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obrzeżeniu masywu granitowego Strzegom - Sobótka. Mają one na celu szczegółowe prześle
dzenie zjawisk przeobrażeriiowych i chalrakterystykę petrograficzną skal
występujących na kontakcie granitu z jego metamorficzną osłoną. Podczas tych badań są również skrupulatnie rejestl'lowane wszelkie interesujące wychodnie skał osadowych. Między innymi zwrócono uwagę na
strome zbocze rzeki Bystrzycy, 'tworzące efektowne Urwisko w pobliżu

,w Krakowie prowadzi od wie'lu lat badania na

wsi 'Panków koło Swidnicy. Odsłaniają się tu skały ilasto-piaszczyste.
Obszar występowania wspomnianych skał należy geologicznie do południowo-Wschod.nich k1rańców masywu granitowego Strzegom-Sobótka. Odsłonięcie skał nastąpiło w wyniku erpzyjnej działa1ności rzeki
Bystrzycy. Jedno ' ze zboczy koryta rzecznego tworzy char-akterystyezne
i bardzo efektowne ostre gr21biety, kt6rych widok przedstawiono na
tabl. l, fig. 1. Skały urwiska w okresach bezdeszczowych ulegają wybieleniu. Były one przedmiotem 'badań w latach przedwojennych E.Prallego (1926). Autor ten nie . dokonał . jednak dokładnej charakterystyki
.opisywanych skał.
.
, W . czasie · prac terenowych stwierdzono, że wbezpDŚrednimsąsiedz
twie odsłonięcia zboczowego nie występują granity~ Zostały one natomiast nawiercone ręcznie dopiero w odległości około 300 m.Zauważono
również, że na całej przestrzeni Odsłonięcia liczącego 150 m badane skały
Jeżą prawie poziomo. Według iE. Prallego (1926) w części spągowej .wo.cza występują "ilaste piaski koalinitowe o duż,ej miąższości", ,a nad nimi
"białe i niebieskie gliny trzeciorzęd:owe'~-, 'oraz tzw. ilasty piasek kaolinowy, który zawiera liczne i częściowo lekkoabtoczone kwaTce,gru:be
i ciJrdbniej,sze skalenie ora1z bardzo plastyczny ruseczik!owaty kaolinit. Skała
.ta miała powstać wskutek wzbogacenia zwietrzeliny. granitowej rw skład
niki ila'ste podczas trzeciorzędu. Nadległe gliny kaolinowe stanowią natomiast produkt odszlamowania utworów spągowych.
'K wartalnik Geologiczny, .t. 10, nr 3, 1966 r.
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Tak wyjaśniona pl'lZez E. lPrallego (19'26) geneza skał z Pankowa jest
tylko częściowo słuszna, gdyż w obecnie odsłoniętym profilu wydzielić
można więcej niż dwa poziomy litologiczne. Według aktualnych obserwacji profil odsłonięcia przedstawia fig. 1.
B'ADANI:A PETROGRAFICZNE
O!BSER:WAJCJE ilVIA!KROSK,oiPOWE
Sikały OIbjęte badaniami charakteryzują się
składem mineralnym. Bezpośrednio
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1011' il'IcIza,wożólty, a miąŻBZOść około {l,20 m. Następnie leży
warstwa mią:ilszościolroło 1,2 m, bamvy białej do poipielatOSZlal'lej. Głównym ,sldaidmikiem minex,aJnym wchodzącym
JW Jej skład są minerały i:1aJSte, podrzęd:ni'e natomiaSt występują doibrze obtoczone drobne 'ziarna kwarcu.
Opisywany !kompleks j'est podście1<my mIl!iej więcej'
7 m miąższości. skałą, ~budowaną z elementu ziarnistego
Q przewadze kwail'lcu i skaleni.

odsłonięcia w Pankowie
Cros section exposureat P,anków

Fig. 1. ProfH

1 - czwartorzęd; 2 - skała Ipolimilktyczna; 3 - piaskowdecgruboziarnisty; 4 - skała. ilasta; 5 - zwietrz.elilIla grani>towa; 6 - granit
1 - Quaterna!ry; 2 - po!ymic.tic rock; 3 - coarse-grained sandstone; 4 - clayey rock; 5 - granite weathered materia!; t6 - granite

Podczas obserwacji makToskopowych zwrócono uwagę na stopień
zdiagenłzowania poszczególnych w~stw. Jest ,on największy w Waa."stwie rd:zawożółtej {fig. 1, warstwa 3) i popielatoszarej (fig. 1, waTstwa 2)~
leżących be2lpośrednio pod nadkładem. Stopień zdiagenezowania skał
w poszczególnych warstwach wydaje się być niekonsekwentny. Skały
ż cżęśc~ strOlpOwej profilu są IbalI"dziej zwięzłe niż skały z części spągo
wych. Osady odsłonięcia nie są zbudowane z teg,o samego materiału
oklruchowego. Gdyby materiał 'ten był złożony w j.ednym cyklu sedy-·
mentacyjnym, wówczas silniejsze zdhigeneiowanie powinno się za'znaczyć w skałach leżących u dołu, a nie ·odwrotnie. Podobną ni~onseikwen
cję stwierdzono w l'iozi:nieszczeniu wodorotlenków ,żelaża. Og,ólnie moż
wniosek, że skały Vi badanym profilu różnią się między sonie tylko makrolitologią, ale równieZ' i zawartością domieszek, które
w tym. wypadku są wynikiem procesów geochemicznych, zachodzących
przy diagenezie osadów.
na

bą

wysunąć
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OBSERWACJE LlVlIKROSKOPOWE
Skała leżąca bezpośrednio pod utworami czwartOrzędowymi ma cha:ra'kter polimiktyczny. Zbudowana jest z ba:rdzo dużej ilości elementu
ziarnistego (detrytycznego). Do najliczniej występujących składników
należą: kwarc, skalenie, muskowit, biotyt i okruchy skał litoklastycznych oraz metamorficznych (kwarcytów).
.
Kwarce pod względem morfologicznym wykazują różnorodne wykształcenie. Przeważnie są one os1:ropawędziste. i mają fOl'l!ly nieregularne. Można wśród nich wyróiŻnić dwie formy genetyczne. Jednareprezentowana jest przez pojedyncze ziarna, ściemniające światło w sposób
prosty. Zawie:rają one często wrostki muskowitu wykształcone w formie
wąskich i wydłużonych blaszek oraz bardziej izorrietryczne cyrkony
i grana:ty. W tego rodzaju osobnikach poszc,z ególne ziarna wykazują nieznaczne obtoczenie. Zupełnie inny chaxakter przedstawiają ziarna należące do drugiej generacji. Mają one budowę agregatową i mozaikową.
Swiatło ściemniają w sposób niejednostajny. Ziarna są zarówno ostrokrawędziste, jak i 'zaokrąglone. Formy ostrokrawędziste mają zarys wydłużonych tabliczek, a więc odpowiadają przekrl'ojom rrÓWlIloległym do
osi wydłużenia kwaxcu. Wielkość ziarn zarówno jednej, jak też ch-ugiej
generacji jest barrdzo zmienna. W wielu wypadkach przekraczają one
średnice kilku milimetrów. Osobniki o zarysach łagodnych wydają się
być pochodzenia magmowego. Dowodem tego są obecne wokół nich objawy korozyjne, powstałe w wyniku oddziaływania magmy. Spotyka się
:również ziarna wykazujące cllaxakterystyczne au:reole, zbudowane z silniezwietrzałe~o szkliwa. Licznie reprezentowane są f'ormv zbliźniaczone.
Z opisu fOl"ą:t, morfologicznych ziarn kwarcu wynika, ' że w badanej,
skale występuje materiał pochodzący ze zwietrzenia magmowych skał
wylewnych i głębinowych. Obecność cyrkonu, granatów, muskowitu i biotytuw farmie WTostków może być dowodem, że skałą głębinową, która
dostarczyła materiału dosydementacji, ,był granit, pochodzący najprawdopodobniej z masywu Str2legom - Sobótka.
Okruchy skał litoklastycznych są wyraźnie obtbczone, co wskazuje, że
pod!legały one długiemu transporrtowi {tab!. l, fig. 4). TekstUa:'ę posiadają
rozbieżnie promienistą, a miejscami intersertalną, struktUIrę hypok:rystaliczną. W interstycjach plagioklazów zasadowych występuje w nieznacznych ilościach szkliwo wulkaniczne. Ponadto obserwuje się licme
pseudomortfozy po mine:rałach femicznych, wypełnione hematytem bądź
iddyngsytem. Można więc wnioskować, że opisywane fragmenty skał'
litoklastycznych odpowiadają ~elafirowi.
Skalenie potasowe w f·o rmie okruchów są !reprezentowane przezorto.klaz, często spertytyzowany, przy czym niektóre .osobniki są skaolinizowane. Należy również dodać, !Że wśród nich istnieje cały szereg !form
przejściowych od świeżych do całkowicie zwietrzałych.
Otoczaki skał ilastych są prawie zawsze poprzetykane d:robnymi ziarenkami kwarcu. !Przy wnikliwych obserwacjach rnikIl"oskopowych zauwa~ono, ze niektóre z nich wydają ' się być silnie przeobrażonym szkliwem wulkanicznym. W 'b adanej skale ,występuje także duża ilość !rÓŻ
nej wielkości skupień mineralnych, 7lbudowanych z drobnołuseczkowa
tego kaolinitu. Skupienia te w licznych miejscach skały spełniają rolę-
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lepiszcza elementu 'ziarnistego. W wielu przypadkach wydają się być
one formaI'Q,i ,p.s euaomorficznymi po skaleniach. Z opisU tej skały wynika, że materiał tworzący · ją poćhodzize zWietrzenia trzech różnych pod
względem genetycznym skał, tj. głębinowych, wylewnych i osadowych.
Niżej występują skały charakteryzujące się silniejszym zd.iagenezowaniem. Zbudowane są z elementu ziarnistego oraz obfitego lepiszcza.
Wśród ziarn przeważającym składnikiem jest kwarc o nieregulamych
formach i ostrokirawędzistych abizeżach. WiększcEć z nich wykazuje
niejednostajne ściemnienie światła oraz budowę mozaikową. Ziarna
kwarcu pod względem granulometrycmym są nie przesortowane.
Skalenie reprezentowane są ' prawie wyłącznie przez orrooklaZ; który
podobnie jak kwaTC jel:!tobtoczony. Niektóre z nich wydają się być zmikroperlytyzowane. Udział ska'lenipota'sowych w obrębie tych skał wah :a się wg:ranicach 15%. Lepis7JCzeskały stanowi drobnołuseczkowata
masa zalbaTWiona na kolor miodowOżpłty. Bardzo często przypomina ona
pseudomorfozy po minerałach blaszkowatych. Własności optyczne łusek
wskazują, że są one chlorytem, który najprawdopodobniej powstał z przeobrażenia biotytu. W spoiwie chloryt owym obserwuje się także silnie
roztarty detryt Ikwarcowy. W związku z tym, .że badana skała
zawiera dużo skaleni potasowych, głównie ortokla:zu, moma ją określić
jako piaskowiec arkozowy.
Skład

mineralny

Minerał

Jeszcze

I

Zawartość w % objętościowYch
warstwa 21warstwa 31warstwa 41warstwa 5

15 .

55
15

-

10

-

-

Kwarc
Skalenie potasowe
Fragmenty skał
ilastych
Minerały ilaste
Muskowit
Fragmenty skał
krzemionkowych
Chloryt

· 20

-

25

Razem

100

100

niżej

Tabela 1
z PaDkowa

skał płaskowcowo-Dastych

spotykamy

40

5
10

5

-

-

2

70
20

-

98

8
2

-

100 .

-

100

skałę 21bu'dowaną wyłącznie

go. W jej

z pelitu ilaste-

skład wchodzą dTobnołuseczkowate . minerały , ułożone wzglę
dem siebie równolegle. Posiadają one baTwy interferencyjne stalowo:szare, 'bądź też ~tawe pierwszego rzędu. W masie minerałów sporadycznie występują bardzo drobne 'z iarenka kwarcu, wykazujące jednostajne
ściemnienie światła.Pelityczna struktura oraz wyraźnie warstwowa bu...
dowa tej 'skały dowodzą, że powstała ona w wyjątkowo spokojnych warunkach sedymentacyjnych środowiska wodnego.
W na'jnlJższej części profilu leży skała zibudowana z materiału okruchowego - wyłącznie 'z kwarcu i skaleni. śród skaleni spotyka się tylko
ortoklaz i mikroklin. Kwarc ściemnia światło w sposób jednostajny. ZiBTna obydwu minerałów nie są obtoczone. Cechy te sugerują, że jest to skała
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powstała

ze zwietrzenia granitu, przypuszczalnie podścielającego osady
'badanego profilu.
Reasumując wyniki badań mikroskopowych należy stwierdzić, że
.w obrębie odsłonięcia zboczowego rzeki Bystrzycy występują cztery odmiany skał różniące się litologicznym. wykształCeniem i genezą. Charakterystykę mineralogiczną tych skał, uwzględniającą procentowy
udział poszczególnych składników, podano w tab. 1.
TERMICZNA ANALIZA ROZNICOWA

Badania przy pomocy termicznej analizy rQżnicowej wykonano głów
nie w celu bliższego określenia charakteru minerałów .ilastych, wchodzących przede wszystkim w skład dwóCh najbatrdziej ' interesujących
warstw, a mianowicie skały po1iIniktycznej i skały ilastej (warstwa 2,
4. na fig. 1). Materiał do badań uzyskano .po uprzednim r02ldzieleniu pr6bek skały na frakcje, posługując się aparatem Schultze-Ha!I"kota 1.
Wyniki

analizy

Składnik

I

chemicznej skał
z PBDkowa

Zawarto§ć

Vi

Tabela 2
plaskowcowo-iIastych

% ciężarowy~

warstwa 21 warstwa 31 warstwa 41 warstwa S
74~70

Na20
KzO
HzO+

70,55
17,99 .
0,07
1,22
0,07
0,45
0,53
1,86
1,15
5,73

14,33
0,5
1,36
0,05
0,42
0,66
1,91
0,80
5,36

. 61,50
23,80
0,15
1,81
0,06
0,48
0,54
1,83
1,20
8,46

Razem

99,62

99,64

99,83

SiOz

Ah 0 3
TiOz

FC2 0 3

FeO
MgO

Cao

68,08
20,08
0,12
1,48
0,21
0,32
.0,71
. 0,20
2,95
6,71
100,76

Badania DTA wykonano na aparaturze o układzie Il"óżnicowym, wyw termopall"Y Pt--1PtjRh. Posługiwano się prędkością ogrzewania próbki 12°C na minutę. Ciężatr próbki wyn'osił 1 g.Z ,oIbydwu PTc).,
bek przebadano po kilka !r6żnychfrakcji. Termogramy przedstawiono
na fig. 2. Wskazują one, że głównym składnikiem ilastym w próbce
z watrstawy2i jest kaolinit, natomiast w próbce z waTstwy 4 - illit
i nieznaczna domieszka chlorytu.
posażonym

BADANIA CHEMICZNE

. W celu uzupełnienia badań mikroskdpOWych o<raz badań przy użyciu
termicznej ana'lizy !różnicowej wykonano również cztery 'a nalizy chemicz1

0 1 frakcja ilasta

o
o

o

2
3
~.

°

wielkości

ziarn

0,015 mm
0,038 mm
0,06'7 mm
0,103 'mm
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ne. Objęły one wszystkie typy skał wydzielonych w badanym . profilu,
z wyjątkiem skał z nadkładu czwartorzędowego i granitów. Wyniki analiz przedstawia tab. 2 .
. Na podstawie wynikówana'lizy chemicznej nie można jednakże wyciągnąć jednoczesnych wniosków o składzie mineralnym opisywanych
sikał. Wprost przeciwnie, porównując np. procentową zawartość SiO::!
z analizy chemiczmej .2i 2Ja'WIartością
Wal'CU
~ tanalizy
plajll,im!e trycznej
w poszczególnyoh typach skał, otrzymujemy dane bam'ZlO ~żni.co!waille.
Natomiast -dane o 'Zawartości alkal,iów,
prtibko l
la. w szczegó1ności K 20, me budzą
worstwI/4
wątpliwości p.rzy poróWjllJallliu ich z wyprOlJka l
warstwlj 1 ni-k ami :analizy p1.arninretryCZll1ej. Na'j__.~"-.!prtibkD l
więzksza lZalWlartoBć K~ stwderdz.ona
warstwlj ?
została
w próbce pochodzącej ze
prOlJko l
zwietrzeliny granitowej (warstwa 5,
warstwlI 1 fig. 1), w
której przy iplanimetlro-

n
100

100D 4llJ O 6000 800 0 1{]{J00
100° 5000 700 0 900 0

0

Fi,g. 2. KrzyweDTA frakcji ilasoty;ch skał
z :P.ankowa
DTA -curves 'Cd t'he !fra~tions ot clayey
rooks from Panków

Tabela 3
Wyniki analizy chemicznej Diekt6rych ~cjł ze
piaskowcowo-iJastycb z PlUlkowa
Zawartość
Składnik

Si02

Ah0 3
F~03

FeO
Ti02
K20
Na20

Cao
MgO

Straty
Razem
H20 +
H20-

prażenia

w

warstwa 2
frakcja poniżej
0,015 ' mm

skał

% ciężarowych
warstwa 4
frakcja poniżej
0,038

mm

52,17
22,27
3,90
0,30
2,48
3,82
0,42
2,06
1,63
11,49

62,82
21,54
1,08
0,36
0,97
2,73
0,27
1,31
1,16
7,42

100,54
9,02
0,90

99,66
- 7,03
0,35

waniu wykazalIlO l'ównli.€'Ż a-ż 2f1J/o skalenia :potasowego. O dużej zgodności można także mówić przy porównaniu zawartości
H 20 z procentoWym udziałem miIłerałów -ilastych. Jedynie w próbce piaskowca gro-
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boziarnistego zawartość wody nie odpowiada procentowej ilośCi mineilastych. Jednakże po uwzględnieniu, 'dużej zawartości chlorytów
.
w tej ' skale zauważona różnica staje się " zrozumiała.
Ponadto badaniami chemicznylni 'Objęto dwie próbki odpowiadające
frakcjom najdrobniejszym uzyskanym z rozszlamowania próbek ,z warstwy 2 i 4. Ich wykonanie podyktowane zostało chęcią stwierdzenia,
w jakim stopniu najlżejszy produkt odpławienia ze skały pierwotnej
wzbogaca się w AlA, czyli w minerały ilaste. Wyniki tych analiz zamieszczono w tabeli 3. Wskazują one na niemaćzne wzbogacenie w AlA
jedynie w ,p rzypadku próbki z waTStwy 2.
~ałów

WINIOSKI

Przeprowadzone badania wykazały, że skały zPankowa ' ,powstały
w nieco odmienny Sposób niż to dotychczas tłumaczono. Jedynie najniż
szy poziom (wa!rStwa 5 na fig. 1) można rzeczywiście uznać za zwietrzelinę granitową wzbogaconą w trzeciorzędzie. Natomiast poziom wyi.szy,
reprezentowany przez skałę typowo ilastą (warstwa 4) o strukturze pelitycznej i teksturze wyraźnie warstwowej, w żadnym przypadku nie
przedstawia utworu powstałego z przemycia niżej leżącej' zwietrzeliny
granitowej. ŚWiadczą 10 tym wyniki badań uzyskane przy użyciu termicznej analizy różnicowej. Ohara1kter minerałów ilastych z warstwy 4
jest ilUtowy, natomiast w warrstwie 2 - kao1initowo-illitowy. Pelityczna struktura oraz wyraźnie warstwo~a tekstura tej skały wskazuje ponadto, że powstała ona w środoWisku wodnym i przy bal'dzo spokojnych wa'l'U7lkach sedymentacji. Wobec tych spostrzeżeń pochodzenie materiału debrytycznego, z jakiego zbudowana jest warstwa 4, nie jest znane. MoiJna jedynie prżypuszczać, że materiał znoszony był do zbiomiika
sedymentacyjnego z dość dużej odległoś~i, gdyż jest on dobrze przesortowany. Również poziom wyższy (warstwa 3) wyraźnie i1"ÓŻni się od występującej wspągu zwietrzeliny granitowej. Skały z tego poziomu są
przede wszystkim zubOżałe pod względem " zawarl6śei ' minerałów ilastych i mają strukturę psamitową. Obok kwa.r cu i du~ej ilości skal(mi
potasowych posiadają zastanawiająco dużą zawartość chlorytu; ChaJrakter tej skały w dużym stopniu przypomina piaskowce arkozowe z okolic
Wałbrzycha, opisane przez W. Heflika i B. Kwiecińską (1963). Różnią się
od nich jedynie bez porównania mniejszą zawartością minerałów ilastych (kaolinitu), natomiast dużo większym · udziałem skalenia potasowego i chlorytu. W związku z tym można przypuszczać, · że waTStwa 3
stanowi materiał zerodowanych piaskowcówarkozowych, występujących
na pobliskim, obszali"ze. Na słuszność tych przypuszczeń wskazuje row. nież wyksżtałcenie warstwy2'-;tSk!lła ta ma chąrakter psamitowo-pelityczny. Duże zróżnicowanie zawartego w niej' ttrateriału detrytycznego
wyraźnie wskazuje, że powstała 'Ona nie tylko ze zwietrzenia granitów,
ale w dużej mierze z inn~h skał" których rekonstrukcja . nie jest łatwa
do 'przeprowadzenia. Obecność dobrze' obtoczonych fragmentów litoklastycznych, pirogenicznych kwarców · i srliłiezdiagenezo\yanych łupków
ilastych, może przemawiać za występowaniem mateiiału' powstałego ze
zwietrzenia skał szaTOwakowych, znanych z występowania na pobliskim
obSżaTze (H. Teisseyera,K. Smulikowski, 1957). Obecność tego materia-
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'iTO oaa 06pa30BaJlaa. B BO~Off: - ~e c O'£EHh cnOKO~ ~O'lHbIJ.u{ YCJIDBHmm:. B CBJI3H C STHMH coo6pameH'Hmu1: npo1'1CXOJK)l;eHMe ,l\eTpHTOBoro MaTepJ1a.ma
CJI'araIO~ero nDpO,l\Y CJIOS 4 HeH3Bec'rHo. O,ll;HIlKO, BB~ . TOro, 'iTO STOT MaTePHaJI
xopomo OTCOpTHpoBaH MOlKHO TOJIbKO )l;OnyCTHTb, 'iTO )l;o cq,OpMHpoBaHHJI nopo~
nocTYIIaJ1 OH B ~euTa~HBH~ 6ac~ c ~OBOJIbHO ,!UlJIeKoro . paCCTOJlHKJI.
BepXBKfl: roPH30HT (3)'l'SiOKe Pe3KO OTJIH'laeTCJI aT 3aJIeraIO~eff: B nO)l;oIIIBe
rpaHH'NIoi1 )l;peCBbf. B! nepBYIO O'iepe,l\b nopo;zu.I STOro roPJ13OHTa 6e)l;HbI rJIHHKCThlMH MHBJapaJISMH H xapaK.'l'ep0H3yIOTCJI neJrnTOB~ CTPYXTypott HapJl)l;Y C KBap~eM H 60JIbIIl!HM K().JU1'ieCTBOM lKaJIHeBbIX nOJIeBbIX umaToB OHH CO,l\epmaT Heo6bI'laff:ao 6oJIbtlloe KOJi~ecTBo XJIopm'a. .no .-CBoeMY XapaKTePY STH nopo,ll;bI B 6oJIbmoff: CTeneHH ' HanOMKI:faIOT apx030BhIe n~mtH . patioaa Ba.n6mHXa, OnHcaHHI:>Ie
B. Xeq,J1HKOM 1'1 B. KBe:QKHCKOff: (1963). OrJIH'I'aIOTCJI O'r HHX T'OJIbKO HecpaBHeHHo
MeHbIUHM cO,l\epma.IiHeM rJIKHH<:ThIX MHHepaJIOB (KaOJImrnTa) 1'1 BO Mlioro pa3 60JlbIU.HM: CO,l\epmaHHeM Ka~ nOJIeBbIX mnaTOB H XJIOpHTa. B CBJI31'1 C STHM
MOmBO npHBiRTb, 'iTO nopo,l\a ropw.30HTa 3 JlBJIJleTCJI MaTepHaJIOM SPOAHPOBaHHbIX
apK030BbIX nElC'ilaIHHKDB, PSCDpocTpaHeHHbIX B 6JIH3JIemaII:\eM pai1OHe. 0 npaBHJIb~
HOCTH STHX coo6pameHID!: roBOPHT TaKme pa3BHTHe nopo,IIbI Bbnne3aJIeraIO~
ropH30HTa 2. 3Ta nopo,Ita 06JIa,l\aeT ncaMHTo-neJWTOBhIM XapaKTepoM. BOJIbmilSl
,l\H<p<pep~BemrocTb cO)l;epm~eTOC'JI B STaff: nopo,l\e )l;eTPlfl'OBOro MJamepHaJIa
HeCOMHeHBO YlKa3hIBaer Ha TO, 'iTO HCXO~ MaTepKaJIOM ,l\J1J1 Bee nocnymKJIa
He TOJIbKO rpaHHTBaJI )l;peCBa, HO B 60Jlbin0i1CTeIlE!IDI H ~pyrHe nopO,l\bI, KOTopble
BOCCTaBOBHTb aeJIeTKO. HaJIH'lHe xopomo OKaTaHHhIX JI1'1TOKJIaCT'f1RecKHX Q;lpBlrMeBTOB, xmporeBHbIX KBap~eB H CHJIbHO,l\HareHe3KpoBaBHhIX rJIHHJ1'm'hIX CJIaB~eB MOmer roBOPJ!lTb 'B nOJI3y, ~ecTBOBaB'HJI MaTepJ1aJIa, KOTOphIfl: 06pa30BaJICJI B pe3YJIbT!alI'e 'BhIBeTPHBaBJ1JI rpaYBSKKOBbIX noPO,l\, ormccaJBHbIXB 6.ttH3HJIeJK8II:\eM paff:oHe (K. CYYJIH:KOBCIm, X. Te~CC3p, 1957).
B ,l\oOa'BJIeHHe K - CKa3aHHoo.&, HaJIK<nre' STOro MaTepHaJIa B onKcyeMoff: nopo)l;e MOrJ1O 6br rOBOpHTb 0 naJIeoreorpa,<pH'iecKHX YCJIOBHJIX l'OCIIO,l\CmyIOII:\HX B STOM
paj10H€! B -rpem:.moe BpeMJI. 3Haw, CJIe,l\OBaJIO - 6bI npHBRTb, 'iTO B orpeTWlHoe
BPeMJI B nepHO~ <Popwqx:;BaHHJI ormcyeMbIX nopo)l; H3 naHKysa B 6Jrn3JIema~
paff:OHax 6brJIK 06HameHb:i -OTJtomeu'HJI Kap60aa H', B03MOlKHO, ,l\eBoaa.

M1eczyslaw BtIDIKllEWICZ, Wiesia·w HEFLIlK

PETROGRAPBICAL STUDIES OF SANDSTONE-CLAY FROM PANKOW.
NEAR SWIDNlCA (LOWER SILESIA)
Summary
During .geological researches made. by the Chair of Mineral IRaw IMateria'ls <lIf
tihe Academy of Mines and Met'a Murgy in CraC'Ow, an interestmg e~posu["e of 'SlU1dstone-c-1ay rocks ha& been enCountered within the marginal area of the granite
massif Strzegomt-iSO'b6tka, in. the vicinity of the vi141ge Pank6w, Mar Sw1dnica.
Lower SileSia. The ,rocks were exain1nedtro!nth~ Point of view Of ~heir optical
properties, thermail ..diIMerential :analySis and chemical analysis.
It 1'eSUlts from the' researches' that the rocks fronf Pan:k6w have. -b een fQ<r1'IJ,oo in
a IOOmewhat diffe-rentrway than:sofar .8.'ccepted. Ita·p pears thatOlllJy-thelowermost
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crone from the profile at lPankOw {maroked on Fig. 11 by symbol 5) may be rec]~oned
granitic weathered material enriched in the Il'e'rtiary. However, the higher wne
{4) that ·is repre.c;ented by a ,typical clay rock characterized Iby pelitic texture and
distinctly hedded structure ,can in no case Ibe accepted asa formation being '8. re.c;uit
-of outwa8h process .of the underlying granite weathered material. Too is proved ,b y
the results of rtihermai-differential ana1ysis (Fig. 2). ·Oharader of ,the clay minerals
in rock from the lbed 4is of illlite type. 8IIld that !from the 'b ed ,:;! - of :k:'a olinite-iHite
'One. lin addition, the pel1ti<: texttM"e and thedisltinctly ibedded structU1l'e of the rook
under oonsideration .show .that the rock has originated in a waterelllVirooomen.t and
under hi>ghly quiet .sedimentary oonditioIlJS. rn the li'ght of the Oibservations 'mentioned above, the origin of the detrital material cOnlStituting the rock f ,r om the !bed 4
is not k,noWD. We can, however, 8S1sume that the mate'r ial neces:sa:r y to ibuHd the
rock under disCUSS'ion ,m ust halVe been ,b rou'g ht to the ,b asin from a reIIlJ()te area, as
it is proved by its well sorting degree.
The h'i gher WIle 1(3) olc;o distinctly differs !from the granite wetahered material
'Occurring at the -bottom. Fimt of all, the rocks of this zone are poor in clay minera-Is
and characterized :by p8'!lmIDite <texture. Beside quartz and great amount of potash
ieldspars they oonta,rn a strikingly enormous quantity of Chlorite. Character of this
rock ,greatly resemblesarkose sandstonea from the vicinities of Wal!brzych, descrilbed
by W. Hefl:iIk: and B. Kwiecinska ~19613). They dWer from these latter only in -halving
-con.siderably lower amount of cla~ mirneralls 'at'8.olilnite), and hig1hly greater percentage of potash feldspar and -chiorite. 'In this ronnection we may aSl!mllle that the
rook ~ the zone i3 represents a material of eroded aT'ko!!e s·andB<tone · occUJr·l"ing
in the nei,ghlbouoring a'r ea.
ReasonaJbleness of these presumptions is ProvOO:iby the dev,eLopment of tlhe
rock fOund in the averlyin,g 'zone 2. The rock w of psanmnitic-pelitic cha'ra.cter. A
great dilMeren-tiation of detrital! material it contailIlB distinctly .shows that it has
.originated not only due to the weathering a! granites, but ah$o from other recD,
the ,r econstrudion of whiich -can hardly ·be 'm ade. The presence of well-rounded Hthoclasti<: fragments, pyrogen.etie quartzelS and strongly dia-g erused clay a.hales may
evidence that the material has originated from the weathered greylWacke rockB
known to occu~ in the ne1g'~uring area (:K. tSmulikowL'l'ki, H. Tei:sseyre, 195'7).
The presooce of rthis ,material in the rock here oollBidered mi.g)ht also prove
the !palaeOlg'eographica'l ,conditions prevailing at the 'l1erUary tLme ill, 'the area ,9I;udied. Thu,s, we can assume that at the Tertiary time Car1boniferous I8.nd may/be [)eIroni-an fmmations were uncovered in the neighbouring areas durilng i'romation of the
discussed rocks :from 1Pank6w.
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TAIBLICA I

Fi'g; 13. Fragment ,stromego zbocza rzeki Bystrzycy

W

pOIMiiu IPankowa kolo Swid-

llicy

. Fragment of a steeD Bystrzyca river lbanlkin the V'icinity of Pank6w, nea,r
. Swidnica
'
F1g. 4.sItala poiimiittY'C7lll'a . Okruchy 'Wl !ldtokl:astycznych wyM.Znie dbtoczone
Polymictic l"(lI()k. Fragments of Hthoclastic rock:s distlncly rounded

TABLICA I

Kwart. geo!., nr 3, 1966 r.

Fig. 3
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