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Charakterystyka petrograficzna piaskowców
magurskich z Beskidu Średniego
WSTĘP

Zinicjaty,wy prof. M. Książkiewicza i Zarządu Babiogórskiego Parku
Narodowego wykona~em w latach 1959--1960 szer,eg oznaczeń mikro.skopowyCh. piaskOlWCÓW magurskich i innych skał ser'iimagurskiej na
.okazach zelbran)71ch na obszarze Parku. W 1961 roku prof. M. Książkie
wicz użyczył mi ze swej kolekcji pewną :i:lość okazów piaskow,ców magUTskich, 'c'b;arakteryzujący,ch warstwy magurSkie na terena.ch połori:o
:nych bezpośrednio na E, N i W od Parku, tj. j,eS2lCze rw obrębie Sredm:iego
Beskidu. Za wskazanie mi. miejSc pobrania pr6bek i oddanie do opra.oowania wg;asnego' malteria~u .składam prof. M. KsiążkieWic'zowi go!rące
:podziękowanie.

Cechy petrograficzne piaskowców magurskich

były już

tematem

badań S.' Małko1wSkiego (1923), j.eldnakże z dość odll1egły:ch okolic [KroiŚctenka. W tamtejszych grubok1la:stycznych osadach' magurskichwy-

kryto obecność Qlbolk kwaTCU również. i biotytu, lInuskowiitu; plagiOikłazu,
mikrokilinu, a także okruchówgranirow, gnejs6w i piaskowców. W opisie
minerałów ciężkioh ,została podkreślona przewa'ga granatu i U!bóstwo
tUll'ma'litnu 'lioznego we fliszu granicznym. MałlkoWlSki zwrócił poiIlad'to
-uwagę na ostrokanciastość .i nieforemność postaci ziarn kwal'cu i inny;ch
.składnikóworaz na kh rozmaitą wielkość ..
Budowa geolo.giczna obszaru Beskidu Sr,edniego była przedmiotem
długoletnich prac M. Książkiewicza. Wyniki ich streszcza publikacja pt.
"Strat)71grafia serii magUTskiej rw Beskidzie Sredn:ilm.", ogłoszona drukiem
w 1958 roku. Praca ta zawiera pełny obraz litologii, stratygrafii, tektoniki i paleogeografii, a takżegłÓ1Wne wyniki badań mny.ch autorów
w regionie, z którego. pochodzi i 'bież.ą'co opracowany materiał.

CHARAKTERYSTYKA !PETROGRAFIOZNA
Opisy mi:kl:osko,powe piaslrowców ma'gurskich rozpoczynają osady
glaukonitowej M. Książkiewieza, tj. pochodzące z bardziej północ
:nych punktów występowania. Oto !kilka skTóoonych cha~akterystyk
pe'trografkznych tych skał:
~facji
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Charakterystyka, petrograficzna piaskowców magu,rskich

L PiaSkowiec ma!gurski Z Proil'okowej Góry koło Tarnciwy Górnej .
jest osadem 'g rufboziarnistym i(maksyma1n.a średnica ziaTll do 1,1 mm),
. «epiej wysortowanym niż inne poznane odmiany glaukonito:wy,ch piaskowców magursikich. Różnice wielkoSci.owe między skiładnikamimatrix
(masy wypełniającej) i dużymi okruchami (fragmentami) są tu silnie
.zredukowane. Z flragmentów są tu widoczne: żylne agregaty kwaroowe, .
.kwarcyty, m:ikroziarolliste ska'ły krzemionkowe, fility, felzytowe porliry,
częściowo skalcytyzowaneoraz detryt wapienny. To ubóstwo gatun~owe skał jest wynikiem dłuższej obróbki mechanicznej, prowadzącej
do dezintegracji granu1a.rnej skał i red.1Ureji Melkości ziarn, dość daleko
:.zaawansowanej IW 'b adanej skale. W związku z tym istnieje. mniejsze
prawdopodobieństwo zauważenia fragmentów takich skał, jak . granity,
gnejsy, a również skał mechanicznie rimi:ej od~ych (iłowce, mu,łowce itp.). 'Z monomilIleralnych okTuch6w, poza !kwarcem, wystęlPują
Tabela 1
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0,4-1,0

3 '

80

8

12

2

. J,25 -0,1 .

0,4-1,0

4

66

20

14

-

0~,25

5

65

20

15

-

0~,4

0,2~,8

6

65

19

16
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oh8l!oedanowycb.

naJczęściej plagioklazy rodzaju albit-oligo~1az oraz
,łyszczyki, głównie muskowit. Dość liczny glaukonit 'bądź zapełnia za.,.
.kątki między ziarnami piasku, bądź tworzy kuliste granulki. Spoiwo
,(cementt) typu porowego buduje Ulit, a loikalnie także i kalcyt. StruktUra

:rzadkieskalenie,

' .a1eury1:owo-psamitowa. Tekstura bezkierunkowa. StoSunki ilościowe
..składników gruooklastycznych, stopień OIbtocżenia i . kulistość ziarn
(wg skaJi F. ' J. Pettijohna) podaje ta-bel;a l. Naniesione na dia'gramie
trOjką1mym (fig. I) Gilberta (praca zbiorowa, 1954) parametry ~ rubryk
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,2--4 pozwalają na zalic'zenie piaskowca do o1igomiktycznych ,piaslmwców kwarcowych. Obecność .licznej masy wypełniającej I{matrix) skłania
natomiast do przyjęcia terminu 'waka kwarcowa, względnie, rw danym
przypadku - wa ka g lau!koni towo-krwarcowa.
Kwarc,
skaly krzemionkowe
O
O

..,

1

o

2

+

3

-

4
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mOL-------------------------------------------------------~WO

Skalenie i

Iysżczyki

Ziarna

nietrwałe

Okruchy litoklastycznE!'

Fig. l. 'Diagram ,klasyfikacyjny dla wak i arenit6w
Cl~ssification diagram for wackes and arEmites
l p1asJroWLec 'lII8IgtW.EOd. gIauJronitowy; 2 '- ~ec III.IIgIlIl'skiL m'llBkXlwltowy~
3 - <plaslrow1ec <lBl.elooki; 4 - ,zarwBtrtość łyszczy'kÓW'; cyfry !l"Z;y'IIlS!de O!Zll18tCZ8tjlj, pola dla.
w&k i Mellil.'tÓW' IkwIl4'lQOWych (1), skalen:llowo-kwaa'<laWych (JI]), akailendpwytch (m), 'I4ItokI1ast;yOZllJ~ch

(]V)

glauOOI11it!c Magura semdsto:ne; 2 - mUs!oovI1blc J.\4iag'lIm I3IłiIl.dstone; :I - omelJec
sandstone; 4 - contents o:r m1ea.. 'Roma.n numerals lndlcate' flelds for wackes 'and
qUBD.'ltr2l areni'tes (II), fel~-quari.rz; arenlIDes (III), fe~ uEmJ1.tes (m) and lttho,clastl1o-qua.rtz l14'"en1tes (N)
,
,
ł -

2. 'Piaskowiec rrriagurski ze Stryszawy w Rrz,eciwieństwie do pOpT'zed~
niego ma 'bardziej urozmaicony skład okruchów litok1astyczmy:ch. Spotyka się bowiem wś~ód niCh takie skały, j.ak: granity, czasami z pTzerostami roikropegmatytowymi, gnejsy, fility, axgiliity, żY'lne agregaty
rowa:roowe, kwareyty i mikrokTystaliczne skały krzemionkowe. Z okruchów, iIl1Ornomineraln)71ch kw.arc przeważa silnie nad plagioklazem (zwykle zsery:cyty:zolWany:m), mikroklinem, ortoklazem i ich' odmianami per-,
tytowymi, oraz rzadkimi tu łysżczykami. Stosunki ilościowe i cechy
morfologiczne ziarn grubszych frakcji podano IW tabeli' 1 pod pozycją 2.,
Maksymalna wielkość ziarn dochodzi tu do 3 mm, a więc część skł"".ni
ków odpowiada już frakcji drobnego !Żwiru '(żwirku). Zawal"tość' matrix.
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wysoka. Nieco lepsza segregacja wielkościewa składników. Z minerałów
autigerucznych występują: dość liczny glaukO'nit i Tzadki kolofan.
SpOiwo. twO'rzy illit, chalcedon i częścio.we glaukenit. Strukturalnie może
być QnQ iaUczone de typuporowego. i regeneracyjnegO'. Struktura
aleurytowo--psamitotWo-psefitowa. Tekstura bezkierunkoWa. Jak wYnika.
z tabeli 1 i fig. 1, jest te w a k a g l a u k en i t o w e - k war c o w a
ze średnim lub niskim stopniem ebteczenia i lIlieco wyższą (porów~
nawc2lO) kul:istościa.
.
.
3. Pia.*owiec magurski z iPrzyoorQwa wyróżnia się Qgraniczoną do
minimum zawartością matrix, s.pełniającą tu właściwą j·ej rolę masy 'wypełńiającej. Skład fra'g mentów Q średnicy de chodzącej de 3,6 mm jest
. następujący: ·g ranity, gnejsy, .żylne agregaty kWał'(!o.we, kwarcyty, łupki
mikOowe, fility, argility, m~owce,mikroziarniste skały krzemiOiIllkówei rzadsze kwaśne wyJ:ewowce e felzytowej i mikTopoikilitowej strukturze. Z minerałów obok kwarcu występują tu rzadsze skalenie (głównie
częściOowi> zserycytyzowane albity i oligeklazy) i sporadyczne łyszczyki..
Te estatnie należą prawi:e wyłącznie do. ibioty·t u, częściowo. pTzeolbrażo
negQ w g!laukcnit. PO'nadte w Sk'ład matrix wchodzi. niezbyt Hcmy glaukonit w po.staci kulistyclJ., agregatOowych ziarn. 'Spoiwo. i'lasto-żell3.z.igte
ty1pu porowego.. Brak wysertowania. Struktura aleurytowo-psamitowo-psefitowa. Te!k$tuTa bezkierunkOowa. Stosunki ilościowe fragmentów
grulboklaStycznyCh skłaniają do. przyjęcia nazwy g 1 a u k e n i t Q W a
w a k a [ i t O' k 1 a s :t y c 'z n o - k waT c C iW a.
.
!Pozostałe opisy mikreskopowe piaskowców magUl'Skich dotyczą już.
wyłącznie osadów należących do facji muskowitOowej M. Książkiewicza,
a więc pochodzących z bardziej południOWych, wzgiJ.ęd:nie p()~io-w~·
-wschodnich ebszarów.
4. PiaskO'wiec magurski z Osieka. Jest to wa:k a sk a 'I e n i Q 'w 0- k war c O' w a, składająca się w przewadze z .frakcji mułu i drobno-oraz 'średnieziarnistego. . piasku. Maksymalna śretdJnica ziarn nie prze-kra,cza tu 0,7 mm. Zupełny ·b rak wysortowania. Większe fra!gmenty nieliczne. Reprezentują je żylne agregaty ~warcowe, . klwaTcyty, mikroziar-·
niste skały Ikwarccwe (chalcedomty i kwarcoUty),granity, gnejsy, fility ..
iWy'lewowce o- struktuTze felzytoiWej, gram.ofirQwej, in:i.krepoikilitowej
i pilortaksytowej eraz detryt wapienny. Z ułamków minera.lnych poza
kwarcem ~tykane są różnego rodzaju skalenie, a iW szczególnośd mi"krokilin. Do mniej licznych naJleżą łys2Iczyki i chlcryty. WyjątkO'WO' sŁrube
obtoczenie ziarn i bardzo niska kulistość (tabela 1) dowedzą niemal zupełnego. 'b raku OOdzialywania prądów trakcyjnych. Spoiwo ,t ypu poro-wegQ i kore.zyjnegQtworzy illit i kalcyt. Struktura aleurrytowo-psamitowa. Tekstura beikierunkewa (w płytce cienkiej).
5. PiaSkowiec magu.rski (z lP.rzykrzca) Łysej Góry ~om nad Ska'wą)
jest 2Jło.żony w przewadze tZ frakcji drobnoziarnistego piasku z·domieszką_
średnie-j grulbe- i wie1:kO'ziaI'lIlistegQ piaSku, a także z mułu a nawet
iłu. Mairix silnie przeważa nad fragmentami. Nieliczne spoiwo typu
regeneracyjnego. i porowego twerzą kTzemionka, sU!bstancj-e i1l:a:ste i 10-kalnie lkalcytpo,wstały z ługowania detrytu wapiennego. Okruchy więk-
szych rozmiarów (maksymalnie do 1,8 mm) !Ilależą .do. ży1lnyKili agregatów
. kwaroowycil, kwarcytów, granitów (głównie mikroklinowyCh), ibiotyte'wych i syl1imam.itowych gnejsów, filitów, argilit6w, mikrcziarnistych.
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ikrzeinio.nko;wy;ch .(rogo.wców itp.), a także do. !WY'łewoWlców. o.raz
wapiennych. Te ostatnie tlWO!l'zą wapie~e Htotamniowe, rekrystali'zo.w,ane wapienie pelitowe itp. Obo~ wspomnianyCh okruchów [itoklastycznych licznie występują osobnikowe okruchy mineralne w ~aci
kwarcu, o.rtoki1azu, mikropertytu ortoklazowego., mikroklinu (wyjąrlJkowo.
liczny), p'lagio.klazu '(albit-'<Yligoklaz), bio.tytu, chlo.rytu i muSkOiWitu. Zupełny 'brakwysorto.wania. Struktura aleurytowo-psaaniltowa. Tekstura
jak ,wy,żej. Proporcje ilościowe fragmentów minerałów i skał \decydują ,
o() przyjęciu n~wy:
w a k: a . s:k a 1 e n i Q W 0- k iW a r c o. w a.
6. Piasko.wiec magurski z odkrywki na S o.d Łysej Góry koło Jo.rdano.wa ana bardzo podobny skład do. poprzednio. o.pisanego.. 'Z awiera mię
dzyinnymi równieżokrudhyspilitów, a iWŚ:rÓd skał krzemionkowych uiamld radioJarrytów. Brak jednalk detrytusu i spoiwa wapiennego., Ma:ksyma:Ina średnica ,z iarn sięga 1,7 mm. Spoiwo. typu po.rowego. 'buduje
głównie illit. Struktura i tekstura, a także proponowana nazwa jak
wyżej.
. . ' .
7. Piasko.wiec .magilrski ze wsi. Po.dszkle koło.' Jo.roanowa s:IDłada się
w mniej więcej .jednakowym stosunku ze wszys1ik:ich frakcji okruchowych, od tP€'litu począ.wszy a ir1aI drobnym ŻWirze (żwiTlku) sko.ńczywszy.
Maksymalna śred'n'ica ziarn doChodzi do' 4,6 mm: '( na o.kazie do. 6 mm).
Mniej iliC1JIlamatrix spada tu 90. roli masy .zapebri.ającej pustki między
dużymi :f!ragmen.tami lito.klastycznymi i trilineralnymi. poza ska~mi wymienionymi wo.piSie piaskowca z Łysej Góry :(5) występują tu dość
licznie porliry o. granofirowej strukturze (granofiry) obok po.rfirów felzytowych i Sp:iJlitóiW. Skalenie n8Jleżą :w przewadze do mikroperlytu mi...
kroklinowego., a tak,że do. mikroklinu, ol'!toklazu, m1kro.pertytu o!rtokla:ziowego. oraz albitu i oligoklazu. Wśród minerai.ów blas~wyclh przewaza
musko.wit nad biotytem i chlorytem. Stopień I()btocz~ia zmienia się
w zależności od romriarów ziarn i lWY'llos1. od: 0+0,2'5 I(średnio.) do.
0,25+0,6 w największych o.k:ruchach. Zupełny ,b rak wysortowania. Cement i'lIitowo-krzemionko.wy typu porowego. i iegeneracyjnego . . Struk· tura atleurytowo-psamito.wo-;psefitowa. Tekstura 'bezkieru.nkOiWa. Przewaga o.krUchów lito.klastycznych nad mo.nommera1nymi (taIbe1a 1) sugeruje teninin: W! a k a 'l i t (li k:f a s t y c z n 0- k war c o. wa.
.
8. !Piaskowiec anagurski .ze SkalWky zawiera cały wach'larz frakcji
klastY1czny;ch 'do. wielkoziarnistego. piasku włącznie ,(maksymalna śreldni,ca
do 2,0 mm). Duże okruchy należą tu do. ulłamków k1wa!l'Icytów, granitów,
gnejsów, filitów, skał kr.zemionkowych, ilasty;ch, malrg1.istych i wapiennydh. Obecne wSlzystkie odmiany skaleni i mik, · jednak w ilościa,ch raczej
· podrzę~ych względem zawartości · kwarcu. Bardzo ti'Czne bazalne spoiwo
typu poiklloidastycznego. ("Fontai.nebleau") i ko.ro.zyjnego. ibuduje gruby
agregalt kąlcytowy. ZjaWiska metasomatozy węgda'IlOWej · wyeliminowały
Iiajdro.b:niejsze frakcje klaStyczne do. mUłowej włąicznie. Ułamkowe otworniceświadozą Q redepozycji osadów, poddbnie jak i nieco w:yższy
tu stopień o.btoczenia, częścioWo zatarty przez korozję węglano.wą. Struktura aleurytowo-psamito.wa. Tekstura bezkierunkowa. Po.limiktyczny
piasko.wiec wapnisty i .w a' k a s kale n i o. w o - k IW a r c o. w a wydają się być najwłaściwszymi okreIŚleniami dla o.pisanej skały.
9.. !Piaskowiec anagurski z Mędralowej jest osadem 2JłOŻOIlym z lWSZy·.svkich frakcji klastycznYlCh- od pelitu do piaSku gruJboziarnistego

.,,
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'włącznie. Maksymalna średnica ziarn nie przekracza tu 0,9 mm, w związ1m z ,czym podzialł stru.ktura'lny na matrix i fragnlenty wybitnie się
zaciera. Z okrudhów litoiklasty;cznych występują .żylne agregaty kwar.<cowe, kWaTcyty, granity, gnejsy, :f.i1ii.ty, a:rgility i stosunkowo ~ic2llle okruchy ~aśnych skał ekstruzywtnych felzytowej, s:ferolitowejigranofiTowej strukturze. Wszystkie odmiany skaleni i łyszczyków są łatwe do
zaobserwowania. Stosunki ilościowe fragmentów; i,ch stopień obtoczenia
i kulistość podaje talbela 1. ~ależy zwrócić nad'to uwagę na wysoką
, świeżość !Zachowania okrwchów niet'r.wałych skał i minerałów. Zjawisko
to znamionuje ogół .piaskowców magurskich. Spoiwo illitOlWo~krzemion
kowe typu regeneracyjnego i porowego. Struktura aleln'yOOrwo-ps.amitowa. Tekstura 'bezkierunkowa. Wysoka zruwarto'ŚĆ skaleni (24% okru.-chów) wyróżnia . orn.aWianą w a ik: ę . s k a l e n i o w o "':' k war c o IW ą.
10. Piaskowiec mlł!gurski z Ba!biej GóryrostaIł: s:charaktery.zow:any
na podstawie k'iikUllastu punktów jego występowania na db\Sizarze Naro,..
dowegoParku Babiogórskiego. J es.t to .piaskowiec po;limikty;czny ma:mlenny . brakiem wysortowania i !rÓżnorodnością składu mineralnego,
iWzględnie pertrograficznego okruchów. Wielkość największy;ch ziarn waha się tu między 0,5 i 2,5 ·mm, a zatem w obrębie frakcji grubo- i wielko.,ziarnistego piasku. Okrudhy monominera1ne należą iW wyi-aźnej pr,zewadze do ikwarcu. DefOl'im.a'cje kwar:cui natura .zawarty;ch w nim wrostków
wskazuje na pochodzenia z kataklazytów (m.m. i z .g ranitów), kTystalo:blastycznych skał metamorficzny'dh i żył kwarcowycl1 (np. ,,kwarc rule.czny"). S1Joounkowo liczne s'kalenie należą dopla-gioklazu !~głównie a'lbit
i kiWaśny dJ.igoklaz), mikroklinu i mikropertytu mikrokllinowego, rz.adziej
mikroperty'tu oTtok:lazowego i ortoikllazu. W n'iektórych próbh:ach przeważającym skaleniem jest plagioklaz, yv :iInnycll mikroklin lub mikropertyt mi:krokliinowy. U ska!leni uJder.za IWY'soka świeżooć. nie naruszona
'pelityzacją' kaolinową i jej podobnymi zjawiskami wietrzeniowymi, hi'pergenicznymi. DO'ŚĆ liczne łysZlczyki (zawartość ich obrazuje długość
. 'wektorów . na fig. lJ)należą do muskowitu i ogólnie rzadszego i zwykle
-różnie zhydratY'zowanego biotytu, czyli hydrobiotytu. L'iczny iW niektóTych próbkaic.'h chlo!r)1't również by;wa hydiratyzorwany przechodząc 'W' hy-droohloryt. Godnym uwagi faktem jest brak deformacji plastycznydh
u mik i chilorytów w piaskowcach o spoiwie wapiennym.. Dowodzi to bardzo wczesnej., przedkompakcyjnej :infiltracji kalcytem, pochodzącym
:;z ługorwanego de'trytusru wapiennego. Okruchy IitoiklaSltyczne należą do
różnychodm'ian granitów, gnejsów (m.in. grafitoidowyc'h), kwarcytów,
..żylnych a:gregatów kwaTlCOwy!cll,lupków mikowych, fi'litów . (głównie
'chlorytowych i albitowych, rzadziej serycytowych) oraz wulkanit6iW
:i skał osadowy.ch. Wśr·ód struktur skał wylewnych rozp6znano: felzyto:iWą, mikropoikilitdwą, sferolitową, gralIlofirową, trachitową i pilotaksy..,
tówą. Z rzadszych okruchów skał ktystaUcznydh na1eży podkreślić obecność oKruchów skały kwal'COIWo-turmalinowej, spiiitu o strukturze wa.riolitowej, hialobazaltu i serpentynitu. Skały osadb:we reprezen:t1:lją _l;Ili:kroziarniste skały kJwarcowe i cha'1cedonowe (rogowce itp.), pelitowe,
ilaste i zoogeniczne ·w apienie, argi'lity, mułowce oraz siecikaTOŚlinna.
'StOsunki ilościowe okrud.hów przedstawia tabela 1. Stopień obtoczenia
bardzo niski, jak iW tzw. zia:rna,dh ostro- i półostrokrawędzistycl1. Spoiwo
jllitowO-:krzem.ionkorwe lub ikaI:cy'towe typu porow:ego, regeneracyjnegO'

o.
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albo podstawowe (bazalne), poiki'loklastyczne i korozyjne. Struktura
aleurytowo-psamitowa, zaś tekstwra bezkierunkowa. Z minerałów cięż
kich zaobserwowano w płytkach cienkich naj liczniejszy granat, dalej
cyrkon, dliwkowy i niebieski turmalin, leukoksen, i'lmenit, magnetyt •.
hematyt i getyt. Ponadto J. Szczurowska stwierdziła obecność, w próbkach wzbogacou)1Ich s·eparacją rwbromoformie, śladowy·ch ilości piko...
tytu, zoiżytu, epidotu i ·b rukitu. PoróW!Ilując :proporcje ilościowe po.nczególnych okruchówgruboklastycznych jasno wynika ,charakter pet'rogra-.
ficzny piaskowców babiogórskidh, dający się ująć określeniem: wa k ą.
·skaleniowo-kwarcowa lub waka litoklastyczno..: k IW a r 'c o w a.
D1a celów lporównawczych i charakterystyki środowiska .p owstawa-·
nia piaskowców ma,g urskich Wielce pouczający będzie zamieszczony dalej opis piaskoWioow osieleckich. Piaskowce te są swsze .od magurskich
i osadziły się bezpośrednio pod nimi (strefa D według M. Książkiewicza),
lub są oddzielone warstwami podmagurskimi i hieroglifowymi.
11. ,Piaskowiec osielecki występujący w zachodniej części Babiogórskiego lPaTku Narodowego jest skałą zupełnie różną. Jest to oiligomik.-·
tyczny, glaukonitowy osad piaszczysty o dość dobrym wysortowaniu ..
Nadtozm.amienny jest brak matrix i większe znaczenie spoiwa (celnentu),.
nIe tYJlko wiążącego skałę, lecz i zapełniającego łuki w dość do,brze upakowanym systemie mm.i.ej lub :więcej kulistych ział"n piasku. Ogólnie
przewaŻci w nim frakcja średnioziarnis~ego piasku (0,25+0,5 mm), chociaż.
zrlaTzają się odmiany, w których najdrobniejs.ze zi.arno ma 0,06 nim,
a największe sięga 1,5 mm. Wśr.ódgruboklastycznych okruchów silnie
dominuje kwarc nad skaleniami i fragmentami 'Htoklastyczm.ymi. Kwar,c:
nalleży zarówno do odmiany krystaloblastycznej, jak i kataklazytowej.
oraz żyłowej. Skalenie reprezentuje głównie plagiOiklaz należący do albitu
lub :kwaśnego oligoklazu (do An1S) oraz ortok'laz i mikropertyt ortoklamwy rw ilOści do 1/3 ogółu skaleni. Muskowit, a s7JCzególnie !biotyt i czę'Ś
ciO'Wo chloryt są silnie zhydratyzowane. Widoczne. są także przejścia
bioty'tu w ,glaukonit. Okruchy HtoklastY'cme wyróżniają się dużym ubóstwem gatunkowym. Są to z reguły ułamki żylnych agregatów kwarcowych, kwarcyty i mikróziarniste skały krzemionkowe .(kwaI'lcowe i ,cha1cedonowe m rodzaju rogowców, ftanitów i in.). Zaobsevwowano ponadto
fragment skrzemieniałego drewna. Ważnąrdlę odgrY'wają w opisywanym
piaskowcu minerały autigeniczne w poS-taci glaukonitu, zgetyty;zowanego
pirr'y'tu i ~zęŚlCiowo 'leukoksenu. Widoczne w peryferii ziarn -glaukonitu .
spękania promieniste wiążą się z dehydratyzacją tego metakoloida'lnego
minerału. Kontury jego są 'zWykle dostosowane do .ks7ita:łtu ziarn sąsia-:
dują'eyclh, .zdarzają się jednak i postacie pierwotne, owaloid,a:l ne. Zespół
mim.erał,ÓIW ciężkich jest identyczny z·e spotykan)1lm w piaskOlWca'ch magurskich. Różnice polegają jedynie na mniejszej zawartości ich rw piaskowcach osieleckich oraz W proporcjach ilościowydh. Spoiwo Da'Leży
zwykle do typu pOTOwego, huduje je illit i pokrewne mim.erałyill.aste.
W pI"zypadku pojawienia się detTytusu wapieimego przechodzi ono
m spoiwo kO!l"ozyjne i bazal:ne, natomiast domieszka minerałów krzemionkowyoh mOiŻe dać lo'ka'lnie spoiwo regeneracyjne. Struktura ogólnie
rawnoziarnista, psamitowa. Tekstura niewyraźnie kierunkO'Wa IWskutek
.bardziej prawidłO'Wego . uło!Żenia anizometTycznych ziarn piasku. W nie-
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:których płytkach może ibyć nadto dbserwowana niewyraźna tekstura
warstwowa w wyniku zaczątkowego xo2Jdziałudrakcji (śladowa laminacja). S'tosurnki ilościo.we skiladników klastycznych, stopień obtoczenia i kuJistość .podaje tabela 1. Z przy,toczO'nych danych wynika jasno duże
ubóstwo. nietl.'lWałych O'kruchów litOlklastyczny,ch i monomineraU.nY,(!Ih, co
Jąc:zmiezbrakiem matrix decyduje Q zastosowaniu terminu storowanego
przez petrografów amerykańskich a r e n i t k war c Q w y.
!PO'równując skład mineralno-petrO'graficzny piasko.wców maguxskiCh
i osieleckicll i(zestawio.ny na ftg. 1) daje się lzauważy;ć 2Jbliżenie pól ogra.p.iczającyChpunkty projekcyjne dla piaskowców osielleckicll i piaskowców.magurskich facji glaukonitowej. Jest tO' jedn:ak tylkO' pozorna, ~bie!Ż
.ność, gdyż skł.ad okruchów litoklastycznych o.bu ty~ piasko,wców bardzo
.się różni. PiaskO'wce osiele,ckie ;wyróżniają się nie ty;lkO' wystę~waniem
praktyc:zmie samy;ch tylkO' skał wapienny,eh w poStaci nietr'Wałych okru,chów litoklaS'tycznych, lecz także niską zawartością łyszczyków okruchO'wych, częściO'WO' wskutek ich glatik<IDity.zacji. Najbardziej bogate
w mIkę i chlO'ryt są piaskowce magurskie fa.cji muSkowitO'wej M. Książ
'kiewkza, a w s2JCzególnO'ści piaskowce babiogórskie.ZawartO'Ść prO'centową mik obrazuje długość IWektO'rów wykreślQIlych na fig. 1. Po1e zaj,:mO'wane przez te piaskowce rzutuje się niemal w zupelłności w obrębie
PO'la wak skaleniowo-kwaI"OOwych (pole II) i jedynie nieznacznie wkracza
w pole wak 1ito:k1astyczno-kWarcowych (IV). Tak IWięc nie mogą byc
' ·O'ne O'kreślO'ne wprost szarogłazami !lub arkO'zami,; leGz raczej już piaskO'w{!ami typu szarogłazowego Jub tzw. "podszarogłazami" ("subgraywacke" K~rumbeina i Krynine'a). Z uwagi jednak nabarozo różnorodne
,stosowanie terminów 8Żarogłaz i arkoza,će16we .Wy1daje się zastąpienie
ich w 'nomenklaturze petrO'grafi·cznejokreśleniam'i strukfura:lno-genetycznymi, jak w:aka i arenit. ,Pierwsza z tycil nazw oznacza brak IW)Tsorlowania i obecność fragmentów obok masy wypełnia'ją{!ej I(matrix) w .ziarnach z całą rozpię'tością r02Jffiiarów. MeChanizmpows'tania tego rO'dzaju
·osadu tłumaczą zjawiska prądówza'w,i,esinoWy'ch " lub "spływów błO't
nych" materia'ł>uprawie nie przerO'biO'n~go falO'waniem i wirolW)'mi,dennymi prądami trakcyjnymi Termin arenit jest przeci:wstawny wakom
i winien być stosowany jedyn'ie przy dobrej selekcji Wielkościowej okru":
,chów. Spoiwo I~cement) zastępuje 'W tym przy;pa'rlku matrix, tj. frakcje
drobnoklastyczne iW rO'li masy IwypeŁniającej (InfUlltmgsmasse). AreIlity
zazwyczaj odznaczają się wysoką ·porowatością, a spo:iJwo 1ch jest często
wtórne, infi1tra cyj.ne. . Taki typ osadów klastycznyICh, O' ziarnach obto.czonyoh lub nieobtoczonych, moze · powstawać jedynie przy dłUiŻs.zYm
~ziaływan'iu falowania i dłuższym transporcie przez denne prądy . trak·cyjne. Da!Jszy podział wak i are.p.itów, między którymi istnieją oczywiście
wszelllkie mO'żliwe przejiścia, przepTowadza się. nap<>(Eta,wie propo!l'cji
'ilościowych kwarcu, skaleni 1. nietl'wa1ydh 'Okruchów 'litoklaS1tycznych:
waki i arenity kwarcowe (1), skaleniowo-kwarcowe I(II), skaleniowe (III),
litoklastyczno,..k:waroowe (IV) i litoklastycme; względnie charakterysty,.cznych slcl:adników, jak glaukO'nitowe waki . kwwoowe itd.
'.
i

WARUNKI POWSTAWNNIA OSADÓW'
Geneza wszystkich trzech typów ' piaskolWCów serii ' magurskiej jest
.różna. Do takiej kO'nklluzji dochodzimy nie tylko na podstawie różnegO'
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składu frakcji okruchowej, ale również w oparciu o takie cecl1y, jak:
wysortowanie, stopień oMoczenia, kuli:stoiŚć, tekstma, specyficzne mine-rały autigen'iczne itd.
.
'Piaskowce magurside facji glaukonitowej i muskowitowej M. Książ
kiewieza, mimo pewnych 'WSpÓlnych cech w składzie jakościowym ()ikTu-- .
chów, przedstawiają .p od lWieloma względami odmienne skały. Pierwszym uderzającym faktem jest stOsunkowe ubóstwo ziarn nietrwałyoh
mechanicznie w piaskowcach fa·cji .glaukonitowej. ZjawiSko to stoi w ścis- 
łym związku. z podwyższonym stopniem obtoczenia i wyraźniejszą kulis-tością okruchów. Znac2lllyoh rómic w wysorlowaniu brak.
Jak wiemy, obtoczenie wywołaliea'brazją przy wleczeniu ziarn piasku
wzrasta bardzo szybko w początkowym okresie transportu, poczem_
wpływ ten jes't coraz i.nrniejszy, objawiający się w hardzo' powolnym .
wzroście obtoczenia. Wzrost kulistości jest znacznie 'bardziej wolnyi warowy. Transport rzeczny zapewne nie wywarł dużego wpływu na
stopień obtoczenia ziarn, chociaż długość jego nawale połOŻO'Ilym !pO
północn· ej stronie basenu magurskiego by1:a . przypuszcza1nie lwiększa_
Silniejsze oddziaływanie na morfo11ogię okruchów wiąza~o się ' raczej
z transportem morskim wmłuż wybrzeży, tj. ·w strefie działalności mo-sUTIkowO' siJnY.dh prądów wiroiWY'ch. Na!leży przy tym 'zaznaczyć, że
materia~ okruchowy wak, w ·zwiąiku z. niewielką kuiIiStością i zazwyczaj
słabym obtoczeniem ziarn piasku, nie wymaga: zbyt ,dużych prędkości.
ruchu wody do zapoczątkowania trak·c ji. Prędkości ,te zapewne niewieleróżniły się od prędkośCi potrzebnych do wprawien'ia w ruch mułu lub iłu
i W zwiąizkiU z tym nie doszło do se'lek,cji ty'Ch frakJcji. Obecność ·glauko-·
nitu rw piaskowcach magurs'kj,ch facji pólnoCiIlej wskazuje rowniez na'.
względnie długi okres ip rzebywania osadu w warunka·ch płytkowodnyoh •.
Możliwe jest to w pl'izyparlku, gdy szybkość akU'lnu1a-cji przewyższa
szybl,{ość pogrążenia się dna basenu. Prowadzi to do powstania okresowego, mniej lub więcej stabilnego, miniaturowego szelfu. Nie jest .w y-kluczone, że glauikonit mógł tworzyć się w spokojnych .cżęściach szelfu
z i1astym dnem i zosta'ł doprowadzony . do miejsc akumula.c ji waki prą
dami wywołanymi sillnymisztormami itp. zjarwiskamL !Po przekroczeniu
stanu rÓW'nowagi statycznej, w nasypie przybrzeżnym nastąpił · !ZSuwmateriału i częściowe jego przemieszanie w prądzie . zawiesinowym.
Piaskorwce magurskie facji muskowitowej t'wo;rzyły się nie:wątp\liwie
w odmiennydh w8!l'u:nkach. Wyroki udzia'łlzial'n nietrwałych, ich przypadkowy (za:chowany z okresu dezintegracji skał) kształt oraz brak obtoczenia 1ub tylko bardzo słabe obtoczenie są wynikiem zredukowanegodo minimum transportu żarówno rzecznego, jak i morskiego. W prze-ciwieństwie do północnego brzegu basenu magurSkiego, południowy musiala: 'znamionować znac~ilie wyższa aktywność tektoniczna. Wyzsza cz·ę-- .
stotliwość i .długotl'lwałość ruchówpionowycih objawiała się tu rw ut'worz~u się .mniejszych i stromszyCh nasypów przy,brzeżnych, częściej TOoZ-łaooWy"Wanych osurwiskamidającymi początek prądom zawiesiJiowym.
Tak więc krótkotl'lWałość transportu była czynnikiem decyd'ującym.
o kompletnym braku wysortowania. Większe nachylenie skłonu nasypu:
wynikało z wymieszania drobnych i grubych frakcji i w związku z tym.
lepiej spojonych cementem ilastym.
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Ten sam brżeg południQlwy przedstawiał zupełnie odmienny obra2Z
w nieco wcześniejszym okresie, gdy osadzały się · piaskowce osieleckie.
· Różnice wysokościowe w Ireliefie dna basenu i <lzęści nadwodnej tego
brzegu musia~y być wtedy mniejsze, a okresy spokoju tektonicznego
znacZiIlie dłuższe. To mniejsze naSilenie ruchóiW pionowyoh doprowadziło .
do polWStania, podobnego do opisanego przy omawiaariu genezy piaskowców glaukonitowych lIllaig urskich, miniat'llrowego szelfu. Lepsze wysortoiWanie piaskOlWc6w omeleckiCh mówi o nieco dłuższym okresie transportu
illlorsklego wzdłuż 'linii brzegowej, jakkoI'wieknie po2JOStawiło to wyraź
niejszego piętna w stopniu obtoczenia i kulistości. Prawdopodobnie selekcję gruJbych i drobny;ch fTak,cji ułatwiły specjallne lW:aI"triti h~drooy
namiczne . .WolI!ny, laminarny ruch wody w prądach dennych mógł .wynosić :z osaduziarIla piasku, akumulować . i następnie transportOlWać
w postaci "spływów piaskowY'ch" w rodzaju "kurzalWki", oibsel"Wowany;ch
aktualnie :u wybrzeży kalifornijskich. Tym sposobem materia~ ten mógł
się znaleźć również i na głębszym dnie basenu sedymentacyjnego. O transporcie w postaci spływu piaskowego przemawia również nieobecność innych domieszek do piasku poza wtórnym, infiltracyjnym spoiwem. Spoiwo
to jest zazwYczaj kalcytowe i powstało . z ' ługowania detrytusu wapiennego. Obecny ponadto jako domieszka glaukonit mógł być transporto-·
wany tak jalt piasek kwarcowy i "dorastać" tworząc lokalnie rodzaj
spoiwa.
.
.
WNIOSKI P ALE<X1EOGRAFI:OZlNE
Reasumując poprzednie rozważania dochodzimy do wniosku, że
popl'liedzającym sedytmentację piaskoiWCÓW magurskich, tj.
,czasie gdy osadzał się piaskoWiec osielecki,część podwodna południo

· w oIkresie

w
wego brzegu basenu magurskiego miała postać miniaturowego szelfu. Był
to .wynik obniżenia Się często1!liwości i rozmiarów ruchów pionowych
w tej części geosynkliny. Bardziej stabi'l ne warunki. i przewaga akumula:c ji nad pogrążaniem sprzyjaly rozwojowi szelfu. Efektem powStania
· sz~fu jest pojaWienie się ~żnic:owanych groowometryczme oSadów
kJ.lastycznych .z glaukon!item W pos1:ad piaSkowców osieleckich i gł6wnie
ilaSto-mulaStych warstw hlerQlglifowych.
W ,g ómytmoocenie?, 'w czasie gdy rozpoczęlła się sedymentacja piaskowca magurskiego, nastąpiła gruntowna ·zmiana reliefu, iW następsfwi,e .
silnego wzmożenia się ruchów pionowych. Szybka erozja stromego, pół
nocnego stoku lądu (kordyliery?), ograniczającego od południa' basen ,m agumki, dała duże m~ materiału przetransportowanego na bardzoikł-6t
Mej pr~estrzeni do basenU morskiego. O szyWwścierozji świadczy iWyjątkowa świeżość skaleni i okruchów litokIlastycznych, budującyCh. pias- ·
kOlWce magu.rsk:ie facji muskowitOwej.
'WpmeciwieńStwie do stromego brzegu połwdm.ioiWego, ' część nadwodnapółnocnego obrzeżenia basenu magurskiego (południowy skłon wału
rozdzielającego 'basen magurskii śląski) musiała mieć znacznie mniejsze
nachy~enie. Ułatwiło to powstanie drobnego szelfu, z którego był rqzpro':"
wadzany materiał dla ławic glaukonitowego piaskowca magurskiego. Małe
nachylenie zboczy koiidy1ier po iWewnętrznej strome łuków jest w obsza~
raCh geosynkllinalllych niemal prawidłem. Ten bardziej łagodny stok
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oczywiście wydłużył

w O'brębie szelfu
-okruchów.

transport rzeczny, cO' łącznie z przeróbką materiału
w pewnym stopniu mi obtoczenie i kulistość

iWplynęłO'

Bliższe O'~eślenie ·p ozycji linii brzegOlWej i .głównyICh obs'zarów źródło
wych. materiału klastycznego dadzą, pom analizami petrograficznymi,
przede !WSzys.tkim obserwacje sedymentacyjne hieroglifów prądowych
i wleczeniowych, rodzai uwarstwienia itp. rozpoczęte przez M. Książkiewkza na obszarze Średniego Beskidu (1958).
.
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BJ13EP

IIETPOI'PA<l»Ifl:IECKMI XAPAKTEPHCI'1łKA MAf'YPCKHX IlEClłAHHKOB
~AHhHOrO

BECKH~

Pe3lOMe
OxapaKTepH30BaHHhre B

neTporpa<!>ną:eCXOM OTHOIIIemm MarypcB:He necqaRHKH

Il;eHTpaJlhHOl'O B~a (3ana,ztHhIe. KapnaThI) OTJD:I'łaIOTCH no'ł'l"H COBepIIIeHHhIM OT-

cyTCTBJreM O'I'C'OPTJ:IPOBaHHOCTH, OKaTaHHOC'l'P.l H B 06w;et{ H9'3Ba'łHTeJIhBoti H H3MeHąm!oH IIIap0Ó6pa3BOCThIO. 3'1'0 KacaeTCJl: .B Oc06eHHOCTH necqamm:OB MYCKOBHT0I!30t{ .
<P~

M. KceWKKeBną:a (1955,1958) 6ónee IOlKBhIX 06HalKeHHt1: neC"'IaImKOB B Ma-

rypcKOt{ CTpyKorype. MarypcKHe yyecqamm:H rJIaYX:OHHToBoił <P~ XapaKTepH3YlQ'l'C8

60JIhIIIeił OKaTaHHOCTbIO H IIIapoo6pa3BOCT.bIO. BBH,ltY 60JIhIIIOI'O co.ztePlKaHJm OCHOBHoił MaCehI 06a THna .necąaHHKOB MOJKHO 00'H00l'K K TaK Ha3hIBaeMhIM BaKKiul
C. }KHJIh6epTa (1954).cpe~ KOrophlX JIHIIIh pa3ROBH,ltHocm: O'.l'HQICmlIHecJ'l K MYCKO-
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BH'l'OBOH tPaqID! 06HJIbHhr HeYCTOWmBhThm 06noMKaMK nO,7IeBl.IX mna'l'OB, C'JIIO~ K JIKTOKJIaCTWiecKHMH 06iJIoMKaMH nopo~ i{tPllIl'. 1, . H Ta6JI. 1). no OTHoweHnn OTCOPTJ!poBamm MarypciOfM neC'lalD!lXaM COBepWeHHO npoo'HBOIIOiJIO:lKHbIoCenen;KHe nec'iaHJfKH. B 3TKX, necqaHHKax OTcyTCTBYeor OCHOBHaJl Macca, MecTO , KOTOPOH 3aMe",;
~aeTCJl
nHWh TOiJIhKO n;eMeHTOM, npeHMy~eCTBeHHO BTOPH'iHOO KaJIhIJ;HTOBOro
npOHcxo~eErn:JI.
3Ha'lKT, 3TO 3KBHBaJIeBT apeHH'l'OB 2KHnb6ep.ra,co~epxa
~ rnaYKOH'HT, aaanorH'iHo MarypcKHM neC'laHHKOM 'Cesep8bIX perHOHOB ~eHTpaJIh
HorO Bec~a.CJi~eT npe,lJ;no.iIaraTh, 'iTo 3TH neC'iaHHKH :OTnaranHChY .IOXHorO ,
n06epeXbJl MarypcKorO 6acceHHa Ha MKHHaTIOpHOM weny,q,e. Bonee ~nHTeJIbHall
TPaHciropTHPOBKa B,l(Ml>6eperOB npHBena K ~tP~~HH M:aTepHana, cnaraio~ero npH6pexHbIHBanHa. KpYnHOKnaCTHqeCKHH 'ocenen;KHH nec'iaHHK H MenKo- .
lrnacTH'iecKHe nePorJIHtPOBhte CJIOH. TpaHcnopmpoBKa OTOOporKpOBaHHo/0 ltPynHOKnaC'l'H'iecKoro . MarepHaJIa B, ' 60nee r.i:ry6oKHe y'iaC'rKH 6acceHHa ,O~ecTBnJlnaCh,
no BceH BepOJlTltOCTH, B BH,l{e TaK Ha3hmaeMhIX neC'ia.Hi.JX IIOTOKOB·. B 60JIee. IIoo~HHH
, IIei»ro~, ' T. e. BO BPeMJI 06pa30BaHKJI ,MIiI'ypc:KKX IIeC'IaHHKOB, YBeJIH'ieHHa.Ii: qa.crOTa
H aMnnHTY~a BepTHKanhHbIX ~BIDKeHKH IIPHBeJl'H K HCqe3HOBeHHIO weJIhtPa, a 06pa3YIO~CJl npn6pexHbIH Ban 60JIee qaCTO YHWiTom:.aJICJI .B pe3ynhTaTe On0JI3Heti!
11 CiBJl3aHHhIX C HHMK cycneH3~rOB:HhIX reqeHHH. B 3TO lKe BPeMJI no ceBepHOH CTOpOHe 6aCCeHHa 06pa3OBaJIaCh Ha 60JIee yCTOH'iHBOM H MeBee Iq)yTOM 6epere (Bana
pa3,lJ;eJIJIIOw;ero M~ H' cHne3CKHH BacceHHbr) MarypCKHH neC'iaHHK rnaYKOHHTOBoH tPaIJ;HH, 06noMo'iHbIH MaTepKaJI OI'naraIOrqHHCJI Ha MHHHaTIOPHOM DreJlhtPe
BMecre c HOBoo6pa3YIOlIlJ1¥CJI rnayKOHHTOM, noCJl'e KpaT'KOBpeMeHHOHMeXam!'lecKOH
o6pa60TlW BbIWe 6a3HCa BOJIHeHHJI, nepeOTnOOKeH onon3HJlW:!: H CYClleH3HOHHhiMH
'l'er;[eHHJIMm

Tadeusz WIESER
PETROGBAPmCAL ' FEATURES OF 'THE MAGUM ~STONES
FROM THE MIUDLE.BESKW RANGE
'

Summary
The petrographically analysed Magura sands tones of the Mid'd le Beskid Range
(Western Carpathians) distinguish them selves by an almost complete lack of
grading, roundmg, as well as by a generally low and changing ~phericity of hains.
This particularly refers to the sandstones of M. Ksi~zkiewicz's muscovite facies
(1955, 1958)ef the more southern sandstone occurrenee areas in the Magura unit.
The Magura sandstones of glauconitic facies .disclose 'a slightly higher degree of
rounding, ' and a higher sphericity. In view cif the high contents of matrix, both'
types of sandstones may be 'referred to the so-called ' C. Gilbert's wackes (1954),
of which only the varieties belonging to the muscovite facies .are rich in non-stable
materials, like feldspars, micas and litho clastic fragments (Fig. 1, Table 1). Fully
'the opposite to the Magura'sandstones, as rega,rds it~grading, is the slightly older '
Osie~ec sandstone. This' latter contams no matrix, which is replaced !>nly be cement ·
being usually of secondary, calcitic nature. Thus, this is an equivalentio C. Gilbert's
XWBoTtaln.1lt Gi!ologlczny -
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'arenites and contains glauconite, like ' as the Magura sandstone of the northern
'regions of the Middle Beskid Range. It seems probable that this sandstone sedi~
-mented at the southern shores of the Magura basin, on, a miniature' shelf. .An
-extensive transport along the shore line led to a differentiation of the material
-building the coastal bar, into the coarse-clastic Osielec sandstone and 'fine~clastic
,hieroglyphic . beds. 'r4e transportation ,of the separated coarse~clastic material into '
-the deeper parts of the basin probably took place in the form of so~called sand~'
flows. At a later period. i.e. at the time of formation of the Magura sandstones,
the increased frequency and amplitude of vertical movements led to a disappea~
-ranee of the shelf.: The growing coastal bar was then more often destroyed ' by
-submarine slides, . and turbidity currents connect~d with them., At the same time
·the Magura sandstone of glauconitic facies was formed ,in the northern part of
the basin and on a more stab'l e and less inclined shore (part of the ridge separating
the Magura basin from the Silesian basin). The clastic material ' deposited on . the
miniature shelf ' together ' with the then formed glauconite, was, after a short
mechanical reworking abO'Ve the wave base, redeposited due to the slides and
turbidity currents.

.1

i

