX RCCJIe,n;OB3.IlWlX.
Ha OCIlOBarom ' Hl[ pa3Be,n;amiOCTH ,n;o nacTo~ero BpeMelIH MOlKHO TOJIl>KO rrpe.n:noJIoxarr!>, '1T0
orm:camtt.Ie 'rPaIliITOB',n;Ll 06JI3a.HLI CBOKM C03,n;a.HlleM rrpou:ecai.M rpamrI'H3~ UPR y'IaCnm
MeTacoMaOOecK:Hx JlBlIeHHB: Ka.KBX TO CTapnmx OTJIOlKemrlł, 60JIee 6lIH3KOe orrpe,n;eJIeHHe KOTOpLlX

3m

streszczenie
em;e HeB03MO)!(Ji0. 3arreraJlHe 3TIIX nopo,D; no coce,D;C'rBY c ,D;HaJIJIarOBO-OJIHBHROBbIMH ra66po

(B. Xe4IJIHK, K. KOHep, 1967)

yICa3bIBaeT Ha onp~eJIeHHYlO aHarrOrHlO reoJIOI'K'lecKoro nOJIO-

:lKe}(HH c repPHTopHeit 3arrera}(HH rpaHHTOH,D;OB B 30De· HeM'Di H COrryrCTBYlOIqHX KM OCl[OBHLIX
IIOPO,D; Ha reppHTOpHH

Wies~aw

FImKHe:ll: OiJIe3HH.

HEFDIiK, Konraid :KQiN1IIOR
GRANITOIDS IN TOE SUB-DEVONIAN BASEMENT
OF THE BIELSKO - ANDRYCOOW AREA

Summary
Dri;ltJ.iings made ,in the Bielislko - AndJry,eh6w area 'have demonstrated that the
Lower ;Ce'vonian fomnations disoovered for the fir,st time hi. 11963 by bO'l'e hale
Bielslko 4 (K. iKJODJiJor <1964, 1005; iK. K:onior, W. K!l'ach 11965) makes the oldest, unaQtered
,oompilex of Pa'laoo21Oic 'stralta (K. roondor '11965, 11966, 1967, 1!968). These are underlain
wllth the following fol'tIIltaroton,s of the metamorphic~crYSibalil!i'Ile basement: 1 - meta,sematic grani,toids pieroed by bore hOlle cBdel!sk'o >4 at a depth of 1,9·70!()..-l2.OOt6,1 m
f!W. He:ftl'ilk, :K. KiOnd.o!l' 1005, 1967~'; 2 - diaJiLa;g'e-()lLilvline gabbro eIl'oountered iJn Ibore
hole Anth'ych6w 3 at a delpth af 2387,5-I24!513,<1; 3 -miea-chlol1'ite-'quartzschisti
faundin. bore hole .AJndirych6w 4 at ,a d~th of 23718,~2425,O m; 4 - ,!?lI'anitOids
ascertained :by !bore hole [K~ty 9 at a deplth of 17i90,4---;119S4,O m; 5 - gr.alIlitoids
pierced by bore 'hole lK~ty 7 'lllt ,a depth ,of 1600,0--..171516,0 m; 6 - ,granitoids found in
bore ho~'e K~ty e art a delPth of 1425,0---1400,0 m.
'Dhe discovery ·oIf the@rani'toi'ds by bore hoiles K~lty 9, 'K.~ty 7, ,and K~ty 8
pOin,ts, in relation Ito the metasOlIliaitic ,gI'la'l'llctoods prevti.ously ditsoOlV'ered by bore hole
Bielosko 4 '(Wo HeiiFik, K. K'ouior ,1965" 1916'1), that '1!hes'e tl'looks m,e found Wlithin
a large[' areas of ·the sub-De'V'O([llian basement. 'l1he'i.T .genesis wiJ!lbe ,e>lucidtaited ,~n
detail dUTdrrJ.;g add:irtioool r·esear·ch. On ;the Iba,sits of the presem.t-tday Iknowledge we
may only suppose 'that the g'l'aJIlitoids wdetr 'oonSiide,ration ·are 'a result of ,grantititztation
processes, oaccompan,ied! 'by 'metllJS'omartitc acti~ty of ,some ,cJlder f'ormations, SOt far
undetermlined IPr,ecisely. The OClC'Ul'irtelIl,Oe ,of these rooks in the nei,ghboul'>hood of the
cm'aHage-tOldvine gabbros {Wo H€if1ik, K; Konio!l'l9.67} pod,nts 'to:ant ;anailogy in geo1ogitcal
situa,tion with the Il['e,a 'of gralIliltoid 'O()CWTenCe !in the 'zone of Niemo21aand with the .
aocompanyin.g ba·sic rooks in 'the ~wer Silesti!an ·81rea ..
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Fig. 1. Grandl.oidz otworu

K~y

9,

gi~b.

1844,0:-16.50,0 :rn, sk. 1, ,paw. 20 X,

nik()l~

ISIkrzyWwian€

Gramtaid from boire hole lK~ty 9, depllh 18414,0-18150,0 rn, box 1. Crossed
'040018, 'en[. X ~o
Fig. 2. Glomel"loblast Ikw,arcu wgran1toodzd.e z .otwOtl'U lK~y 9, ,g.l~b. 1857,,2-1862,5 rn,
sIk. J!ll, pow. 20 X, nilkole skTzyZowarne
Quartz .gl()llllerob'l!lS1t ingroo.iJtoid :from bore hOle lK~ty 9, depth 1857,21862 ..5 rn, hox N. ci{)ssed lIlJ.ools, enJ..X 120

Kwart. g-eol.,

nil"

2, 1970 r.

TABLICA

Fig. 1

Fig. '2

W~·es!aw

HEFLIIK, Kon-rad KONI'O.R -

AndrY'ch6w

Granitoidy w tP0ddewonskLm podlozu obszar u BieIsko -

r

TABiL]\CA

m

Fig. 3. 'I1ahliczka olJigokl81Zu obudo;wie zonaJInej w granitoidzie z otworu K~ty 9,
gq~b. 1"870,08-1'87'6,8 rn, s-k. IDV, pow. 20 X, lllikole s.kir.zywW8lIle
OligocLase !plarte showing zonaa:y .structure ingr:anUoid fI'OiIll bore 'hole K~ty 9,
depth .18170,,8-HJ76,8 rn, box IV. C['ossed nieols, enL X 20
Fig. 4. Re1ikty ,zi;am \kw!a;rcu w ·oUgakLazie graruLtu z otworu K~ty 9, gl~b . 1887,4111892,6 rn, sk. rn, pow. 2.0 X, lIlikole s:lm'zyzowane
lRie1:j,cs ,of quartz ,gra'iIIls in 'gI',anItoid ·o1iogoclase from bore hale K~ty 9, depth
1887,4-1892,6 rn, box L1, enl. X crossed n:rcols
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Fig. 3

Fig. 4

Wleslaw HEFL]K, Konrad K ·ONIOR Anctrych6w
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Ftg. 5. BorfIrob1as;ty .skia:leni pQitasowy,ch z ,gr:anditoidu z otwOil'U K~ty 9, ,gl~b. 19·24,21928,4 rn, ,sk. I, pow. 20 X, nilkole sJmzy:ilowane
Porphyxoblasts of potassium :lieldspar~ :iJIl gl1anitoids from ;bore hole K~ty 9,
d.epth 19214,2-19<28,4 m. box :r.. iCros,sednilCoIs, en!. X ~O
Fig. 6. Drobruokryst1Jalicma odm.:iJana graniroidu z o,ilwO'l'U
'1'697,8 m, ,slk. I, pow. 20 X, nikoOil:e skrzyzowaone
'Fine-,crysta,Uine VlaI'liety of ,gil'anito,id f'ram bore hole
1697,8 m. ibox 1. Crossed ni:ools; 'enl. X 20

K~ty
K~ty

7,

gl~b.

1696,3-

7. delPth 16916,3-
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fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7. Skupienia minera16w hlaszkowatych I(bio'tytu i rnuskowitu) w gl'anitoidzie
z ,otwo.ru K~ty 7, .gl~b. ,169'6,3-,1697,8 m, s'k. I, pow. '20 X, nikole 'skrzyz,owane
AccumuLatkn of ,foLiated milne:rals ,'(91.OItite ,aIlid muscov1te) in granitoid from
oo're hoLe K~ty 7, depth 1;696,3>---<1619'7,8 m. box I. Cr.ossed nicoLs, ,eniJ.. X 20
Fig. 8. DuZe taobliooki ,Slka1eni w,gr,ani:to~dzie z otwoJ:u lK~ty 8, gl~b. 1447,0-1450,0 rn,
sk. 11, ,pow. 20 X, nolIDo'1e skll'zyiJowane
Large plla/tels o,f f,e1dspar'sin ,granH01d f.r,om bo,r,e hole K~ty 8, depth 1447,014151()',O rn. box I. Cro,ss'ed tnko~s" ,en.!. X 20
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Fi.g. 7

Fig. 8
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Fig. 9. Goonoblasty lCiligoIcl.la,zU z obw6dkaan'i 'a'11>i,1Jowymi w ,gran11loidzi~ z otwO'l'U
K~y8, ,gl~l>. 1455)3---<1456,5 m,sk. ;r, ,pow.. 20 X, nik,o re skrzy:bowane
GriaruobLa:stsof ol!iJgoc1ase with ,aIbite 'l',ims in ,graD.'iltodd from bor,e hole
iK~ty 8, ,depth 1455,3-1456,5 m. :box I.: Crossed niools', enJ.. X 20
FIg. 10. Duza iaiblic7Jka JjlaJgLokil:azu <0 bllidowle ,wn aline j wgr,an-i'toidzie Z otwO'l'U
K~ty 8, gl~b. '1455 13-1456,5 rn, ~SIk. I. pow. !20 X, [JJrlwle ,skirzy:zowane
Large plate of plagioa1iase iShoWing WDJaII'Y structure in .gran'~told from bore
ho1e K~ty S, ckpth 1455;3~141516,5 rn. box I. Crossed :ruiools, enil. X 20
Wszystlde
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