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Systematyczne studia petrograficzne skał. magmowyoh Gór Święto
w 1955 r. w ramach :długofalowych prac Instytutu
Geologicznego. Zadaniem ich było wyjaśnienie charakteru magmatyzmu
badanego o·b szaru, opracowanie petrograficzne występujących tu małych intruzji (diabazów i lamprofirów) oraz odcyfrowanie stosunku
:magmatyzmu do mineraliza·cji i okruszcowania obszaru.
Wyniki badań petrograficznyCh skał magmowych GÓl' Świętokrzys
.kich za okres 1919-1954 znajdujemy w publikacji S. Małkowskiego
(1954), gdzie również podano historię ich rozwoju. 'T u przypomnieć na....
leży, że odkrywcami tych skał byli dwaj zasłużeni badacze Gór Święto
krzyskich: J. Czarnocki (1928) i J. Samsonowicz (1928), opracowaniem
zaś petrograficznym, poza S. Małkowskim (1954), 'zajmowali się J. Morozewicz i J; Tokarski (fide S. Małkowski, 1954). Materiał skalny pobrany
z odsłonięć naturalnych lub płytkich szybików nie za.wsze odpowiadał
wymogom ' badań petrografi,cznych, co nasuwało trudności w dokładnym
jego opracowaniu.
W celu wyjasnienia pozycji skał magmowych w Górach Święto
krzyskich, zainicjowane zostały przez J. Czarnockiego w latach 1937-1939 badania geofizyczne obszaru, w wyniku których stwierdzono występowanie w okolicach ~. agowa większej ilości drobnych utworów diabazowych, ukrytych pod nieznacznej miąższości pokrywą skał osadowych. W następnych latach studia geofizyczne prowadzone przez S. Pawłowskiego na obszarze Gór Świ~tokrzyskich doprowadziły do wykrycia
diabazów w okolicy Św. Katarzyny (8. Pawłowski; 1947). Dzięki tym
badaniom '. geofizycznym, prowadzonym z inicjatywy Instytutu Geologicznego pod kierownictwem S. Pawłowskiego i przy udziale szeregu
geofizyków (między innymi M. Karaczun i K. Karaczun) stwierdzono
w następnych latach występowanie w okolicy Iwanisk większej masy
lamprofirów; które ciągną się od młyna w Kabzie na wschodzie obszaru,
aż do Winnej koło Łagowa (S. Pawłowski 1953, 1954, referat K. KaraczuIia z 9nia I1.XII.1961 r.).
krżyskich rozpoczęto
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W latach 1954-1961 przeprowadzono jedenaście niegłębokich wierprzy czym zaznaczyć należy, że każde z nich·nawierciło skały magmowe, mimo drobnych i kapryśnych form ich występowania.
Autorka składa serdeczne podziękowanie Prof. S. Pawłowskiemu za
próbki lamprofirów z dwóch wierceń w okolicach Iwanisk, . mgr Z. Rubinowskiemu .za materiał z czterech wierceń w okolicy Daleszyc.
mgr M. Karaczun zaś i mgr K. Karaczun za badania geofizyczne przeprowadzone na Górze SaUwwej i okolicach Sierakowa i Smykowa. Panu
inż. W. Iwaszkiewiczowi autorka dziękuje za przygotowanie części graficznej pracy.
.
" ."
. ..
.
Treścią niniejszego opracowania są ogólne wyniki ha dań petrologićż~
nych lamprofirów Gór Swiętokrzyskich, których studia szcz.egółowe s.tanowiąprzedmiot od~elnej publ,i kacji (I."Kardymowi-cz, J~62).
ceń,

SYTUACJA GEOLOGICZNA LAMPROFIRÓW
W obrębie Gór Świętokrzyskich ja).w jedyne skały magmowe znane
na razie lamprofiry i diabazy oraz związane z nimi skały prz,eobraWne. Sk4 ły te ukazują się · w· postaci · małyc~ intruzji wśród staropaleo7,OicZnych osadów obszaru ciągnącego się iW kierunku wschód - zachód
około 54 ktn (Klimontów Podkranów) i około 30 km z północy na
połud:p.ie (Psary Kąty Zalesie).
"<
'
.
. Z tych dwu rodzajów skał lamprofiry zaliczyć należy w tej chwili
do jedynych w kraju skał, które 'ZO'St~ły wyjątkowo wszęchstronnie opracowanę, ,gdyż poza studiami petrologiczilyroi zbadano je również pod
względem ich mineralizacji {Z. Rtibinowski, 1962) oraz charakteru geochenncznego (W. Szcze'panowski, 1962).
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i jak wynika :lod.kry'Y~ na;tur~lnych i zdjęć geofizycznych, zajmują
obszar, którego dłuższa oś IW kierunku wschp9 - zach6<;l ma około 40 km
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(od Kahzy na VJ'SlCh.odzie d.o P.odkran.owa na zachodzie); szerokość · pasa

wsch.odniej wynosi 3 km (Kabza - Zaldów), w zach.odniej "zaś
5 km (Cisów - Smyków) (fig. 1). Jest to .obszar Q charakterże
geantyklinalnym z : osadami bez ciągł.ości stratygraficznej i częstym
udziałem .osadów facji brzeżnej. Zdaniem S. K.ozłowskiego(1958),f.ormy
geantyklinalne szcżególnie podatne są na powstawanie w nich utworów
żył.olWYch i powstające w f.ormach tych spękania tenzyjne często wyk.orzystyw.ane są przez intruzje.
'
W .odkrywkach naturalnych lamprofiry są znane jedynie przy mły'"
nie w Kabzie koło Iwanisk, ż szybików zaś ~ w pobliskiej k.ol.onii Wzory
(J. Samsonowicz, 1928) .oraz na zach.odzie w .okolicy Cisowa (góra
Wrześna) i P.odkran.owa (Góra Salkowa', J. CzarnoCki 1928). Badania
geofizyczne stwierdziły występ.owanie większej masy lamprofirów na
..obszarze Q znacznym zasię.gu - od młyna w Kabzie, poprzez kolonię
Wwry, Ziel.onkę, Zaldów, P.orębę, St.obice do Winnej koło Łag.owa
(S. Pa,włowski, 1953, 1954, referat K. Karac.zuna z dnia 11.XII.1961 r.).
Zdaniem S. Pawł.owskieg.o (1953) skały te występują pod pokrywą Q nie.znacznej miąższ.ości, rzędu 16+40 m i stan.owią intruzje wypełniające
.szczeliny spękań tektonicznych, o charakterystycznym biegu równ.oleż
nik.owym, 'z .odchyleniem na NW.
'
UsytUowane przez S. Pawłowskieg.o dwa .otW.ory wiertnicze w .ok.olicy
lwanisk (Ziel.onka i Zaldów) dostarczyły materiału skalnego, nadająceg.o
się d.o badań (petrograficznych. Ponadto w Zald.owie K. Pawłowska
(1958) stwierdziła występowanie lamprofirów w .obrębie skał d.olnego
dew.onu, gdy dotychcza~ te 'Skały znane były jedynie wśród pokładów
kambru.
W ókolicy Daleszyc, na podstawie badań ' geofizycznyoh, n.otowany
jest drugi punkt występowania lampr.ofirów (S. Pawł.owski, M. i K. Karaczun.owie). Przypomnieć należy, że lampr.ofiry zachodniej części
regionu kieleckiego .odkryte rostałyprzez J. Czarnockiego (1928). Usytuowane tu przez Z. Rubinowskieg.o (1961, 1962) cztery punkty wiertnicze oostarczyły w trzech wypadkachlampr.ofiru, w jednym zaś ~
diabazu, .gdyż na tym interesującym obszarze oba' rodzaje skał melan.o'"
kra tycznych występują w najmniejszej .odległości. · Ponadto na Górze
Salkowej w Podkranowie, dzięki r.obotom ziemnym (szybiki do. 30 m
głębok.ości) stwierdzono bardz.o interesującą mineralizację i .okruszoowanie lamprofirów o.raz o.sobliwą f.ormę ich występowania (Z. Rubin.owski,
.1961, 1962).
w

częś'ci

.około

FORMA WYSTĘPOWANIA LAMPROFIRÓW
F.orma występowania nawierconych lamprofirów
właściowym (tnącym); pod.obnie jak t.o ma miejsce w

.odpowiada dajkom
odkrywce lampro-firu przy młynie w Kahzie (J, Samso,n owicz, 1928) lub na Górze Salkol..
wej (J. Czarnocki, 1928, Z.Rubiilowski, 1961, 1962), natomiast w k.olo.nii Wzory koło. Iwanisk lamprofir zdaje się ukazywać w fo.rmie dajki
pokładowej (J. Samson.owicz, 1928). . "
Dajki lamprofirowe Gór ·Świętokrzyskich wykazują znaczne różnice
.szer.okości od 38 cm d.o 17 m. Zawsze jednak iW systematyce tych utwe-
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to dajki małe. . Zaznaczyć należy, że siedem,nastometro.w a szerodajki lamprofiru (w Zielonce koło Iwanisk)nie należy do częstO
notowanych w literaturzegoologicznej. Lamprofiry występują przeważ
nie w utworach kambryjskich, z wyjątkiem wiercenia w Zaldowie, gdzie
stwier;dzono ukazywanie się lamprofiru w skałach dolnego dewonu.
Podkreślić przy tym należy, że w tymże wierceniu stwierdzono rumosz.
lamprofirowo-kwarcytowy na głębokości 3+4,2 rn. Poza tym w Smykowie 1 również mamy niejasną sytuację, jakby dwudzielności dajki lamprofirowej.
Skały osadowe otoczenia wykazują zaburzenia natury mechanicznej,
tj. pokruszenie ' osadów, ich spękanie, zgniecenie i zbrekcjowanie. To.
ostatnie zwłaszcza wyraznie ukazuje się w obrazie mikroskopowym,
zawsze wyrazniejsze w spągowej partii dajki.
rów

są

kość

KONTAKTY
Już J. Czarnocki (1928,
obrażenia skał osadowych

1938) i J. Samsonowicz (1928) notowali przena kontakcie z lamprofirem, widoczne w odkrywkach naturalnych i we wkopach. We wszystkich pięciu wierceniach
zanotowano w spągu przejawy przeobrażeń kontaktowych zarówno skał
osadowych, jak i lamprofiru. W stropie natomiast, mimo braku okazów
z Załdowa i Smykowa, występują one niewątpliwie również we wszyst-·
kich wierceniach, o czym wyraznie świadczą studia mikroskopowe.
Zmiany kontaktowe są natury mechanicznej i . termicznej. Minerałów
kontaktowych wysokotemperaturowych tu nie znaleziono. Skały · osadowe wzbogacają się w siarczki i minerały żyłowe (baryt, kalcyt, dolomit,
syderyt) oraz w tlenki żelaza (głównie hematyt, który w strefie hypergenicznej zamienia się na limonit). Przeobrażenia skał osadowych
w stropie lamprofiru zaznaczają się silniej, niż w jego spągu. 'Poza tym
zmiany te wyramiejsze są w skałach ilastych, gdzie następuje r.ekrystalizacja składników mineralnych, niż np. piaskowców kwarcytowych,
które ulegają zażelazieniu i spękaniu. Największą aureoJę przeobrażo
nych osadów (do. 3 m) zanotowano w stropie najszerszej dajki lampro-·
firowej w wierceniu Iwaniska - Zielonka (fig. 2). Poza zmianami notowanymi w mikroskopie studia geochemiczne wykazały {W. Szczepano,w ski, 1962), że skały bezpośredniego otoczenia lamprofirów wzbogacają
się w te same pierwiastki śladowe, których obecność stwierdzo.no w lamprofirach.
Te ostatnie na styku ze skałami otoczenia wykazują przede wszystkim zmianę struktury, która ma charakter pasowY, tzn. że naj.drobniejsze ziarno ukazuje się w cienkiej, parę milimetrów liczącej partii
szklistej, przykontaktowej, następnie w kierunku środka dajki ukazuje·
się struktura o ziarnie grubszym i wreszcie w centralnej partii dajki
lamprofir upodobnia się do skały plutonicznej; jedynie .większe blaszki
oraz idiomorfizm biotytu (do 1 cm) wskazują na strukturę porfirową ..
Jest interesujące, że partia przykO'Iltaktowa lamprofiru zawyczaj ma
barwy ciemniejsze, co wiąże się ze ~bitą raczej strukturą tej części
lamprofiru. Przypomnieć trzeba, że powyższe zjawisko mo.głoby nasu-wać myśl o złoż6flyIn charakterze dajek lamprofirowych, Z'budowanych
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Fig. 2. Profile petrograficzne \llawiercony~h lamprOfirów
Pełrographical profiles of the rea'c hed by boring lamprophyres
l - mułowce; 2 - mułowce przeobrażone kontaktowo; 3 - łupki ' z wkład
kami szarogłazów; 4 - łupki przeobrażone konbaJt.tawo; 5 - lamprofir przeobraOOny; 6 - lamprofir sterolltyczny; 7 - lamprofir porfl.rOwo-Z1arn19ty;
8 - rumosz ~rof1ru i kwarcytu; 9 - kwarcyty
Cyfry pod nazwą otworu WlIka.zujll wYsokość punlctu zerowego n.p.m.
l - B1ltstones; 2 - s11tstones 8.ltered at conta.ot planes; 3 - shales wlth '
greywa.oke intercaJatlons; 4 - shales altered ad; COIlltaCt planes; 5 - IIiltered
lampr.opbyre; 6 - spherul1tlzed lamprophyre; 7 - pmphyro-granttIa.r lamprophyre; 8 - lamprophyre and quartz1te taruB; 9 - quartz1tes
NUmerals below the name of bore-holas lndlcate altLtude a. B. l. ot zero
połnt of bore-<hole

z dwu skał (S. Małkowski, 1954). Tymczasem studia petrograficzne wykazały, że cieńsze obrzeżenie dajki spOwodowane jest pojawieniem się
szkliwa, wy.wołanego gwałtownym ostyganiem lamprofiru na styku
ze skałami ścian 'Szczeliny. Wprawdzie analizy chemiczne wykazują róż
nice składu lamprofiru z obwodu dajki i z jej partii centralnej, lec~
różnice te wiążą się ze słabszym lub si'lniejszym stopniem dyferencjacji
tworzywa lamprofirowego w

obrębie

szczeliny

'Spękania

tektonicznego.
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STRUKTURY LAMPROFIRÓW
O zmienności struktury tych skał w obrębie jednej dajki mowa była
Wydaje się, że zmienność struktury jest charakterystyczną cechą
tej grupy skał. Wyróżniono tu:
1. Strukturę fluidalną, zawsze przywiązaną do kontaktów: w mikrolitycznej lub szklistej matrix lam,profiru ukazują się zmiennej wielkości
(od 0,09 mm do 2+3 mm) blaszki biotytu, kierunkowo uporządkowane,
równolegle do granicy kontaktu (tabl. III, fig. 10). Struktura ta widoczna jest równici makroskopowo (tabl. VII, fig. 25).
2. Struktura sferolityczila, często zwana oczkową, bardzo dobrze
widoczna jest makroskopowo (tabl. VII) fig. 24), zvy'łaszcza na bardziej
zwietrzałych okazach. Lamprofiry o tej strukturze stwierdzono głównie
w okolicy Daleszyc; najlepiej wyrażona jest w wierceniu na Górze Sallrowej (Podkranów). Struktura ta przywiązana jest raczej do peryferycznej partlii dajki lamprofirowej. Polega ona na pewnego rodzaju
separacji masy salicznej głównie skaleniowej, kt.óra skupia się
w utwory kuliste, otulone większymi blaszkami biotytu, które niekiedy
jednym końcem zaciśnięte są między skaleniami. W obrębie ~utworów
. kulistych rozwijają · się słabo wykrystalizowane skalenie. Rozchodzą się
<me pierzasto lub wachlarzoWQ w jednej części oczka, w drugiej zaś
tworzą jednolitą nie zindy.widualizowaną masę. Różne stadia roz.woju
struktury sfero litycznej widoczne są na tabl. II, fig. 8; tabl. V, fig. 16,17.
W partiach skały o grubszym ziarnie wydłużone tabliczki skaleni
również tworzą agregaty o wachlarzowym ułożeniu (tab. V fig. 18, 19).
H. Carstens (1959) opisuje analogiczną strukturę "ocelarną" w lamprofirach południowej Norwegii, gdzie leukokratyczne "oczka" skaleniowe
złożone są z anortoklazu. M. Vuagnat (1943) opisując podobną strukturę
w porfirytach nazywa ją "drzewiastą". Skalenie o promienistym urożeniu w lamprofirach omawia N. W. Buturlinow (1959). W Karkonoszach niektóre lamprofiry z grupy kersantytów wykazują podobną
strukturę, którą G. Berg (1923) nazy·w a sferolitycżn.ą lub "kwiatami
lodu". W każdym bądź razie struktura ta nie ~ależy do często spotykanych w skałach dajkowych.
W literaturze petrograficznej znajdujemy różne poglądy na genezę
tego rodzaju struktury; różnie też bywa ona nazywana: "ocelarna",
pseudosferolityczna, "kwiatów lodu" (eisenblumenartig - G. Berg, 1923,
str. 78). Jedni przyjmują, że powstała ona wskutek dewitryfikacji szkliwa (G. Berg, 1923), inni wiążą ją z likwacją magmy (O. Elisiejewa,
1960).
3. Najbardziej zbliżoną do "ocelarnej" jest struktura lamprofiru
"stektonizowanego" z wiercenia w Podkranowie. Jest ona tu jednak
genetycznie odmienna. Podobnie jak w "ocelarnej", tak i tu, Skalenie
występują ·w utworach kulistych, zaopatrzonych w ciemniejsze, słabo
.reagujące na światło spolaryzowane obwódki, paru mil\imetr6w szerokości (tabl. r, ' fi.g. 6; tabl. VI, fig. 22). Zarówno wzajemnym układem,
jak i większymi rozmiarami, skalenie te znacznie różnią się od wystę
pujących w sferolitach. Genezę ich można by wyjaśnić przyjmując, że
agregaty te wykrystalizowały równocześnie z biotytem, zanim tworzywo
wyżej.
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lamprofirowe wcisnęło , się do szczeliny. Skąlenia te stąnowią .właściwie
pseudomorfozy kalcytowe i nie dały się zidentyfikować za pomocą
rentgenografi.cznych oznacz.eń.
4; Odrębną strukturę wykazuje lamprofir z brzeżnej partii dajki
w wierceniu Zaldów. Tu notowane są j ,płaty" leukokraty'cznej ' masy
() różnym kształde i zarysach, występujące w porfirowo-ziarnistej strukturze skały (tabl. I, fig. 7). Ich powstanie prawdopodobnie wiąże się
z bardzo szybkim ostyganiem lamprofiru.
. 5. Strukturę mikromigdałowcową zanotowano rw lamprofirze z odkrywki w Kabzie oraz w lamprofirze kolonii Wzory. Niestety, obie skały
są silnie zwietrzałe i nie dają dobrego obrazu na fotografii. Struktura
ta przemawiałaby za krystalizacją tych skał w pobliżu powierzchni oraz
za oogactwem ich tworzywa w składniki gazowe.
6. Struktura porfirowa z biotytem w dużych blaszkach -na tle
mikrokrystalicznej lub drobnoziarnistej matrix notowana jest głównie
w obrzeżeniu dajki na styku z fluidalną.
7. · Struktura porfirowo-ziarnista lub panidiomorficznie ziarnista notowana jest w lamprofirach ze środkowej partii dajki.
8. Struktura aplitowa notowana jest w "kwaśnej -skale" z Sierawa, czyli w silnie przeobrażonym lamprofirze . (tabl. VIl, fig. 26).
Tak więc z charakteru struktury można sądzić o położeniu próbki
skalnej w dajce i wwyp.adku bezpośredniej technicznej utraty kontaktu --- struktura pozwala sądzić o intru;zywnym lub ekstruzywnym charakterze małych intruzji Gór Świętokrzyskich.
- -_
STAN ZACHOWANIA BADANYCH LAMPROFIRÓW
Zanim podany zostanie skład mineralny lamprofirów Gór Święto
krzyskich, nadmienić należy o stanie zachowania badanych skał. Skały
te _znane są jako bardzo mało odporne na wszelkiego rodzaju przeobrazenia. Pod wpływem czynników atmosferycznych rozpadają się ónena
zółtawą lub brunatną masę, w której widoczne są silnie zwietrzałe
blaszki biotytu barwy złocistej lub żółtawej . Jak wykazały badania
rentgenograficzne, biotyt badanych lamprofirów przeobraża się w wermikulit, by w ostatnim stadium swuich zmian przejść w kaolinit. Taki
'" rwermikulitowy" biotyt, czyli mieszanina wermikulitu + zanikowy
hydro biotyt, stwierdzony został w lamprofirze stanowiącym rumos~
w wierceniu Zaldów, na głębokości 3+4,2 m oraz w próbce lamprofiru
z g6ryWrześna koło Cisowa. Jednocześnie .w skałach osadowych Gór
ŚwiękkrzyskiCh notowane jest występowanie wermikulitu z kaolinitem
,( J. Siorna, 1917). W związku z tym nasuwa się myśl o procesie rozmy,..
wania lamprofirów na. szeroką skalę i odkładaniu ich składnik6w na
większych obszarach niż obszar zajmowany przez te skały. W ten sposób rozmyte drobne formy lamprofirów (38 cm + 2 m) mogą być łatwo
maskowane przez wypełnienie ich negatywów sypkim materiałem.
We wszystkich wierceniach 'lamprofiry wykazują cechy przeobrażeń
hypergenicZnych, w których hematytyzacja przeja.wia się w zmianie barwy czarnej lamprofirów na różową. W " składzie chemicznym tych skał
proces utleniania zaznacza się .w przejściu żelaza dwuwartościowego na
-Kwartalnik Geologiczny -
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dFe"" - Fe""), co ma miejsce we · wszystkich próbkacł;t
z wyjątkiem,' lamprofiru z . wiercęnia w Zielolwe koło Iwanisk (tab. 1),
który uważać można za słabo przeobrażony w strefie hypergenicznęi.
W górnej części strefy hypergenicznej hematyt przechodzi · w limonit
oraz inne wodziany żelaza, które tak dalece maskują składniki mine~
rałneskały, że stają się one trudno lub wcale nierozpoznawalne. Takie
~próbki do badań . petro-gręficzno-chemicznych nie nadają się 'l ub prowa:dzą do mylnych wniosków:
. SKŁAD MINERALNY LAMPROFIRÓW
Zróżnicowane

strukturalnie lamprofiry

wykazują

dosyć

jednolity

skład mineralny~ Jako składnik femiczny, główny w lamprofirach
całego badanegO' obszaru, ukazuje Się tu biotyt. Obecność piroksenu,
występującego w podrzędnej Ilości, zanotowano jedynie w lamprofirze
z Zielonki. Pseudomorfozy zaś o pokroju tego składnika sporadycznie
notowane są również w lamprofirach z innych miejscowości. Silnie
przeobrażone 'słupki o pokroju amfibolu zdają się ukazywać w lamprofirze z Ka'bzy i kolonii Wrory koło Iwanisk, lecz ze względu na silny

stopień

zwietrzenia tych skał i zasmarowania ich wodzianami . żelaza,
trudno ' zidentyfikować ich składniki. Również pseudomorfozy po oliwi::nie notowane były, w lamprofirze z Kabzy (S. Małkowski, 1954, !pl. IV.
fig. 1). .
.
.
.
Spośród .głównych składników salicznych skalenie zajmują pierwsze
miejsce, kwarc notowany jest w niewielkiej ilości i genetycznie jest
bardzo żt6żnicowany.
..
..
.
Składniki akcesoryczne, jak apatyt i magnetyt, obecne są we wszystJcichbadanych. -1amprofirach~ Sporadycznie ukazują się siarczki. Skład
.~ wtórne -są .liczne. Do nich należy: kalcyt, dolomit, syderyt (wę.glany
.tu nie zawsze są wtórne), baryt, chloryty, magnetyt, hematyt, kwarc,
,szkliste Skalenie, serycyt, kaolinit oraz nieoznaczalne bliżej produktY
:przeobrażeń (głównie piroksenu).
.
, , Liczne w niektórych lamprofirach ·żyłki wype'łnione są !węglanami ~
cQarytem, kwarCE!m, chlorytem i siarczkami.
. '
) . B jo t Y t. Jako główny femiczny składnik lamprofirów Gór Święto:;'
'łtrZY$kich, , występuje w tych skałach w ilości 13+1~/o objętościowycn
:przeciętnie~ i tylko w. lamprofirach z dwu P4nktów (Cisów, Podkranów)';
~dzi-ał :jego · w 'składzie mineralnym skały przekracza 300/0 objętościo~
'Wych: .Mo-rfologicznie ukazuje się w postaci du~ch blaszek (do 15 mm)..
~bnych ' łusęcze:k i , igiełkowatych · utworów, irlewsp6bniernie długiC'q..
dp ich szerokości, 00 łącznie z występującymi w nim ró*nymi wrostkami
świadczy o długim okresie krystalizacji biotytu. Biotyt najstarszy chronolQglcżnie krystalizował w tworzywie lamprofirowym przed intruzją
!tegoostatmego do ,szczelin tektonicznych spękań 'Skał paleozoicznych
GÓrŚwiętokrzyskiclh. W waruJ;lkach krystalizacji głębinowej (?) po.,..
wstawały duże idiomorficznie .wykształcone blaszki biotytu~ . zawierając~
j~o :,wrostki apatyt, magnetyt ' i ewentualnie igiełkowateminerały~.
W miarę dźwigania się tworzywa lamprofirowego w strefę hipabisalną.
te. d~e, uformowane : blaszki ulegały korozji magmowej" "zaondulowa...

.
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niu" wskutek ruchu lub rozdarciu i przesunięciu oddzielonych fragmentów blaszki, a także procesowi opacytyzacji. We . wszystkich lamprofirach blaszki biotytu o. większych rozmiarach wykazują faliste znikanie
światła, lecz ilość takiCh blaszek oraz stopień ich "zaondulowania" jest
różny w różnych punktach ich lwystępowania. Korozją magmową objęte
są blaszki o większych rozmiarach, przy <!zym w jednych z nich ukazują
się tylko niewielkie zagłębienia lub postrżępienia, gdy w innych blaszka
skorodowana zostaje prawie do. połowy. Wszystkie większe blaszki wykazują hardziej intensywną barwę i silniejszy pleochroizm na brzegu;
przypuszczać można, że prrejście Fe·· na Fe··· na peryferii blaszki
miało miejsCe również w czasie krystalizacji lamprofirów w szczelinach
i oddziaływaniu wody i lotnych składników. Najwyższy współczynnik
załamania, mierzony w cieczy imerysjnej, lwynosi na obwodzie blaszki
!II~ = 1 6191 ± O 0002, w jej środku 1 6080 ± O 0002. Pleochroizm do.brze
zaznaczony tj,,= llfJ - żółtawobrunatna (jaśniejszą lub ciemniejsza) 1)a~
źółtawa. Kąt osi optycznych wynosi 0° lub nie przekracza 2 V = 6°.
Sześcioboczne blaszki biotytu w badaniach rentgenograficznych wyka~ały, zależnie od stanu zachowania lamprofirów, skład zmienny od biotytu z niewielką domieszką hydro biotytu do mieszaniny wermikulitu
z drobną domieszką hydrob'iotytu.
Biotyt w łuseczkach o niższymsropniuidiomorfizmu tylko niekiedy
wykazuje słabą opacytyzację, mniej silny pleoChroizm i zawiera mniej
wrostków, przy tym poza .apatytem i magnetytem, zauważono w nim
fragmenty matrix oraz skaleni. Nie zauważono natomiast przeobrażeń
mechanicznych, ani też procesów korozji magmowej. Kątem osi opt~z
nych nie różni się od 'b iotytu chronologicznie starszego; id'iomorficzhego. Biotyt igiełkowaty - produkt bardzo s~ybkiej krystalizacji tworzywa lampro-firowego,· w nagle zmieniony,ch warunkach fizyczno-cheinicznych, jestnieprzezroczysty lub słabo przezroczysty i ukazuje się
jedynie w płatach sa licznego materiału wśr.ód ziarnistej masy lamprofiru .(ta'bl. I,fig. 7).
..
.
WspółczYnnik .załamania biotytu waha się w szerokich granicach,
Zależnie od stanu zwietrzenia biotytu O'raz od rodzaju i stopnia ·jego
przeobrażeń. Zakres jego wahań, stwierdzony za pomocą cieczy imersyjnej, zamknięty jest w granicach TjfJ = 1,6191+ 1,5811.
Procesy przeobrażeń hypergenicznych makroskopowo dostrzegalne
Polegają na przejściu biotytu w hydrO'biO'tyt i wermikulit, co wykazały
badania rentgenograficzne ideriwatograf (dr A. Kuźniarowa - Zakład
Mineralogii i Petrografii I.G.). Przeobrażenia widoczne w mikroskopie
polegają na chlorytyzacji biotytu, której towarzyszy lub ją poprzedza:
proces wydzielania się żelaza, skupiającego się jako magnetyt wzdłuż
szczelinek łupliwości l;liotytu lub dokoła jego biaszki. Procesowi temu
towarzyszy niekiedy powiększenie objętości pierwotnej 'biotytu i bardzo
charakterystyczne wygięcia. Zachodzi to w tym !przypadku, gdy chlory.,.
tyzacja o·b iera kierUIiki· słabości fizycznej biotytu, tj. szczelinki jego
łupliwości (ta·bl. IV, fig. 12). Inny całkiem proces przeobrażania się
biotytu, prowadzący do jego zupełnego wybielenia i zmniejszenia obję-:
tóści pierwotnej, któremu to.warzyszy niekiedy lub poprzedza go proces
rozdrobienia blaszek, doprowadza biotyt do zupełnie bezbal'1wnych,
drobnych blaszek O' prostym znikaniu światła, kącie osi O'ptycznych
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2 V = O i charakterze ujemnym. Są to szkielety krzemionkowo-glinowe,
wykazujące ceChy optyczne biotytu pozbawione pleochroizmu (} niskim
współczynniku załamania (lamprofir z Sierakowa). ProcesOwi temu.
towarzyszy silifikacja lamprofiru, w którym zawartość Si02 wzrasta
do750f0 wag. {Sieraków, kwaśna skała - tabl. VII, fig. 26).
. ..' Notowany jest również proces wypierania biotytu przez kalcyt
i kwarc, wdzierające się wzdłuż jego szczelin łupliwości. Biotyt z lam-

profirów Gór Świętokrzyskich jest przedmiotem oddzielnej publikacji
(I. Kardymowicz, 1962).
P i rok s e n. Spośród innych minerałów femicznych, w podrzędnej
ilości no.towanych w lamprofirach Gór Świętokrzyskich, !piroksen niewątpliwie ukazuje się w lamprofirze z obszaru Iwaniska Zielonka.
Jego idiomorficzne słupki ukazują się w spągowej partii dajki, jako nąj-··
lepiej zacho.wane, gdy w pozostałych partiach (tj. w stropie i w centrum) .
dajki - dostrzegalne są tylko fragmenty ziarn wypełnione produktami
przeobrażeń. Piroksen ma barwę od. jasnożółtej do orzechowej; ze słabo
zaznaczonym pleochroizmem, wysokie, . lecz plamisto wyrażOIle barwy .
interferencyjne i charakterystyczną prostokątną łupliwość. Maksymalny
0
kąt znikania światła Z/y = 34+41 , dodatni charakter optyczny; kąt
osi optycznych nie był mierzony ze względu na drobne rozmiary słup
ków i zły stan zachowania piroksenu. Przeobraża się on w chloryt, kalcyt i szarą przeświecającą masę pylastą, wydzielając przy tym magnetyt.
Ten ostatni układa się na peryferii słupka, podkreślając pokrój piroksenu. Takie pseudomorfozy chlorytowo-kalcytowo-magnetytowe notowane są również w lamprofirach z innych miejscowości.
A m f i b o l. Składnik ten zdaje się być najlepiej zachowany w lamprofirze z Kabzy, lecz przypuszczalnie obecny jest również w lamprofiraCh z innyCh miejscoWości. Słupki o poIq-oju amfibolu silnie przeobrażonego w chloryty, magnetyt i kalcyt nie dają się oznaczYG
optycznie ani rentgenograficznie.
O l i w i n. Pseudomorfozy po tym minerale wypełnione produktami
przeobrażeń zanotowano w lamprofirze z Kabzy, 00 podaje S. Małkow
ski (1954, pl. IV, fig. 1). Autorka obserwowała również analogicznego
pokroju słupki wypełnione chlorytem i magnetytem w lamprofirach
z innych miejsco.wości, lecz są one bardzo rzadkie (tab!. IV. fig. H).
S k a l e n i e. Składnik ten, jako bardzo ważny do zaszeregowania
'Qadanych lamprofir6w i stwierdz.e nia ich przynależności do . grupy
minetty (ze skaleniem potaSowym) lub kersantytu (z kwaśnym lub
średniokwaśnym plagioklazem), nasuwa trudności w jego oznaczaniu.
Wyraża się to 'z jednej strony w znacznym zaawansowaniu badanych
skaleni w procesy przeobrażeń wt6rnych, z drugiej zaś strony, w zaSad~
niczó słabo wyrażonym idiomorfizmie, ich drobnych rozmiarach lub
ukrywaniu się w matrix słabo Illineralnie zindywidualizowanej, ewen...
tualnie Vii agregatowym ich występowaniu.
.
Skalenie występują w po·s taci .. tabliczek i .ziarn izometrycznych,
listewek i igiełkowatych agregatów, zaleznie od charakteru lamprofiru
i . położenia badanej próbki w obręb:edaJd •
. Skalenie ukazu~ące się w ta bliczkachzasadniczo przywiązane są . do
lamprofirów o strukturze panidiomorficznie ~iarnistej. bez · M7yrąin~ę
zazpaczonych kontu,r6w i największe . z. nich 'iW kierunku wydłużenia
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mają długość

do 3 mIn. Najczęściej zbliźniaczone są według prawa karlsbadzkiego, rzadziej według .albitowego i sporadycznie według prawa
Roc-Tourne. Są one mniej lub więcej silnie zhematytyzowane i przywydzielaniu pod lupą binokularną przylegają do igły, podobnie jak
magnetyt. Są również silnie skalcytyzowane. Oznaczenia na stoliku Fio-dorowa wykazują zawartość drobiny ,anortytowej od An6+An26.Jedynie w lamprofirze z otworu Smyków 1 tabliczkowaty skaleń zawiera:
An40·

Drugi rodzaj skaleni, zazwy,czaj ukazujący się v.i sfero litycznych
agregatach, jest również zhematytyzowany. Wykazuje on zmienny kąt
osi optycznych 2 V = (-46°) + (---,52°); jego orientacja optyczna odpowiada anorto'klazowi. Prawdopodobnie nie zawsze ,anort,oklaz wykrystalizował bezpośrednio z tworzywa lamprofirowego, czego dowodem są
jego drobne kwadratowe kryształki, występujące zespołowo w pojedynczych tabliczka,ch skaleni (tab'l. V, fig. 19). W lamprofirze na górze
Wrz€Śna koło Cisowa znaleziono sanidyn sodowy (?).
Skalenie neogeniczne i szkliste o wysokim stopniu idiomorfizmu,
, lecz bardzo drobnych rozmiarach, ozna,czone :wstały jako albit.
Pierwotnie zasadowy charakter skaleni podejrzewać można w lamprofirze skatakl,azowanym z Podkrano,wa (tab l. VI, fig. 22, 23), gdzie
występują one w okręgłych skupieniach, otoczonych ciemną obwódką~
łatwo dają się mechanicznie wydzielić w idiomorfi'cznych słupkach, lecz:
po zadaniu ich 10% Hel - pozostaje jedynie- drobna ilość szarej masyilastej.
Skalenie, poza wyżej podaną hematytyzacją, ulegają kaolinizaicji,.
serycytyzacji, karbonatyzacji i ch'lorytyzacji. Bardzo trudne dozidentyfikowania okazały się skalenie w silnie przeobrażonym lamprofirze·
z Sierakowa (tzw. "kwaśna skała" - K. BieJikowski, 1956). Są one nie-liczne, mają :drobne rozmiary i heteromorficzne ich ziarna przypominają
strukturę pertytową. Bardzo wąskie ich lamelki utrudniają oznaczenie·
kąta osi optycznyeh. Wyniki pomiarów (z dokładnośdą do 5°) dały
2V = 54 + 69°, współczynniki załamania niższe od kwarcu.
Być może skalenie -bardziej zasadowe zostały silniej przeobrażone niż:
kwaśne, le,cz przeprowadzone oznaczenia przemawiają za kwaśnym charakterem skaleni w lamprofirach - skaleniami alkalicznymi. W przy~
szłości, po nawierceniu lamprofirów poniżej strefy procesów przeobrażeń, hypergenicznych, należałoby powrócić do spra,wy skaleni.
K war c. Jako drugi sa liczny składnik lamprofirów, ma on tu różny
charakter genetyczny. Zaciśnięty między promienistopierzastymi agre-gatami sferolitycznych skaleni, podobnie jak w mikrolitycznej matrix
lamprofirów, jest pochodzenia magmowego. Występuje wtedy w -bardzo
drobnych ziarna'ch. Kwarc wtórny jest również ziarnisty i występuje
w agregatach (trudno odróżnić takie agregaty od mikroporwaków kwarcytów' kambryjskich, napotykanych w lamprofirach). Wreszcie kwarc
hydrotermalny o ,wysokim stopniu idiorilOrfizmu, niekiedy zawierający
węglany, zawsze krystalizuje w otoczeniu ka~cytu,
dolomitu lub
syderytu.
Oprócz kwarcu notowany jest chalcedon tworzący drobne okrągłe
formy. W lamprofirach o strukturze migdałOowoowej ukazuje się on
w większej ilości, wypełnia pOry lub wyściela ich ści~mki.
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A P a t y .t. Obecny jest we wszystkich badanych lamprofirach. Jest
on zawsze idiomo.rfkznie wykształoony, lecz stosunek a: c jest zmienny .i poza słupkami pękatymi obserwowany jest w postaci igiełek.
Większe kryształki apatytu są spękane wzdłuż łupliwości i fragmenty
ich są wzajemnie przesunięte. Największy obserwowany kryształek
apatytu ma o.koło 1,5 mm. We wrostkach apatyt jest drobny i ukazuje
się głównie w biotycie, rzadziej w skaleniu tablicowatym. W niektórych
ziarnach apatytu jest widoczna szara, pylasta masa.
M ag n e t y t. W 'l amprofirach jest on dwojakiego pochodzenia.
Wykrystalizowany z magmy wykazuje wysoki stopień idiomorfizmu
i ma ~zaj drobne ro.zmiary. Ukazuje się on pomiędzy skaleniami,
w skaleniach tablicowatych oraz jako wrostki w biotycie. Często tworzy drzewiasto ułożone globulity w mikrokrystalicznym lamprofirze.
Magnetyt wtórny powstaje jako produkt przeobrażeń femicznych skład
ników lamprofiru, o czym wspomniano wyżej. Niejasna natomiast jest
geneza magnetytu zhematytyzowanego w skaleniach - czy jest on produktem wydzielarua żelaza ze skaleni, czy też produktem przeobrażania
się bio.tytu?
I l m e n i t o pokroju szkieletowym jest rzadki i zdaje się mieć
naturę wtórną.

H e m a t y t i l i m o n i t oraz inne uwodnione tlenki żelaza należą
.składników posPo.litych w próbkach zwietrzałego bi<ltytu.
K al c y t i d o 10m i t. Występują w szklistej, przykontaktowej
partii lamprofiru w kryształach idiomorficznych i być może są pochodzenia juwenilnego (tabl. Vl, fig. 20). Zasadniczo węglany występujące
w pseudomorfozaoh po innych składnikach są pochodzenia wtórnego.
Dolomit pochodzenia hydrotermalnego, rozpuszczający się na zimno
w 10°/0 kwasie so.lnym, ukazuje się w towarzystwie kwarcu i został
zidentyfikowany rentgenograficznie.
Powstawanie juwenilnych, magmowych węglanów w czasie krystalizacji tworzywa lamprofirowego omawia H. Carstens (1959). Przyjmuje
on, że dzięki bogactwu tego tworzywa w CO2 oraz wielkiemu po.winowactwu wapnia do tego. lotnego składnika, przy odpowiednio wysokim
ciśnieniu tworzy się .w skale kalcyt. Między innymi jest to jedna z przyczyn braku zasadowych skaleni w lamprofirze bogatym w CO2 - wapń
. jest jakby wychwytywany przez dwutlenek węgla, zanim powstanie
z niego plagioklaz. W badanych lamprofirach zawaTtość węglanów
w niektórych odmianach przekracza 300/0 wagowych.
.
Powstawanie dolomitu jako produktu pochodzenia hydrotermalnego
w żyłach jest jasne. W ziarnach pomiędzy składnikami 'lamprofiru może
on powstawać z produktów roz.padu biotytu, dostarczającego. magnez
również do chlorytów.
C h lor y t y. Genetycznie są również dwu lub nawet trzech rodzajów. Najpospolitszy je&tchloryt wtórny po minerałach femicznych.
Jest on wtedy zbity, nie · uja.w nia budowy pilśniowo-agregatowej, ma
intensywniejsze zabarwienie zielo.ne i dostrzegalny pleochroizm. Wykazuje również większą dwójłomność. Innego pochodzenia jest natomiast chloryt występujący .z · kalcytem, chalcedonem lub kwarcem
w żyłkaoh. Powstał o.n prawdopodobnie z roztworów pomagmowy.ch
do
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i Wypełnił szczelinki spękań skały po . jej zupełnej . kOIlSolida:cjL Jest
j~szcze .chloryt ukazujący się na powierzchniach ślizgów tektonicznych.
E p i do t . .Jako minerał wtórnego pochodzenia. rzadko not9wany
jest w lamprofiraClh. Nieco więcej jego ziarn Ż8.Oibserwowano w lampro.,firze z Zielonki kdło Iwanisk, gdzie towarzyszy on kryształom i ziarnom
.fożłoż<mego

piroksenu.
K a o l i n i t. Występuje po skaleniach i zidentyfikowany zOstał
t entgenograricznie.
KWAŚNA SKAŁA

Z SIERAKOWA

Odrębną pozycję wśród opisanych wyżej lamprofirów stanowi
zująca się na powierzchni jasnostarawa, silnie przeobrażona skała

ukaoko.,-

lic Sierakowa. Szczegółowe studia różnych stadiów przeobrażania się
lamprofirów .okolic Sierakowa pozwoliły ustalić niewątpliwie przynależność jej do tejże grupy skał. Ze względu na osobliwy charakter tej
skały ~ niżej podano jej szczegółową charakterystykę petrografi,czną;
Po raz pierwszy wzmianka o niej ukazała się w literaturze geólogicznej w r. 1956 (K. Bielikowski, 1956). Przypomnieć należy, że J . Czar..,
nocki (1928) wspominał o występowaniu na tym terenie skały ocharakterze porfiru. W r. 1958 autorka zebrała okazy tej skały na powierzchni,
Z. Rubinowski zaś w r. 1959 stwierdził występowanie tej'że salicznej
skały w lesie przy drodze :do Napękowa.
.
Jest to skała barwy jasnoszarej, drobnoziarnista i bardzo odporna
na czynniki mechaniczne: Makroskopowo przypomina kwarcyt, lecz
zebrana kolerocja okazów lamprofiru w różnym stopniu przeobrażonego:
oraz studia mikroskopowe wykazują przynależność jej do silnieokwar..,
cowanego {zsylifikowanego) lamprofiru.
Pod mikroskopem wykazuje strukturę granoblastyczną i zmienną
grubość ziarna, naśladując
tym lamprofiry (tabl. VII, fig. 26). Wszystkie składniki są izometrycznie wykształcone za wyjątkiem silnie wy":'.
dłużonych blaszek wyblakłego biotytu, zachowanego tu w szkieletach;
glinoWb-krzemionkowych. Pomiędzy ziarnami ukazują się skupienia
agregatowe drobnych, nieoznaczalnych składników mineralnych. Uwod-',
nione tleniki żelaza , rozsiane po całej skale, gromadzą się .w szczelinkach"
łupliwości wyblakłego biotytu. Innych składników, jak apatyt i magnetyt tu nie znaleziono.
.
.
W innych okazach skała ta, mimo daleko . posuniętych zmian, bardziej przypomina lamprofir i zawiera makroskopowo widoczne blaszki
wyblakłego, srebrzystego biotytu, tak charakterystycznego dla nawier":
conege> w Sierakowie lamprofiru z brze'Żnej partii dajki. '
Jako składnik główny występuje tu kwarc w ziarnach, których
brzegi są nierówne, zazębione. ,Nieliczne i drobne skalenie tworzą
ziarna przypominające strukturę pertytową - mają bardzo . wąskie
lamelki i wykazują proste znikanie światła. Ze względu na drobne Wy'"
miary, · wyniki pomiaru kh kąta osi optycznych mogą być obciążOne
błędem do 5 o. Analogicznie do stwierdzonych w lamprofirze z Sierako J·
wa -:- tu również ~yróżni0noska~enie, ~ . któi'~dh 2V= (~61) +(~7~~.~
(l2 , z'lęrn) , oraz inne2V=(~54) '";"' (-58 )(3Zlarna)~ ,
.' , ._- ,.. . , . J ,,;. ;-"U

w
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Biotyt występuje tu w strzępach, nie wykazuje pleochroizmu;. ma
bardzo słabą dwójłomność, proste znikanie światła, jest optycznie
ujemny i prawie jednoosiowy. Zawartość jego w kwaśnej skale na podstawie planimetrii mikroskopowej wynosi około 12,3% objętościowych,
gdy ' w lamprofirze z wiercenia w Sierakowie średnio równa się 176/0
objętościowych. Zasadniczo biotyt w skale kwaśnej przedstawia się
raczej jako szkielety glinowo-krzemionkowe, gdy analiza chemiczna
wykazała zupełny brak w skale magnezu oraz drobne ilości że.1aza
i potasu (tab. 1, tab. 3, fig. 3).

ENKLAWY W LAMPROFIRACH
We wszystkich nawierconych lamprofiraoh napotyka się enklawy.
ich ilość zanotowano w lamprofirze z Zielonki koło Iwanisk
oraz w lamprofirze z Sierakowa. Obecność porwaków w lamprofirach
sygnalizowali odkrywcy tych skał w Górach Świętokrzyskich (J. Czarnocki, 1928 i J. SamsolWwicz, 1928). Z literatury geologicznej wynika, że
porwaki stanowią stały składnik lamprofirów, jego charakterystyczną
cechę strukturalną. Być może wiąże się to z jednej strony z bardziej
eksplozywnym charakterem tworzywa lamprofirowego, bogatego w mineralizatory, z drugiej zaś - .z formą dajki tnącej, pobierającej materiał ścianek. Niektórzy petrolodzy wiążą osobliwy skład chemiczny
lamprofirów z procesem asymilacji pobranych przez nie porwaków.
W badanych lamprofiraCh ilość porwaków nie jest znaczna, . być
może wskutek łatwego wykruszania się tych ostatnich w związku
ze złym stanem zachowania lamprofirów - z jednej strony, z drugiej
zaś drobnymi wymiarami porwaków. Najczęściej notowane są one
raczej w środkowej -paTtii dajki, gdyż na brzegu jej być może uległy
procesowi asymilacji i znajdowane są jedynie ksenokryształy kwarcu
.o falistym ZIrlkaniu światła, charakterystyczne dla kwarcu w porwakach. Wymiary porwaków są raczej dro'b ne i w dłuższej osi nie przeikraczają4 cm, kształty są zazwyczaj ostrokanciaste. Niekiedy nasuwają
.się trudności w odróżnianiu porwaków od agregatów mineralizacji
gniazdowej, również ukazujących się ·w lamprofirach, zwłaszcza w razie
obecności obwódki reakcyjnej w tych ostatnich.
Skład petrograficzny porwaków przedstawia się dość monotonnie. Są
to skały klastyczne kambru, reprezentowane najczęściej przez kwarcyty,
piaskowce kwarcytowe oraz szarozielone lub czarniawe łupki. Zaledwie
iW paru przypadkach znaleziono wśród nich szarogłazy niższego rzędu.
Skał ,podłoża krystalicznego nie znaleziono, co nie wyklucza możliwoąci
ich występowania iW lamprofirach z niżej położonych dajek (nawiercone
.występowały na 196+260 m n.p.m.).
Często makroskopowo widoczna jest dookoła · porwaków obwódka
reakcyjna, która pod mikroskopem przedstawia się jako chloryt pilśnio
wy, kalcyt lub kwarc regeneracyjno-krystalizacyjny. Brak obwódek
reakcyjnych .dookoła niektórych porwaków (np ..w Sierakowie), wywołany został bądź to pobraniem porwaka przez lamprofir nie zupełnie
skonso'lidowany, bądź też wtórnymi p.rocesami przeobrażeń ' wspólnymi
dla lamprofiru i porwaka, o czym między innymi świadczą obrazy miNajwiększą
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kroskopowe. Między innymi pięknym przykładem prooesów reakcyjnych
pomiędzy lamprofirem a porwakiem dostarcza okaz ze Smykowa 1, gdzie
na granicy obu skał utrwalono proces powstawania neogenicznego kwarcu o strukturze pegmatytowej (tab!. VI, . fig. 21).
Najczęściej notowane są w porwakach przeobrażenia termiczne, wywołujące spękania ziarn kwarcu. W niektórych porwakach zanotowano
nieliczne ziarna siarczków, spękania wypełnione węglanami - słowem
procesy wtórnych przeobrażeń notowano na . szerszą skalę w lamprofirze. Porwaki łupków kambryjskich ulegając termicznemu oddziaływa
niu lamprofiru są kruche i sypią się przy pobieraniu próbki. Mikroskopijne porwaki tych skał zibudowane są z chlorytu.
UZYLENIE LAMPROFIRÓW
Pod względem użylenia zachodzi istotna różnica pomiędzy lamprofirami okolic Iwanisk (Kabza, Wzory, Zaldów, Zielonka) i lamprofirami
okolic Daleszyc. W pierwszych żyłki mają drobne wymiary, występują
rzadko, umiejscowione są głównie w peryferycznej partii dajki. Druga
grupa lamprofirów jest bogato użylona, przy czym szerokość żyłek dochodzi od 1,5 od 2,5 ,cm. Wzajemne przecinanie się żyłek i mikroskopijnych żyłek pozwala ustalać ich następstwo chronologiczn.e i odcyfrować
kolejność krystalizacji wypełniających je minerałów. Zyłki te nie tylko '
sukcesyjnie, lecz pod względem genetycznym są różne.
T,ak na przykład drobne żyłki, często mikroskopowych rozmiarów,
wypełnione ,c hlorytem i kaJ.cyt,em lub kwarcem, zdają się być utworami
powstałymi wskutek spękania lamprofiru przy zmniejszeniu objętości
masy skonsolidowanej. Są też żyłki metasomatyczne o zmiennej grubości, falistym przebiegu i brzegaCh zazębiających się z lamprofirem.
Takie żyłki niekiedy układają się w . pasma, pomiędZy którymi · widoczne
są relikty przeobrażonego lamprofiru. Wreszcie są żyłki późniejsze wypełnienia, które mają brzegi równe, szerokość stałą lub stopniowo
zmieniającą się i mniej więcej prostoliniowy przebieg. Interesujące te
utwory z lamprofirów okolic Daleszycopracowane zostały przez Z. Rubin.owSkiego (1961, 1962).
PROCESY PRZEOBRAZEŃ LAMPROFIRÓW
Lam,profiry wykazują małą odporność na przeobrażenia wsżelkiego
rodzaju. Wiąże się to z jednej strony- z formą ich występowania,
z drugiej zaś - z bogactwem tworzy.wa lamprofirowego w składniki
lotne. Jako utwory tnące . - właś,ciwe dajki, stanowią one wygodne
drogi migracji, wzdłuż ich ścianek, dla wody infi1tracyjnej z rozpuszczonymi w niej składnikami. Praktycznie wody te mogą wędrować
~odnie z kierunkiem dajki tak długo, aż trafią na warstwę wodoodporną. W swojej wędrówce powodują one zmiany, głównie w brzeż
nych partiach dajki, wywołując oksydację magnetytu i innych skład
ników, hydratyza,cję, wydzielanie się kalcytu, przy jednoczesnym wy....
ługowaniu z lamprofiru składników łatwiej podatnych na rozpuszcza-

nie; W ostatnim stadium ,przemian hypergenicmych, jui,na· powierzchni;
lamprofir ulega "wybieleniu" i odwapnieniu. Przyjęty dawniej pogląd;
że tylko zwietrzałe lamprofiry zaiWierająwęglany . (P •. Niggli, 1923;
str. 240), w miarę nagromadzenia materiału petrograficznego uległobec"':
nie zmianie, gdyż nawet bardzo ś'wleże lamprofiry zawIerają węglany w związku z obecnością CO2 -w tworzywie lamprofirów.
Wyniki' badań mikroskopowych pozwalają przedstawić obraz prze..i
mian, którym . podlegały lamprofiry Gór ' Świętokrzyskich. ' . ",
W intratelurycznym stadium mzwoju tych skał , z tworzywa lampro'"
fuowego wylITystalizowały idiomorficznie wyksztakone słupki oliwinu
i piroksenu; w płytac;h cienkich zachowa'ły się one jako pseudomorfozy
chlory,t u o pokroju oliwinu (S. Małk(}wski, 1954 i tab!. IV, fig. 14) lub
-() pokroju' piroksenu. Ten ostatni, dobrze rozwinięty, notowany jest jedynie w lamprofirze z Zielonki koło Iwanisk (tabL IV, fig. 15). Przesunięcie się masy plastycZ'Ilej w wyższe partie litosfery zmieniło fizyczno-chemiczne warunki jej konsolidacji: ,wykrystalizował biotyt w blastkacll
sześcio bocznych średnicy 1,5-;.-3 mm oraz heteromorficznie wykształcona
zielona hornblenda, o'b a poprzedzone krystalizacją apatytu i magnetytu:
Jednocześnie krystalizował tablicowaty plagioklaz.
Z już wykształconymi kryształami tworzywo lamprofiroweintrudo-.
wało do szczelin spękań skał osadowych, przy czym biotyt uległ' przeobrażeniom mechanicznym ,"'- pogięciu ("zaondulowaniu") i rozdarciui'
podobnym' zniianom uległ apatyt i niektóre tablicowate 's kalenie. Jedno";
cześnie plastyczne tworzywo lamprofirowe oddziaływało na biotyt, wy'-:
wołując jego opacytyzację i korozję oraz resoI'ibując tatblico,wate skalenie.
Nagła zmiana fizyczno-chemicznych warunków w szczeUnie przy..,
spieszyła krystalizację tworzywa lamprof-irowego, które ulegając konsolidacji dało skały
zróżnicowanej pasowo strukturze. Powątały mikro,-:
krystaliczne słupki piroksenu, blaszki biotytu drugiej generacji, zakoń
czył się , proces krystalizacji magnetytu tym razem w formie glo'bulitów. Co się tyczy skaleni, w przykontaktowej partii nie zdołały one
wyodrębnić , się ż ' Ihatrix, ewentualni€ wyodrębniły ' się jako saliczna,
SZlklista mas.a (tab!. I, fig. 7) lub utworzyły się sferó1itycZ'Ile agregaty
skaleni alkalicznych. Jednocześnie zachodziły procesy asymilacJi pot ..
waków skał, pobranych ze ścianek szczeliny w osadach.
Po skonsolidowaniu tworzywa lamprofirowego powstały mikroskopijne spękania zabliźnione materiałem chlorytowo-kalcytowym, pochodzącym z pozostałej masy tworzywa lamprofirowe,go.
Roztwory te, bogate , w składniki lotne, , oddziaływały w dldszym
ciągu na krys.ztały starszej do intruzyjnej genera~ji lamprofiru, wywołując chlorytyzację oliwinu, piroksenu; amfibolu i biotytu; pr'z y
jednoczesnym pOiWstawaniu wtórnego magnetytu, kalcytu, kwarcu oraz
serycytyzację talblicowatych plagio·k lazów. Ten proces autometasoma~
tozy synintruzy,w nej spowodował odszklenie masy salicznej i utworzeni~
się sferolitowych skaleni alkalicznych z wdśniętymmiędzy nimi- kwa},':"'
·cem.
W stad4um pomagmowym, pod wpływem ,c oraz bardziej obniżającej
temperatury, uwolnienia mineralizatorów i kondensacji iclh w resztkach
roztworów "poma.gmo,w ych, .pastępują procesy. drugiego .stadiumprzep";
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bra~eń hydrotermalnych; Zachodzą one pod wpływem zarówno tych r.oz-:
tworów, jak i być może innych, hydrotermalnych, nie związanych z danym.' ogniskiem magmowym, wywołując kaolinizację skaleni, chloryty...,
zację biotytu, hematytyzację, okwaroowanie i krystaliza, cję siarczków.
Powstały żyłki wypełnione barytem, syderytem, kalcytem, kwarcem.
Zaawansowane procesy sylifikacyjne przeobrazić mogą lamprofiry
na ~goła odmienną skałę, jaką jest na przykład k,waśna skała z Sierakowa, zawierająca ponad 75% wagowych Si02 (tab. 1). Notowane są
fakty podobnie zaawansowanych procesów -sylifikacji, które powodują
przeobrażenia skał magmowych we wtórne kwarcyty, przy jednoczesnym
-procesie okruszcowania (A. Łuczycki, str. 352). Według Z. Rubinowskiego
(1962) jest to proces zbliżony do berezytyzacji.
W ' pasie przypowierzchniowym biotyt zmienia się w wermikulit
(np. ,w lamprofirze z Cisowa - badania rentgenograficzne), ewentualnie
w hydTobi.otyt, powstaje kaolin, chakedon. następuje limonityzacja
i ostatecZlI1e wyługowanie produktów przeobrażeń minerałów lamprofiru.

CHARAKTER CHEMICZNY BADANYCH LAMPROFIRÓW
.Jasne jest, że 'Petrochemiczna charakterystyka lamprofirów w oparciu o analizy chemiczne 13 próbek (tab. 1) nie może wyczerpać problemu
chemizmu tych skał. Pamiętać należy, że we wszystkich próbkach
stwierdzono pod mikroskopem mniej lub więcej zaawansowane procesy
przeobrażeń lamprofirów, przy tym trzy analizy wY'konano przed 1939 r.
z próbek pobranych na po-wierzchni.
Przy wyborze materiału do aTl?liz z,wracano specjalną uwagę, by
próbki nie zawierały segregacji mineralnych, porwaków, ani też żyłek;.
Z każdego wiercenia analizowana była próbka z .obrzeżenia i ze środka
dajki, znacz,ona w tabelach tym samym numerem z dodatkiem litery ;,a".
. W tabeli 1 pozycja krzemionki, poza skTajnym~ wartościami próbki
1 i 9, wykazuje zasadnicze zmienności w granicach 40,5+53% wagowych
i tylko próbka 6 zawiera 62010 Si02 • Najniższa zawartość -g linki wyn.osi 9%, przy najwyższej - 14% wagowych. Suma żelaza nie wykazuje
większego zróżnicowania i zamyka się w granicach 5+12%, przy tym
spośród 13 'Próbek zaledwie w ' trzech, żelazo dwuwartościowe panuje
nad trójwartościowym, zatem w większości badanych próbek nastąpiło
utlenienie żelaza dwuwartościowego. Pozycja CaO wykazuje większe
_zróżn1cowanie wskutek procesów karbonatyzacyjnych, co jest szczególnie charakterystyczne dla próbek lamprofiru z brzeżnej partii dajki.
W pozycji MgO większej rozpiętości nie notujemy i przy najniższej jego
wartości 4%, najwyższa dochodzi do 7010 wagowych. Zawartość sodu
zamyka się w granicach 0,5+3,5% wagowydh, K 2 0 zaś obecny jest
w ilości 0,3+5,1010. Stosunek wzajemny alkaliów wynosi 1: 1 lub
K20> Na20 (w 6-ciu przypadkach), rzadziej Na20 > K 20 (w dwu próbkach). Ws-pó'lną cechą wszystkich analizowanych _próbek jest obecność
-T i02 zawarta w granicach 1,30+2,0%. Zatem z analizy chemicznej wy-nika, że badane skały wykazują wszystkie charakterY'styczne cechy
-c hemiczne grupy lamprofirów, czyli przy stosunkowo wysokiej zawartości MgO i eaO, odpowiadającej - skałom zasadowym, o'becna jest w ich

Tabela
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Cle
Cle

Skład chemiczny lamprofirów Gór Świętokrzyskich
W

Składniki

!)i02
Ti02
~1z03

FezO,l
FeO
MnO
MgO

Cao
Na20
K20
H20 +
lI20P20S
C02
S
BaO

VzOs

I Ni

I

1

!

2

36,17
1,53
13,50
5,59
nieozn.
2,08
3,94
14,37
1,48
1,41
2,56
1,23
1,07
14,79
nie ozn.
nie ozu.

52,32
1,87
\3,39
7,38
4,19

99,72

I

3

I

I

4a

I

5

I

5a

52,01
1,48
13,99
3,89
6,55
0,10
6,74
2,84
3,18
3,50
3,01
0,98
1,25
0,59
0,22
0,19

40,46
1,43
9,29
8,69
2,52
. 0,44
6,94
9,87
1,22
4,22
1,82
0,23
0,32
12,90
0,04
0,40

51,71
1,41
9,24
7,07
1,62
0,17
6,08
6,97
1,43
5,12
1,11
0,12
0,34

0,07

5,14
3,25
3,11
3,30
3,08
3,26
0,51
nie ozn.
0,23
nie ozn.

53,20
1,48
14,51
2,50
7,41
0,08
6,56
2,53
3,45
3,30
3,13
0,46
0,84
0,37
0,64
0,20

0,04
0,40

99,81

100,02

100,66

100,52

100,80

-

-

-

-

-

-

-

śl.

5,33
1,90
2,78
1,10
5,35

3,12
1,01

-

I
I
I

51,12
2,04
12,93
10,03
2,02

4

% Wagowych

śl.

I

I

6
62,14
1,92
13,29
5,90
0,60
0,10
3,19
1,48
0,68
4,60
3,62
1,60
0,64

I
1

7

I

7a

I

8

49,68
1,44
10,46
9,20
2,36
0,10
4,16
7,88
2,58
1,23
2,50
0,50
0,48
7,66
0,03
0,11

47,17
1,27
11,27
5,76
4,14
0,16
5,02
10,46
2,58
3,84
2,12
0,37
0,80
5,70

0,07
0,18

43,15
1,42
9,11
6,92
2,36
0,18
4,98
11,46
1,83
0,29
2,22
0,21
0,43
15,90
0,12
0,11

100,60

100,10

100,69

100,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,77

-

i

-

-

I

8a
47,06
1,67
10,25
4;47
5,07

I

I

9

75,52
2,01
14,26
0,27
0,72

śL

śI.

5,37
8,35
3,10
3,34
1,13
0,50
1,07
7,80
0,49

śl.

0,35
0,47
0,42
4,87
0,58
0,31

-

-

0,04

-

100,66

99,97

99,77

-

0,05

-

I
-I

0,01

--

l-Kabza, analityk W. Jacek (S. Małkowski, 1954); 2- Wzory, analityk M. Karasiński (S. Małkowski, 1954); 3 -Za1dów, analityk
J. Nowak l. G.; 4-Zielonka-odmiana czarna, analityk J. Nowak l. G.; 4a-Zielonka-odmiana różowa, analityk J. Nowak l. G.; 5-:Podkran6w-odmiana czarna, anal. Gł6wne Labor. l. G.; 5a-,.Podkran6w-odmiana r6żowa, anal. Gł6wne Labor. l. G.; 6-Cis6w, analityk M. Karasiński (S. Małkowski, 1954); 7 - Sierak6w - partia brzeżna dajki, anal. Gł6wne Labor. l.' G.; 7a·- Sierak6w - partia środkowa
dajki, anaI. Gł6wne Labor. L G.; 8 - Smyk6w 1, analityk A. Chabło - Zakład Mineralogii i Petrografii l. O.; 8a - Smyków - odmiana
r6żowa, analityk A. Chabło-Zakład Mineralo~i i Petrojp.'afii l . G.; 9-Sierak6w-kwaśna skała (lamprofir przeobrażony), analityk-autorka.
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Tabela 2
Skład mineralny "normatywny" lamprofirów Gór Świętokrzyskich

w % wagowych
Minały

Kwarc
Ortoklaz
Albit
Anortyt
Korund
Diopsyd
Hypersten
Butatyt
Magnetyt
Ilmenit
Hematyt
Piryt
Apatyt
Kalcyt
Magnezyt
Dialogit
WolnyC02
Rutyi

Sal./fem.

I

1
21,70
8,75
13,20

9,95

2.42

-

5,04

2,82
24,36
6,54
3,62

I

2
24,22
7,29
25,81
4,24
6,61

14,55
8,63
3,98
2,10

2,57

I

3 .
7,90
20,65
27,96
13,58

13,58

4,06
10,20
0;72
1,35

6,61
20,52
30,59
2,96
2,42

I

4a
5,83
21,42
28,53
3,86
3,73

I

5
12,13
26,51
10,16
0,77
0,69

I

5a

6

18,00
30;26
12,30
0,85
1,03

36,70
28,90
5,01
4,42
6,17

-

-

-

-

-

25,68

23,82

10,82

10,12

-

-

-

5,82
1,97

-

-

3,94

-

l

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,37

1,71

1,75

1,01

1,66

4,31

100,00

100,00

1,16

2,14

0,75
2,81
1,46

-

--

I

5,82

-

-

1,45
6,29
1,42

1,36

I

7a

I

8

I

8a

25,75
7,38
22,42
0,29
4,90

5,01
22,35
21,59
8,38

8,48
15,06
26,82
2,25

-

3,50
15,84

8,20

-

2,79
7,00
0,49
1,03
19,85
10,74
1,83
1,08.

-

I

7
31,65
1,70
16,02

-

-

-

2,00
2,29
2,14
0,85

2,78
7,16
0,12
0,68
12,10
4,60

I

8,28

-

-

-

-

4

1,85
9,24
0,13
0,71
18,15
8,84

-

1,60

I

2,80
9,48
0,37
1,37
13,18
3,86

-

-

I 18,97

-

-

2,44
5,79

2,09
13,07

I

2,75
4,49
1,51
2,70
12,59
4,38

I

9
75,9Q
2,36
3,91

13,90

-

.P>

.,g

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,54

1,34

1,11

24,5

I

~.

fil

0,71

-

1,23

8
~

-

-

Il>

1

0,48
1,29

-

-

,

a....~

'"1

g,

=1I I~
I
I:j'

1,45

I

1 - Kabza; 2 - Wzory; 3 - Zaldów; 4 - Zielonka - odmiana czarna; 4a - Zielonka - odmiana różowa; 5 - Podkranów - odmiana
czarna; 5a - Podkranów - odmiana różowa; 6 - Cisów; 7 - Sieraków - brzeżna partia dajki; 7a - Sieraków - środkowa partia dajki; 8 Smyków -odiniana cZarna; 8a Smyków - odmiana różowa; 9 - Sieraków- kwaśna skała (lamprofir przeobrażony).
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Fig. 3. Skład normatywny lamprofirów Gór Świętokrzyskich
Siandall'd com~o\Sition of lamprophyres of the Święty Krzyż Mounta ins
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1 - Kabza;- 2 - wzory;-:! - - ZaJ.dÓW; 4 -Zlelon.ka., lamprofir czarny ; 4a - Zielonka , lamprofir różowy; 5 _ Podkra.nów, lamprofir czarny; 580 - ;Pod~nów,la.m;pł'oflr r600wy; 6-Clsów (góra Wrześna ); 7 _- Slera.k:ó\V, lalllprot1~_ z b!!!I$U da311:1; 780 _-:
Sleraków, lailJiproflr ze środka dajk!; 8 - bykóW l , lam.prO!lr czarny. 811. - Smyków l,lam.protlr r ó:1:owy. 9 _ Sleraków. lamprofir
s11me przeobra:1:ony (ikwa.śna skała); a - kwarc; b - ol'ltoklaz; c - a.lblt ; d - a n ortyt; e _ kontnd; f _ dlopsyt ; g _ hypersten;
h - enma.tyt; i - hematyt; k - węglany; l - minerały akc ssoryc2me
1 - Ka.bza; 2 - Wzory; 3 ~- Zaldów; 4 - Zlelonlro, ble.ck - I&mproPhyre; . 480 - Zlelonlm, pl nk lampi'OphYl1'e; 5 _ Podkra.nów.
black lama>rophyre; Sa Podkranów. plnk .1e.m.propllyre; 6 - Cisów (góra. Wrzeslla) ; 7 _ 81eraków, lamprophYre from dyke
rlm; 780 - Biera,ków. la.ma>l1Ophyre trom cen.1lre ot dyike; 8 - SmYków. błack lamprophyre; 811. _ SmYków 1. plDlk le.mprophyre;
9 81eraków, str<mgly altered. -1ampropchyre (acld. rock); a - Qua.rtz ; b - orthoclllBe; c _ alblte: d _ anorthlte; e _ c.oruIldum; t ..:... d1opsld.e; g - hypers1lheIle; h - enst&tlte; -1 - hema.tlte; k - ca.'I"bona.tes; l _ acceeory IJlIInerliola
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skład~,e

Ulaczna ilość alkaliów, dochodząca w skrajnych przypadkach
do 86(0 wagowych, charakterystyczna raczej dla Ska:ł kwaśnych. Obecność w bądanych skałach BaO, P, CO2 również wskazuje na przynależ
ność ~tych)skał do grupy lamprofirów, z tym jedynie zastrzeżeniem, że
podobnie. 'wysoki procent C02 {160f0 wagowyCh) świadczy o daleko zaawanso.wanych procesach karbona,t yzacji.
, ,'

, i

Tabela J.
Wart~i molekularne P. NiggJi'ego (1923) dla lamprofirów Gór Świętokrzyskich

qu

c

'alk
I

"

l
2
3
i 4

Kabza

Wzo1:y

Zaldów
Zielónka (odmiana czarna)
;Ja , :,Zieionka (od, miana różowa)
' Podkranów (od5
miana czarna)
5a " Podkranów (od, : miana różowa)
6 ' ' Cisów
7 : ' Sierilków (brzeg
, , daj~l)
72 ' . Sierilków (śro, dek dajki)
8 .' ;' Sniy,ków (od" miat?a czarna)
8a " " Smyków (odmialJla różowa)
9
: Sieraków
(lamprofir
prŻeobrażony)

96,4
159,0
155,0

-28,4
-13,4
-6,6

21,2
23,9
23,0

31,6
51,6
51,0

41,0
6,4
10,6

6,2
18,1
15,4

0,40
0,21
0,41

0,58
0,47
0,45

1,3
0,12
0,21

156,0

-4,6

24,6

51,8

8,0

15,6

0,39

0,54

0,15

149,6

-11,2

23,4

52,7

8,7

15,2

0,42

0,54

0,16

103,0

+36,2

13,9

49,0

27,3

9,8

0,70

0,55

0,56

154,0
274,0

, -1,2
+112,6

16,1
34,5

47,3
43,0

22,8
7,1

13,8
15,4

0,70
0,84

0,58
' 0,75

0,48
0,17

142,0

+19,2

15,5

43,2

35,6

5,7

0,09

0,50

0,82

148,0

+8,8

18,4

., 46,4

-4~.~

?,8

0,24

0,42

0,54

114,0

-32,8

16,1

45,0

27,0

11,7

0,50

0,39

0,60

133,8

-19,8

17,1

44,2

25,6

13,1

0,35

0,51

0,58

3,5

6,5

9,37

,

l'
I
I

I

I

I.

"

-

744,0

+618,0

82,0

7,7

'

, 0,46

l ';':

, ", Tabela- 2 tłumaczy do pewnego stopnia ostrożność koriieczną przy
~interp'reta;cjichemizmu skał przeobrażonY'ch. W ta'b elitej :prze'cle wszystlrim zwraca uwagę fak~, stosunkowo wysokiej (do 10'0/6, ·anawet 146/0)
zawa,r'tości korundu (minału) w próbce l i 9 oraz stałą jego obeClIlość'

w9

innych. Tylko dwie próbki nie zawierają korundu. Glinka w badanych ska~ach stanowi główny składnik s~aleni i niemożność związania
jej z~'ationami Ca oraz alkaliów świadczy o w}"ługowaniu tych ostatnich"
'cżylio procesach przeobrażeń Skaleni. Podobnie nieuzasadniony jest wy-'
soki procent zawartości minału ,kwarcu, co przeczy wynikom badań
in.ikroskopowych. Obecność znacznej' ilości wolnych tlenków żelaza magnetyt ' ,i hematyt,majduje potwierdzenie ,w studiach mikroskopowych. Wskazuje ' to na procesy przeobrażeń składników . femicznyqh
skały (fig; 3).
,
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Fig. 4. DiFgram dyferericjacyjny lamprofirów sporządz.ony według P. Niggliego (1923) dla lamprofirów G6r Swięt()krzy~
skich
..
Differentlal diagram of lamprophyres plotted after P. Niggli (1923) forlamprophyres
Moun tains
:1-9 - jak w tabel! 3 l na fig. 3
:i~ -aee Table 3 lUld · Pis. 3
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jest wysoki procent zawartości węglanów, dóChow niektórych próbka,ch do % wszystkiCh składników mineralnych
lamprofiru. Ponadto w skale z Sierakowa (7) około 1 010 CO2 nie dało się
związać z metalami dwuwartościowymi. Obecność takich węglanów jak
CaOO:J jest powszechna w.grupie lamprofirów. W badanych zaś ustalono
za pomocą badań rentgenograficznych także obecność dolomitu hydrotermalnego, rozpuszczalnego w lOG/o Hel oraz syderytu.
Wspólną cechą całej grupy badanych lamprofirów jest stosunek minałów salicznych do femicznych zawsze po'wyżej jedności. Skrajny
przypadek sal.lfem. = 24 stanowi próbka 9 - silnie przeobrażony
lamprofir o charakterze wtórnego k,w arcytu.
W tabeli 3 przedstawiono war100
to$ci . molekularne P . Nigglie'go
90
(1923), uzyskane z przeliczeń skła- '
du chemicznego lamprofirów z da0
nych przedstawionych w ta,b eli 1
6
(fig. 4 i 5).
I
.

Zastanawiający

dzący

1-

Fig. 5. Diagram k-mg

wartości

)j..

/1'

.ft~ 04tJ
/Ja

pS

[If

P. Nj,gglie-

go

Diagram of va[ues
after P. Niggli

k

and mg

cytry przy ltółeCl2ikach odpowia.dajll a.nal1zom próbek z ta.beli 3

Numenlilfl w1th c1relea corręspond to
number ot. ana.lYl!Is lIhOwn In Ta.ble 3
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Podobnie jak w tabeli 1, tak i w ta'b eli 3 :notowana jest rozbieżność
molekularnych oddzielnych składników ró~yCh 'p róbek badanych lamprofirów. Zadna jednakże wartość nie wy'k azuje tak znacznych
różnic jak c, zamykająca się w granicach 3,5+41,0; stosunek zmienności
1 : 11. Wahania tej wartości związane są z obecnością węglanów w jed"7'
nych próbkach i brakiem ich w innych, co wywołuje również rozbież
ności w pozostałych wartościach.
Niżelpoda.no średnie wartości molekulaxne Niggli'ego dla lamprofirów grupy z węglanami do 211/0 (I) oraz grupy bogatszej w węglany (II).
wartości

all/ml

si

I 155 ·
II 132

24
16

c laik

1 47
52 1 8,41
17,0

16
10

k

I mg Iclfm

0,35 0,50 I 0,16
0,42 1 0,48 0,59

Przy porównaniu wartości molekularnych badanych lamprofirów
z takimi samymi wartościami różnych grup tejże rodziny, należy brać
pod uwagę mczej wartości ,g rupy I. Odpowiadają one średnim wartościom grupy lamprofirów szeregu kersantytowego, w którym jednak
wyróżniatle są kersantyty kwaśne i zasadowe. Podział opiera się na
wartości si, która w grupiekersantyt6w zasadowychzawaxta jest
w granicach 68-:-150 si, w kwaśnych natomiast w granicach

,
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150+210 si. Badane lamprofiry
żając się raczej od ' kersantytów
się · niską pozycją c .

. Jednak me jest wykluczone,

znalazły się

w granicy obu grup,zbli'z asadowych, od których jednak r6ż.nią
że

w

obrębie

danych lamprofirów Gór

ŚwiętokrzyskiCh istnieje pewne zróżnicowanie, zatarte, być może, pro-

cesami przeobrażeń chemicznych, odmiennych w obrębie grupy lamprofirów wschodniej części obsmru (okolice Iwani.gk) i zachodniej (okolice
Daleszyc).
Zróżndcowanie to znajduje swój wyraz w obrazach mikroskopowych
ty.ch skał, wykazującY'ch bardziej zasadowy chara:k tergrupy wschodniej,
jak również w obliczeniu liczby kwarcowej qu, zawsze dla tej grupy
ujemnej, dodatniej 2JaŚ dla lamprofirów okolic Da,l eszyc.
Także i charakter geochemiczny wskazuje na !bardziej kwaśną natJlr~ kersantyt6w okolic Daleszyc obecność w nich śladowej Hood
berylu, pierwiastka przywiązanego wyłącznie do smł kwaśnych. Dzięki
jednak silniej zaznaczonym procesom hydrotermalnym ' w lamprofirach
okolic Daleszyc, powstają wątPliwości co do, być może, wtórnego pochodzenia berylu, który wiązać się może z procesem okwarcowania
lamprofirów tego odcinka Gór Świętokrzyskich.

SPECYFIKA CHARAKTERU GEOCHEMICZNEGO
LAMPROFIRÓW .
Lamprofiry ,p od względem C'har~kteru geochemicznego badane były
przez E. Gajdę (fide S. , Małkowski, 1954), C. Harańczyka, K. Pawłowską
(1958) oraz przez W. Szczepanowskiego (1962).
StOSllllek pierwiastków

. Miejscewość

Zielonka
Zielonka
Za1dów
Zaldów

śladowych

Tabela 4
'w niektórych lamprofirach oraz w ich biotytach

I Próbka I Zn I Pb I Cu I Cr I Ni I Ba I Sr I Sn I V I Ce
lamprofir 0,033 0,028 0,045 0,007
0,0067 0,017
biotyt
lamprofir 0,037 0,017 0,026 0,017
0,015
biotyt
, 0,060
-

I Rb

0,008 0,048 0,063 0,032 - 0,0058 0,025 0,016 0,056
0,009 0,137 0,033 0,033 - 0,023 0,005 0,035 -

Dane dla lamprofitów - W, Szczepanowski (1962)
Dane dla biotytów - H. Gadomski, Uniwersytet Warszawski

W. Szczepanowski zajął się ilJOściowym oznaczeniem niektórych pierwiastk6w (er, Ni, Co, eu, Zn, Pb, Sr) i wykazał, że średnia zawartość
tych składników IW lamprofirach jest wyższa niż w towarzyszących im
osadach. Nieznaczne zróżnicowanie pierwiastków śladowych w lampr<r.firaClh całego regionu kieleckiego pozwala :sądzić o wspólnym ognisku
magmy zasilającej dajki całego obsza~u. Interesująca jest obecność
lamprofirach metali 'c harakterystycznycll zarówno dla skał kwaśnych,
jak i zasadowych, zwłaszcza. Wyraźnie notowa,n ych W wierceniaoh okolic
Daleszyc, gdzie stwierdzono również obecność Be i Zr. -

w
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Wyniki oznaczeń geochemicznych wskazują w ten sposób na bardziej
charakter chemiczny ska'ł okolic Daleszyc oraz pokrywają się
z wynikami badań mikroskopowych.
.
W ta'beli 4 przedstawiono zawartość pierwiastków rzadkich w nie-'
których lamproftrachoraz IW wydzielonych z nich biotytach. Wyraźnie
zarysowuje się związek Cr i Ni z biotytem, w którym one gromadzą
się razem z żelazem, jako elementy o odpowiednio bliskim promieniu.
kwa'śn.y

~onowym.

PROBLEM GENEZY LAMPROFIRÓW
Problem genezy lamprofirów, mający do niedawna znaczenie wyostatnio znaczenia praktycznego. Chodzi o to,
na obszaraCh okruszcowanych i wybór metody
poszukiwań kruszców ściśle wiąże się z ustaleniem ich :stosunku do
lamprofirów oraz z prawidłowym rozwiązaniem genezy tych ostatnich. '
Powstawanie lamprofirów zaliczane jest do jednego z trudniejszych i niejasnych problemów petrologii i mimo że geneza lamprofirów dyskutowana jest przez blisko 100 ,lat (C. W. Giimbel, 1879), nie została ona.
doty,chczas jednoznacznie rozwiązana . .Stan wiedzy o lamprofirach najlepiej obrazuje wypowiedź zasłuż~mego petrologa amerykańskiego J. Turnera (1951), że nikt dotyclhczas nie może z dostateczną pewnością po_o
wiedzieć, jak powstały lamprofiry. Cała trudność polega na tym, że nie
dają się one skorelować z żadną grupą ska'ł plutonicznych lub wulkanicznych, wskutek specyficznych właści,wO'ści ich chemizmu i procesów
krystalizacji.
W ostatnich dziesięciu latach, IW związku ze w,zmożonym poszukiwaniem kruszców i minerałów użytecznych, zwrócono' szczególną uw.agę..
na "małe illltruzje" (dajki, sile lub inne formy), a wśród niclh na lampro-·
firy. Biorąc pod uwagę, że w rodzimej literatur.ze petrograficznej problem lamprofirów nie znalazł na razie szerszego oświetlenia, i że poza.
Górami Świętokrzyskimi lamprofiry znane są także na terenie Śląska, .
autorka przedstawia tu w największym skrócie poglądy na genezę t~h
skał na podstawie os.tatniich publikacji literatury światowej.
łącznie naukowe, na'brał
że lamprofiry występują

*

'"

'"

Ja,k o oddzielna pozycja skał lamprofiry zostały wydzielone przez
C. W. Giimbela, (1879) z grupy diabazów i porlirytów, od których wyróżniały się osobliwościami swojej struktury, Składu mineralnego i charakteru chemicznego.
Obecne w nich :duże kryształy minerałów femicznych wykrystalizowały przed skaleniami lub zamiast nich, gdy w diabazach i porfirytach
skalenie krystalizują pierwsze. Ta cecha fizyczn1a lamprofirów ma sens
genetyczny, gdyż wskazuje na zaburzenia normalnego przebiegu krystalizacji tworzywa lamprofirowego. Inną specyficzną cedhą struktury lamprofirówjest stała niemal obecność w nich porwaków rÓŻnych Skał,
przez które przechodziło· ich tworzywo w kierunku górnych partii litosfer.y~
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Osobliwością charakteru chemicznego lamprofirów jest wysoka
w nich zawartość żelaza, magnezu i wapnia, przy jednocześnie znacznej
ilości alkaliów oraz niskiej wartości krzemionki i ,glinki. Dzięki znacznej ilości metali ziem alkalicznych i żelaza, lamprofiry odpowi'adają
wczesnym produktom krystalizacji magmy niezdyferencjowanej, gdy
wzbogacenie w alkalia zbliża . je do późnych produktów krystalizacji
magmy ~dyferencjowanej . . Specyfiką składu chemicznego lamprofirów
jest stała obeclliOŚć w nich baru, fosforu, siarki oraz składników lotnych,
jak CO2 i H:P, a nieikiedy i fluoru.
W składzie mineralnym llamprofirów interesująca jest obecność
węglanów (CaCO:!) w świeżych okazach i brak ich w 21Wietrzałych oraz
stała obecność apatytu.
Lamprofiry wyróżniają się spośród innych skał również sposobem
występowania w terenie. Należąc do skał szeroko na Ziemi rozpowszechnionych, lamprofiry nigdy nie tworzą większych mas, lecz ukazują się
na wielkich obszarach w !pOStaci licznych dajek, tworzących nieraz pewne
serie. Na wyspach Aland (Finlandia) ą. l{aitaro (1953) zanotował przeszło 50 niewielkic!h dajek lamprofirowych. Jest interesujące, że często
długość dajek lamprofirowyclh jest niewsp6łmiernie wielka w stosunku
do ,ich szerokości, np. P. Eskola (1954) w okolicy Helsinek opisuje dajkę
lamprofiru 40-metrowej długo6ci, przy szerokości 7+14 cm. E. G. Mał. chasian (1953) z terenu Armenii południowej opisuje dajkę długości
600 illl i 1,5+6 m szerokości. Lamprofiry rozmieszczone bywają w asocjacji z granitoidami (na przykład w Karkonoszach) lub jako utwory
dajkowe czy sile związane · z bazaltoidami lub trachibazaltami. W pierwszym przypadku lamprofiry ukazują się w szczelinach spękań podzielności granitoidów na: obszarach fałdo<wych ruchomycl1 pasów skorupy
ziemskiej, w drugim zaś przypadku występują one na obszarach plat~
formowych (G. M. Gapiejewa, 1960). Przestrzenne rozmieszczenie lamprofirów wskazuje na ich związek z obszarami za'burzeń tektonicznych.
Chronologicznie są one najczęściej młodsze od otaczających je . Skał
magmowych i osadowych oraz młodsze 'Są od utworów dajkowych innycl1
skał im towarzyszących (G. M. . Gapiejewa, 1960).
P9glądy na genezę lamprofirów są liczne i bardzo różnorodne.
W podręcznikach uniwersyteckich znajdujemy, że lamprofiry mogą się
tworzyć (H. Williams, F. J. Turner, Ch. M. Gil!bert, 1954) jako: 1) skały
hybrydowe, 2) produkty asymilacji materiału ,g ranitowego przez magmę
zasadową, oraz 3) skały powstałe na drodze reakcji magmy zasadowej
ze skałami węglanowymi.
W ·publikacjach poszczególnych petrologów poglądy na genezę lamprofirów są znacznie bardziej zróżnicowane . .
H. Rosenbuch (1887) uważał lamprofiry wraz z aplitami za produkty
rozszczepienia ("Ukwacji") . swego rodzaju magmy granito'wej, chociaż
obserwacje terenowe i wyniki doświadczeń nie pokrywały się z tym
poglądem.

P. Niggli (1923) sądził, że lamprofiry po.wstają na drodze krystalizacji grawitacyjnej i po:nownego rozpuszczania wydzielonych krysZltałów
W jeszcze gorącej magmie. Później N. Bowen (1928) zmieniając swoją
pierwotną koncepcję przyjął, że lamprofiry powstają wskutek intruzji
masy heterogenicznej, złożonej z alkalicznego stopu (czyli fazy ciekłej)
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dużych kryształów minerałów femicznych, intruw stanie stałym. W ten sposób wskazał on na fi.zyczno-:ehemiczne warunki powstaiWania lamprofirów, lecz nie podał
przyczyny utwor.zenia się kryształów fazy stałej, przyjmując je za pochodne nieznanego bliżej ogniska magmowego.
Zdaniem Wegmanna "liczne skały objęte nazwą lamprof.irów nie są
niczym innym, jak przeobrażonymi skałami zasadowymi" (cytuję za
N. Barthem, str. 188).
W latach 1953-1959 opublikowano wyniki badań lamprofirów na
ooozarze Finlandii (P. Eskola, 1954; S. Kaitaro, 1953, 1956), Norwegii
(H. Carstens, 1959), Szkocji (I. G. Ramsay, 1955) i Grenlandii (E. A. Vincent, 1953), gdzie skały te, podobnie jak w Góra,ch Świętokrzyskich,
występują w asocjacji z diabazami. Stu-dia petrograficzne.w tych krajaCh
o tyle są ułatwione, że lamprofiry występują tam na powierzchni, czę
sto iW powiązaniu z !Większymi masami skał intruzywnych. H. Carstens
(1959) na podstawie wiasnych studiów oraz w oparciu o 'Wyniki badań
S. Kaitaro, (1953), I. G. Ramsay'a {1955) i E. A. Vincenta (1953) wysnuwa wnio'Sek, że lamprofiry powstały ze wspólnej z towarzyszącymi
im diabazami magmy bazaltowej, 'Wzbogaconej w alkalia, fosfor, COa
i H 20. Autor ten zwraca uwagę na niektóre niezupełnie jasne punkty
przyjętej przez niego idei genezy lamprofirów badanego obszaru Norwegii, ze względu na to, że samo zagadnienie dyferencjacji skał zasadowych o wysokiej zawartości alkaliów nie jest procesem ani jasnym,
ani prostym.
Zupełnie nowy i bardzo interesujący pogląd na genezę lamprofirów
podaje G. M. Gapiejewa (1960), która opiera się na wynikach badań
geofizycznych. Wspomniana autorka stwierdza, że w świetle tych badań
jedynym czynnikiem, wywołującym przemieszczenie magmy w skorupie .ziemskiej, jest dyferencjacja grawitacyjna. Proces powstania magmy, zdaniem jej, wiąże się z nagłym skokiem natężenia siły pola grawitacyjnego, który wowołuje mniejszy lub większy \Stopień' upłynnie
nia pierwotnie stałych ska'ł litosfery. Zjawisko to zachodzi przy tworzeniu się spękań tektonicznych, których ipowstawaniu towarzyszą
głębokoogniskowe trzęsienia ziemi. Skład nowopowstałego tworzywa
lamprofiroiWego zależy od składu stopionego materiału skorupy ziemskiej, od szybkości odsłonięcia szczeliny tektonicznej oraz czasu i szybkości podnoszenia się nowoutworzonej masy plastycznej. Nie zawsze
pierwotnie stałe skały ulegają całkowitemu upłynnieniu, niekiedy część
ich pozostaje jako materiał reliktowy - pseudoporwaki.
W obszarach fałdowych, gdzie miąższość powłoki górnej jest znaczna,
spękania dochodzić mogą jedynie do utworów skalnych wypełniającydh
geooynklinę. Na obszarach zaś platformowych, o niewielkiej stosunkowo
miąższości pokrywy, spękania mogą sięgać do warstwy perydotytowej.
W każdym ,z tych przypadków rozwój dyslokacji i powstanie spękań
wywołują nagłą .zmianę stanu fizycznego materiału skorupy ziemskiej,
czyli jego uplastycznienie. Objętość skały zwiększona dzięki stopieniu
podchodzi do górnych pięter. Proces ten zachodzi w bardzo krótkim czasie geologicznym, wobec czego masa stopionego lub uplastycznionego
materiału jest nieznaczna i każdorazowo wyczerpana ~ stąd dajki lamprofirowe zazwyczaj ilIiają niewielki.e ro,z miary. '

i zawartych w nim
dującyCh wyłącznie
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Z drugiej strony ograniczone rozmiary ogniska magmowego oraz
krótki czas jego istnienia utrudniają ' wyrównanie składu utworzonego
stopu, 00 znajduje wyraz w osobliwościach struktury lamprofirów oraz
.stałej obecności rw nich pseudo porwaków reliktów pierwotnego materiału, który nie zdążył ulec stopieniu.
Zdaniem G. M. Gapiejewej (1960), przyjęta przez nią hipoteza powstawania lamprofirów Iwykazuje pewnąZ'bieżność z ideą N. Bowena
(1928): w obu przypadkaC'hlamprofiry powstają z materiału fizycznie
heterogenicznego .:-.- fazy stałej i stopionej (płynnej, plastycznej). Zdaniem jej, lamprofiry należy uważać za utwory skonsolidowanych obszarów skorupy ziems'kiej i jako takie zasługują one na wyodrębnienie
w oddzielną, genetycznie niezależną grupę skał.
WNIOSKI W SPRAWIE GENEZY LAMPROFIRÓW
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Wyżej przedstawiony przegląd koncepcji genezy lamprofirów, wysuwany przez petrologów rÓŻnyCh krajów, nie daje generalnegorozwiązania prO'blemu.
'
W odniesieniu do genezy lamprofirów Gór Świętokrzyskich problem
jest o tyle trudny, że poza niejasnościami natury ogólnej, występują tu
trudności regionalnego charakteru. Lamprofiry notowane są wyłącznie
wśród skał osadowych kambru i dewonu dolnego, przy tym spośród
ośmiu poznanych punktów ich występowania (4 punkty we wschodni~j
części - Kabza, Wzory, Zaldów i Zielonka - i 4 W części środkowej Cisów, Sierakórw, Smyków, Podkranów) na powierzchni ukazują się zaledwie w dwu punktach (Ka'b za i Wzory). Na obszarze ich występowa
nia, około 40 m długości, w kierunku wschód - zachód, erO'zja nie odsłoniła żadnych innych mas skał magmowych, :z: którymi dałoby się
powiązać genetycznie 'b adane lamprofiry. Nie znany jest również charakter petrograficzny podłoża krystalicznego Gór Świętokrzyskich, których przeszłość geologiczna nie jest jasna, tektonika zaś powikłana
i złożona. Formy występowania lamprofirów Gór Świętokrzyski.ch nie
zawsze są ustalone. Oprócz utworów dajkowych notowane są lampro:firy w silach (Wzory J. Samsonowicz, 1928). Postawione przez
J. CzarnockiegO' (1928) pytanie, dlaczego nie ukazują się lamprofiry
w zachodniej części Gór Świętokrzyskich, mimo że obszar ten zdyslokowany jest silniej niż ła.gows'ki, nadal pozostaje bez odpowiedzi, wskutek niedostatecznego zbadania geofizycznego i nieznajomości budowy
geologicznej.
Diabazy, 'p oza lamprofirami, jedyne znane skały magmowe Gór
Świętokrzyskich, również kryją się pod osłoną skał osadowych i nie
udało się stwierdzić, za pomocą wierceń, Iw zajemnego stosunku tydh
skał: np. w Smykowie, gdzie skały te nawiercono stosunkowo naj bliżej
siebie (Z. Rubinowski, 1962).
Szukając rozwiązania genezy lamprofirów 11WI'ÓCOno szczególną
uwagę na stosunki wzajemne obu tych grup.
.
Zestawienie wyników własnyCh studiów petrograficznych nad lamprofirami i diabazami Gór Świętokrzyskich ocaz danymi z 'literatury
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badania asocjacji diabaz.o.wo-lamprofirowych dajek
Europy ' i innych .części świata ' pozwoliły autorce postawie wniosek
<> }{omagmatyznrieutworów dajkowych badanego obszaru.
W myśl powymzej hipotezy lamprofiry i diabazy Gór ŚWięto'kr.zy
skich powstały ze wspólnego ogniska magmowego, znajdującego się
prawdopodobnie dosyć głębOko, o czym świadczy, między innymi, rozr~ut utworów dajkowych na znacznej przestrz,e nibadanego obszaru.
Fi,zyczno-chemiczne warunki formowania się każdej grupy skalnej były
różne. Diabazy krystalizowały w głębszych partiaCh litosfery, w strefie
kata; lamprofirowa masa plastyczna krystalizowała 'W wyższych
częściach ,litosfery, gdzie panuje niższa tempe,r atura i ciśnienie, czyli
w strefie mezo.
W tych warunkach, z plastycznego tworzywa lamprofi.rowego, bogatego w H20, COa oraz fosfor, cynę i inne lotne składniki, krystalizował
w idiomorficznych blaszkach sześciobocznych biotyt, który w dalszym
procesie ulegał resorbcji, ,wchodząc w reakcję z nie skonsolidowaną
jeszcze magmą. O szybkości krystalizacji biotytu w obecności par
i gazów świadczą eksperymenty F: W. Syromiatnikowa (1951), który
w ciągu 1/2 godziny otrzymał blaszki wysoko idioilllorfic.znego i bogatego
w ścianki biotytu, wielkości 0,5 mm. Biotyt w lamprofirach krystalizował przed plagioklazem, który przy swoim .powstawaniu napotykał na
przeszkodę w postaci COa, wiążącego się z CaO magmy na kalcyt.
H. Carstens (1959» zjawiskiem tym tłumaczy brak plagioklazów .w niektórych lamprofirach. Struktura ocelarna, dobrze wyrazona w 'lamprofirze z góry Salkowej w Poidkranowie i góry Wrześna koło Cisowa
rówriież przemawia za powstawaniem lamprofirów środkowej części
Gór Świętokrzyskich w fazie bliskiej do hydrotermalnej. Procesy wtór~
nYlCh przeobrażeń lamprofiru z Sierakowa silnie zamaskowały pierwotną strukturę tych skał, która jednak w niektórych okazach daje się
odcyfrować.
.
Zasadnicze różnice składu chemicznego lamprofiTów w odniesieniu
do składu diabazów polegają gMwnie na podwyższonej, w pierwszych,
zawartości SiOa i alkaliów. Krzemionkę dostarczyć ' mogły lamprofirom
skały otocz,eIllia, atakowane przez uaktywnioną, dzięki obecności par
.1 gazów (C02), plastyczną ma:są lamprofirową; mogła również dostać się
ona z porwaków piaskowców, które zasymilo,w ane zostały przez lamprofir. Jeżeli chodzi o alkalia, głównie potas, to przypomniee trzeba, że
pierwiastek ten zalicza się do charakterystycznych składników skał
lamprofirowych. Nie jest również wykluczony dopływ potasu z zewnątrz, czyli ze skał otoczenia. Przypomnieć poza tym należy, że wzbogacenie diabazów z Jurkowic koło Klimontowa w potas, jako proces
ich adularyzacji, stwierdzone zostało p'rzez A. Nowako.wskiego (1959).
Z badań autorki wynika również, że utwory piroklastyczne dolnego
dewonu i dolnego karbonu wykazują znaczny procent potasu (I. Kardyroowicz, 1960, 1961). Być może, że składnik ten należy do charakterystycznych pierwiastków magmowej prowincji petrograficznej Gór Świ.ę
tokrzysJdch. Z pozostałych składników, którymi różnią się lamprofiry
<>d diabazów, wymienić należy Sn, Zr, Be obecne jedynie w lamprofirach. Cyna zazwyczaj wiąże się z fazą hydrotermalną, przeto obecność
jej w danym przypadku jest wytłumaczalna . .Co się tyczy berylu, jest
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to składnik typowy dla skał kwaśnych (towarzyszy Si) i jego obecność
pozwala przypuszczać o, być może, hybrydowym charakterze lampro- '
firów środkowej części Gór SwięfukrzySkich. Obecność zaś tych samy.ch
pierwiastków śladowych w lamprofirach, jak i diabazach (W. Szczepanowski, 1962) przemawia za słusznością przyjętej tu genezy badanych
lamprofirów. ,
Podobną genezę dla lamprofirów południowej Norwegii, występują
cych również w asocjacji z diabazami, sugeruje H. Carstens (1959).
Lamprofiry Gór Swiętokrzyskich wykazują niektóre cechy analogiczne'
(na przykład strukturę ocelarną) do tychże skał z Norwegii.
Są też '1 niejasne punkty genezy lamprofirów przyjętej przez autorkę,
jak na ,przykład wysoka zawartość cyny w biotycie z Zaldowa (0,023%)
lub wyso·k a zawartość rubidu w biotycie z Zielonki, dochodząca do zawartości Rb IW biotytaCh skał kwaśnych (I. Kardymowicz, 1961b),
wy:raźniekwaśny charakter skały przeobrazonej z Sierakowa, słaba
znajomość lamprofiru z góry Wrześna koło Ciso'w a (o zawartości 62°/0.
wagowycll i Si02) i inne. Być może w przyszłości lepsza znajomość nie
tylko petrografii lamprofirów, lecz także budowy podłoża Gór Swdęto
krzyskich oraz wyniki szczegółowych zdjęć geofizycznych, a także tektoniki tego obszaru i jego przeszłości geologicznej wprowadzi korektę
do przyjętej tu hipotezy powstawania lamprofirów tego obszaru, opartej wyłącznie na studiach petrologicznych.
OKRUSZCOWANIE LAMPROFIHÓW
Zagadnienie metalogenezy w 'skali generalnej, dotyczącej całości
Gór śWiętokrzyskich, jest przedmiotem badań Z. Rubinowskiego (1962),.
który przeprowadził również szczegółowe badania minerali~acji okruszcowania lamprofirów okolic Daleszyc (Sieraków, Smyków i Podkranów).
Autorka usiłuje przedstawić tu problem okruS'Zoowania lamprofirów'
i jego znaczenie w zakresie ogólnym z punktu widzenia badań petro-·
graficznych ..
Wzmożone zainteresowanie lamprofirami, notowane w ostatnich
latach, ma podłoże o znaczeniu gospodarczym. Stwierdzono bowiem, że
skałom tym towarzyszą liczne metale nieżelazne, a niekiedy również
i minerały uranowe (R. C. Emmons, C. D. Reynolds, D. F. Saunders,
1953). W tym aspekcie głównie rozpoczęto w różnychkrajaoh badania
geologiczno-petrograficzne nie tylko lamprofirów, lecz innych "małych"
intruzji~ Między innymi na terenie ZSRR · ukazały się sPecjalne publikacje, z których wynika, że lamprofirom i diaba'zom towarzyszy okruszcowanie obszaru. ich występowania (Ch. M. Abdułłajew, 1957). Na przykład okruszcowanie miedziano-pirytowe północno-zachodniego Kaukazu
wiąże G. D. Afanasjew (1950) z występującymi tam dajkami lamprofirów. S. M. Babachodżajew (1956) opisując lamprofiry wieku późno
karbońskiego stwierdza występowanie związanej z nimi mineralizacji
ga~wo-wodnej
daleko poza ,obszarem · występowania tych skał ..
I. K. Dawletow (1957) i M. A. Osipoow (1959) ,podają, że wszystkie polimetaliczne okruszcowania terenu wiążą się przestrzennie z małymi
intruzjami, które są zawsze chronologicznie starsze od okruszczowania.
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M. Borodajewskaja (1953) wskazuje, że szereg polimetalicznych okruszcowa:ńzazwyczaj wiąże się z· punktami przecinania się pasów dajlkowych. R. C. Em.mons, C. D. R.eynolds, D. F. Saunders i inni (1953)
stwierdzili występowanie minerałów uranowych wyłącznie w prz.ykontaktowej partii dajki lamprofirowej. Można by mnożyć przykłady
zainteresowanja geologii ,gospodarczej problemem małych intruzji, noto~
wane w literaturze geologiczno-petrografkznej.
W Polsce zagadnienie małych intruzji nabiera r6wnież więks'zego
zainteresowania, o czym między innymi świadczyć mogą liczne wiercenia ,(niektóre ,do 1600 m) w okolicach Cieszyna, gdzie skały magmowe
(K. Konio:!', 1959) występują w postaci małych inJtruzji ,i podobnie, jak
w Górach Świętok'rzyskich, wyłącznie w obrębie 'S'kał_ osadowych. Występowanie małych intruzji wśród skał m.agmowych Sląska znane jest
między innymi na obszarze Karkonoszy, gdzie przeszło 18 dajek lamprofirowy,ch ukazuje się w szczelinach spękań plutonitów (G. Berg.
1923).
Studia petrografic.zne prowadzone przez autorkę pozwalają sądzić.
że lamprofiry we wszystkJ.ch badanych punkta·ch ich występowania
w Górach Świętokrzyskich nos'zą znamiona okruszoowania. Nierówny
stopień szczegółowego zbadania tego okruszcowania lamprofirów okolic
Iwanisk na wschodzie obszaru i tychże skał na zachodzie, w okolicy
Daleszyc, nie pozwala na przeprowadzenie porównań o znaczeniu statystycznym. Zestawienie o charakterze ogólnym pozwala sądzić o pewnych tu zanotowanY'ch różnicach.
Lamprofiry okolic Iwanisk zawsze za·wierają piryt występują'cy tu
w ziarnach (Kabza, Zaldów, Zielonka), natomiast ,sfaleryt i galenit
notowane są jedynie .w lamprofirze z Zielonki, przy czym, PbS ukazuje
się tu nie tylko w luźnie rozrzuconych kryształkach, lecz również w żył
kach s.zerokich do 1,5 mm. Stwierdzono tu również żyłki barytu.
Co się tyczy obuszoowania lamprofirów części zachodniej, okoli·c
DaleszY'c, jest ono bardziej zróżnicowane pod w:zględem minerałów
kruszcowych, jak to wynika z przeprowadzonych tu ,przez Z. Rubinowskiego (1962) szczegółowych badań przejawów okruszoorwania.
Jak wykazały badania geochemiczne W. Szczepanowskiego (1962)
lamprofiry Gór Świętokrzyskich są nośnikami takich między innymi
piel'lwiastków, jak: Zn, Cu, er, Ni, Co, P,b, Ba, Sr,. Sn, w które zaopatrują
one towarzyszące im skały osadowe. Znane jest, że, minerały tych pierwiastków (z wyjątkiem Sn) ukazują się ·w formie złóż i w "stanie rozproszonym", sz·czególnie w zacho·dniej części obszaru Gór Ś'więtokrzys
kich. Jeżeli powiążemy to z faktem. silnego przeobrażenia hydrotermalnego właśnie lamprofirów okoUc Daleszyc or,az z danymi IW literaturze
petrograficznej i że związane z lamprofirami minerały kruszcowe mogą
lokować się daleko poza obszarem małych intruzji, nasuwa się przypuszczenie związku lamprofirów z okruszoowaniem.
Reasumując powyższe rozważania, wysuwam. na podstawie badań
petrograficznych następujące wnioski:
1. Istnieje wyraźna zależność pomiędzy lamprofirami i okruszcowan:em obszaru ich występowania.
2. Okruszcowarue dajek lamprofirowych nie ma znaczenia utylitarnego. Koncentracji takiej należy się spodziewać na. rozleglejszym
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{)bszarze, gdzie notowane są przejaWy procesów hydrotermalny,ch. Tu
przypomnieć należy, że E. Suess nazywał Łysogóry "einesudetische
Vorkette" (cytuje l. F. Sioma, str. 114).
3. Okruszoowanie jest młodsze od lamprofirów.
4. Dajki lamprofirowe w strefie wietrzenia powierzchniowego dają
wermikulit - surowiec bardzo poszukiwany w niektórych gałęziach
gospodarczych.
5. Biotyt występujący w strefie wietrzenia lamprofirów może być
źr6dłem gromadzenia się cyny.
SPRAWA WIEKU LAMPROFIRÓW
Zagadnieniem wieku lamprofirów zajmowali się J. Czarnocki (1928),
J. Samsonowicz (1928, 1934) oraz S. MałkowS'ki (1954), a ostatnio K. Pawiowska (1958). Pierwsi dwaj badacze, odkrywcy lamprofirów Gór
Świętokrzyskich, wypowiadali na ogół zgodny pogląd. J. Czarnocki
(1928) uważał, że wiek tYJCh skał związany jest z okresem fałdowań
pokar'boński.ch, J. Samsonowicz (1928, 1934) sądził natomiast, że lamprofiry okolic Cisowa i Iwanisk należą do osadów górnokarbońskich lub
dolnopermskich. S. Małkowski (1954) w zestawieniu przejawów wulkanizmu na obszarze Gór Świętolkrzyskich umieszcza (ze znakiem zapytania) lamprofiry w kambrze. Wiercenie w Zaldowie kolo Iwanisik stwierdziło inJtruzję lamprofirową wśród skał klastycznych dewonu dolnego
(K.Pawłowska,

1958).

Studia petrograficzne :pozwalają sądzić, że poglądy J. Czarnockiego
iJ. Samsonowicza o górnokarboń.skim ewentualnie dolnopermskim
wieku lamprofirów są bliskie stanu faktycznego. W lamprofirze z Zielonki koło Iwanisk oraz w lamprofirze z Góry Salkowej koło Podkranowa znaleziono relikty s2!kliwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nadzwyczajnąpodatność lamprofirów do przeobrażeń wszelkiego rodzaju, ich
względnie bliskie położenie w stosunku do powier~chni oraz tnące formy ich intruzji, z jednej strony, z drugiej zaś znane z literatury fakty,
.że szkliwo no·towane jest raczej w skała,ch karbońskieP. lub młodszych,
to obecność szkliwa w tych składnikach pozwala sądzić, że wiek lamprofirów jest młodszy od dolno dewońskiego.
. Również studia literatury przemawiają raczej za powiązaniem lamprofirów Gór Świętokrzyskich z wulkanizmem karbono-permskim,
w którym także na innych obszarach Polski, oraz poza jej granicami,
lamprofiry intrudowały w asocjacji z diabazami lub innymi skałami.
S. Małkowski ((954) umieszcza w permie lamprofiry z Glaz6wki
:i Dziewek oraz melafiry i porfiry obszaru krakowskiego. Również lampro,firy Karkonoszy · są przypuszczalnie wieku permskiego.
Asocjacja lamprofirowo-diabazowa południowej Norwegii zaliczana
jest do wieku karbon - perm (H. Carstens, 1959). Do tego wieku
A. G. Mac-Gregor (1948) i L G. Ramsay (1955) zaliczają lamprofiry
Szkocji, E. A. Vincent (1953) zaś lamprofiry ze Skaergaardu na Grenlandii . .
. Droga do bezpośredniego oznaczenia wieku la~profirów Gór Święto
krzyskich jest otwarta - 'zawierają one biotyt w ilości dosyć znacznej.
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co pozwala na uzyskanie dostatecznie wielkiej próbki do oznaczenia
bezwzględńego wieku tyoh skał. Należy Jednakże uzyskać z wiercenia
tak świeży materiał lamprofirów, by biotyt nie wykazywał domieszki
hydrobiotytu czy wermikulitu, jak to ma miejsce w materiale dotychczas opracowanym.
Przykładem uściślenia wieku skał w wyniku badań geologicznych
mogą być liczne wiercenia na Śląsku Cieszyńskim (K. Konior, 1959),
które stwierdziły dwukrotną intruzję cieszynitów.
WNIOSKI
Zamykając wstępny odcinek rozpoznawczo-badawczych studiów
petrograficznych lamprof.irów Gór Świętokrzyskich w podsumowaniu
dochodzimy -do następujących wniosków:
1. Ustalono pozycję lamprofirów tego obszaru w klasyfikacji petro, graficznej jako kersantytów o nieco zróżnicowanym charakterze: zasadowym - na ,w schodzie regionu kieleckiego (okolice Iwanisk) i kwaś
niejszym - w części zachodniej (okolice Daleszyc).
2. Potwierdza się przypuszczenie J. Czarnoc1ciego (1928) o chronologiczniemłodszej intruzji lamprofirów w stosunku do diabazów.
3. Stwierdzono pokrewieństwo petrochemiczne i geochemiczne
(W. Szczepanowski, 1962) zarówno lamprofirów, jak i innych małych
intruzji Gór Świętokrzyskich, co pozwala wnioskować o pochodzeniu
materiału tych skał ze wspólnego ogniska magmowego, czyl'i można
mówić o komagmatyzmie lamprofirów i -diabazów tego obsza,ru.
4. Ognisko magmy położone jest głęboko, o ,c zym świadczy znaczny
rozrzut małyo'h intruzji.
5. Okrusz.cowarue obszaru występowania małych intruzji wykazuje
zwią.zek z magmatytarni tego obszaru.
'6. Okrusz<!Owame i mineralizacja 'lamprofirów może wychodzić
daleko poza obszar występowania tych skał.
7. Wskażane byłoby prowadzenie dalszych badań o znaczeniu badawczo-poszukiwawczym.
8. Na podstawie dotychczasowych badań petrograficznyoh należało
by w tym celu wziąć pod uwagę między innymi dwa obszary:
Ok () l i c e S i e rak o wa. Stwierdzony tu proces sylifikacji lam' profirów, doprowadlZający w efekcie końcowym do skały o typie wtórnego kwarcytu, lpozwala domyślać się obecności złoża rud w okolicach
Sierakowa.
O k o l i c e I wa n i S' k. Jedynie w lamprofirze z Zielonki i w osadach z kontaktu znaleziono żyłki (do 15 mm) całkowicie wypełnione
galeną, 'co przema,w ia za większą tu koncentracją Pb. Występują tu
r<)wnież inne metale (K. Pawłowska, 1958). Jednocześnie stwierdzono
tu', występo.wanie lamprofiru w utworach dolnego dewonu. Węglanowe
' skały dewonu mogą być siedliskiem kruszców (Z. Rubinowski, 1962).
Żaklad M1ne~alogl1 ' i PetrOgl"Bf11 I .G.
Nadesłano dnia 10 ' lutego 1962 r.
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IV,

nOHH-
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12).

IIHpoKceH )l;HOlICH~-aBrHToBoro xapaKTepa nOHBJIHeTCH pa,D;KO, Bcer~a B HroOJlbWOM KOJIJIH'leCTBe;

'l~e ' Bcero B BH)];e nCeB).1;OMoP<P03 COCTOaw;Ux H3 XJIOpHTa, KaJIb-

$1ra H MarHeTHTa. HHOr)];aBcrpe'laroTcH lICeB).1;OMop<P03bI lIO OJIIi1BHHe H no pOroBOK
06MaHKe. IIOJle'BbXeWnaTbI ' CHJtbHO H3MeHeHI:.I ', npon;eccaMH cepKIJ;HTH3!i.QHH, Ka6JiH~
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HH3~ Kap6oHaTH3~

H reMaT'HTH3ax:(JfK, pe:lKe XJIOPH'lW;3~, OBH

IrommmoTCII

13 'l'a6J'IH'l'<1a'1'hIX cPOPMax, qaCTO CHJIhHee ~JIHHemn.rx no BanpaBJIeamo Z; HBor~a
BC"rpe'Iaro'l'CH S cq,epoJIWl'OBbIX arperaTaX HJIn Henpa:sHJIhHbIX 3epHax. OproKJIa3

nOJIBJISleTCJI B H3OMeTpH'lecKHX 'l'a6JIH'lKaX c paCnJIDIBqaThlMH KPaSIMH. AKOproK'JI83
BCTpe'iaeTCSI B y~JIHBemn.IXTa6JIH'iKax H HrOJIbqaTbIX cPOPMax, coe~moII{KXCSI
13 cq,epoomTbI. llJIarHOKJIa3 CO~ep1KHT 6+2(10/0 aBoprwra. llepsH'iHhrli: H BTOpK'IHbIA
MarHemT a 'l'aK:lKe anaT'HT KOHCTaT'HPYJOTCSI BO scex JIaMnpocpHPax. BTopH"lBble
.MHBep8JIbI COCTaBJISIlOT 3Ha'IHTeJIbHYJO qaCTb MHBepaJIbHOrO COCTa:sa JIaMIIJlO<PHPOB.
Cpe~ HHX npe06JI~aeT XJIOpnT, 3areM Kap60aaTbI
(KaJIbO;wr, ~OJIOMH'l',
CK,I\epnT). ·
.
.
reMaTH'l', MarHeTHT, peJKe 3~OT.
HopMaTHBHbUi MHBepaJIbHbtil: 00CTaB JIaMnpocPM:pOB nOKa3aH B Ta6JI. 2 H Ha
q,Hr. 3 1I0JlI>CKOrO TeKCTa.
TaJoOKe n;pHBO~ . XHMHqecKH~ COCT&.B 3THX nO:POA, . lIpHqeM 0.ztH0 H TOJKe
"UfCTO 03HaqaeT JIaMIIpocPHP H3 nepHcPepH'lecKoli H o;eHTPaJIhHOO (a) qaCTH ~~.
~CJIOBble xapaKTepHCTmm n. HHrrJl'H (1923), BbI'IHCJIemn.Ie H3 . Ta6eJIH 1 npUBONI'l'CSI
13 'l'a6eJIH 3. . I'pacPH'lecKH OBH npe~CTaBJIeHbI Ba <PHr. 4 H cPHr. 5-.
B .1I0000000M TeKCTe \(corp. 293) IIPHBO~TCSI cpe~e "UfCJIOBbIe xa~
ll. HHrrJIH ~R ~ByX rpynn JiaMJ:II><xPHPOB ·CBeHTOKIllHCKHXrop: I rpynha - 9TO
.JIawlPocPHPbI He cO~epJKaIIl;He BOSce C02 HJIH TOIlIbKO HeOOJIbIIIoe ero KOmNeCTBO;
II rpynna co~eP:lKHT ~ BbIIIIe 5010. JIaMllpocf>npbI I rpynIIbt IIO 'iHCJIOSOO
xapaKTePHcTHKe ll. HHrrJIH OTSe'lalOT OCHosHoli BeTBH KepcaH'1'HTOB, HO MX C .HeCKOJIbKO BblIIie THIIH'iHbIX. H3 XapaKrepHCTHK ll. HHrrJtH (1923) CJIe,IlYeT, 'lTO JItWIIPOcPHPbI BOCTO'iHOO qaCTH CBeHTOKIIIHCKHX rop H).{elOT HecKOJIbKO 60JIee OCHOBBOjt
xapaKTep, qeM 9TH JKe nopO~1 3an~oli qaCTH.
OTHOCHTeJIbHO npoHCXOJK~eHJ1R JIaMnpocf>npoSaBTop3aKJIIOqaeT, qTO 3TH nopoAbl
1IBJIJDOTCSI npo~KTaMJ1 KPHCTaJIJIH38Il;HH CMecHnJIaCTWiecKojt MaCCbI H Ta6JIH'ieK
6HOTHTa B Me3030He B cPH3HKo-XHMH'IecKHX · YCJIOBHSlX, 6JIH3KHX, K yCJIOBHSIM npoo;eccOB rH~OTepMaJtbHoo MHBepaJIH3ao;HH. HO CKOH~HPOBaHHbIX HecKOJIbKO
paHbIIIe nOCJte~ 060raIl\eHHble MHBepaJIH3aropaMH OCTaro'iHble paCTsopbI Bbl3BaJIH H3MeHeBHR rH~OTepMaJIbHOrO xapaKTepa S JIaMnpocPnpax. JIaMIIPOcPHPbl
npoRBJISIlOT JlBHbUi KOMMarMaTH3M c ~a683aMH CBeBTOKIIIHCKHX rop.
ABrop npHIIHCbmaeT JIIil4IIPO<PHPaM 9TOro pmOHaKap6oBonepMCKIDi B03paC'l',
COrJIaCHO C MHeHHeM H. \:{apBoIl;Koro (1928) H . H. CaMcoaoBH'la (1928, 1934). C JIaKnpocPnpaMH .CBR3aHo TaKJKe, 1I0 MHeHHlO aBropa, opy~eHeHHe B ~eJIax }IX PaA)r!pOCTpaHeHHSI, a B03MOJKHO H BHe 9THX npe~eJIOB.

frena KARDYMOWICZ
PETROLOGICAL STUDIES OF THE LAMPBOPBYBES
IN THE SWIF;rY KBZYZ MOUNTAINS
Summary
In the Swi~ty Kxzyz Mountaills only two kinds of magmatic rocks are
known, - lamprophyres and diabases. These rocks occur in the shape ()f small
lntrusions amidst Old-Palaeozoic sediroents and, on the surface, do not. disclose

Streszczenie

309

.any connection with larger bodies ofmagmatites.The present palp er reports
petrOllogical studies of the lamprophyres.
Lamprophyres have been observed mainly amidst rock formations of the
Lower Cambrian; in one instance-only were they reached' by boring in clas.tic
sediments of the Lower Devonian (K. Pawlowska, 1958). They appear in a geanti.elinal area which ' geologicaLly belongs to the Kielce region. Here the lllinprophyil"es form ostensibly in the periphery of the diabases of the Bardo basin a ring
open northwards, extending in a ' zone of some 40 km. length in an E - W dir~c": ,
tiem; the width of this zone is3 km. in the east and 5 km, in the ~eg.t. Geological
surveY;s show' fua,t, ai the dept;hfrorn 16 to 40' km., greater bodies of iam~O
phyres exist (in an area ItinaJ.lng from Kabza, W~ory, " Zielonka and Zald6w by
way of Por~ba and stobica as far as Winna near l.ag6w). Th~e lampr~phyr.e.s
show featuree of ~n>f.;rusions fiMing fissures of t~ctonic fractures (S. P~wlowski,
1953, 1954).

The lamprophyres appear, in the shape of traversing, sometimes sill, dykes of
varying width, from. 38cm. to 17m.They are of dark-grey or pink ~olour, with
biotite flakes up to 15 mm. large;
Proof of the intrusive character of the lamprophy!l.'es are the contact alterationJs noticea,ble on both sides of a dyke. At the top of the dyke we observe more
distinctly these ailJterations of bot the adjoining roCks and the lamprophytes
(PI. Ill, Fig. 10; PI. VU, fig. 25). These ·alterations are ofa thermal chara,cter,
cotllSisting of baking, rec.ryostallization,change of, colour and, sometimes, abrecci.a tion, ,of the adjacent sediments. Within the lamprophyres the alterations find
their", expressi'onmainly inband-tlike differencee ':in , texture ~d in certain
,chemical changes , (Table 1). No high-temperature mfuerals have beenobs,eil.'ved
in any of the contact zones.
The te~ture of the lamprophyres is variable and indicates conditions of rapid
,crystal:lizatiDn. At the contact plane it is fluidal, somewhat fareT ' it is potphyric
wi·t h a ' fi'negraiiled matrix,or spheroidal, whereas ' at the interior of tile dyke it
Is porphyro..panidlomOi'phic(Pl. lIl, Fig; 10; PI. V; fig. 17).
'
Optical examina;f;ionsshow ,the investigated "la~prophY;res ~
$ubject to
PrQces,s es of alteration to a· la~ger O!I.'le'~e!r, de~e ~ af.act making the determirt,~,:,
tion ' of their comJ?Onents a difficult "m;;ttte.r . , 'i'h~ ' ,author ' has distinguished the
following feniic minerals: biotite, piopside,. augite, pseudomorphoses ~terolivi.Jle,
pyroxene and amphibole. 9nly ' biotit~ "represeIllts , a constant ' component o~ all
Bamples tested, .~h~ea!1 the remain~ng minerals , ap~a!I.'in ~ubordinate quantities
.or have been f.ound , in SOItle 'of ' 1i1ie ' samples only. ' B.iome ,appears in two genera;"
nons FInd , represents , from , 13 to ' 32% of the volume.of the tPtal rock m'a ss. its
~eiagona(flake~ became <?paque an:dsuffered ma1gmatic corrosion and mechani(::~l
deformations; no such symptoms app~~r in flaky biotite. The older" hiotHe genera-::tion has, undergunechloritization, carbona.tizationa,~d qua!rt.~fication. The character.istic, ','whitening" of , .the biotite leads to the , formation of alumino-silica,te '
lattice's. X-ray examinations show-transition (,If, the , biotite into hydrobiotite and
yermiculite.Biotite is optiCally positive, uniaxial with p:eochroism 'T/v • == 'T/P~
;;ye~h-Qrown, 7Ja == ~hh}'ellow. Its coefficient ,~ of refrllction varies ' and is.
Jp. :imn:ersive l~qui~, 'T/y ==, ~,6191~1.581l, depending on ,the , conservation of t:he-'
flake (PI. IV, Fig. 12).
.'
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Pyrox~ne, oIivine and amphibole reveal their presence by their -characteristic
habit, since they are <:hlorite-calci,te-magnetite pseudomorphs. Apatite and magnetite are a,Jwa~ present, frequently in the shape of ingrowths.
The .chi'ef, salic -wmponent of the lamprophyres, feldspar, showlS strong alterations; ;it is difficult to identify, since oDten it fails to disclose the habit characterizing it. Here the author distinguished orthoclase, tabular in habit wJ.th
blurred edges, and anorthoclase, in elongated md - sometimes - need[e-like,
forms which most commonly appear in aggregates of a spherulitic text1.l/l:e, and
plagioclase with 6 - 2(j8/o An. Moreover, at times the presence of neogenic almte
has ,b een determined. The feIdspars are sprinkled with hematite; they have
undergooe sericitization, kaolinizatioD, carbonatization and, occasionally, chloritization. Quartz in tiny grams appears most 'fu"aguently dn <the matrix or between,
the felospars in the spherulites.
Minerals of secondary origin, such a-s chlorite, carbonates and magnetite~
represent a consi<ierable percentage of the content of the lamprophyres. Furthermore, in the lamprophyres the author ' identified sulphides (pyrite, chaloopyrite
and galenite). NUmeroll's metasomati'c veinlets and- 'intrusions <:ontaining calcite"
dolomite and siderite, as well as quartz and barite together with sulphides,_
transsect ,t he lampr<>hyres (Z. Rubinowskl, 1962).
The standard composition of the lamprophyres is presented in Fig. 3 .and'
Table 2.
The .chemical cl1aracter of the lamprophyres is illustrated in Table 1 where
under i4,enltieal numerals isgi'Ve1l the cotnposition at -tl1e rim and the centre
part <a) of a dyke. In Table- 3 the- author listed ,the molecular vaiues after P. Nigglli,
presenting them in a diffe.renitial diagram in Fig. 4, Whereas Fig. 5 shows the
position of the lamprophyres depending on its -charaoteristic kand mg values.
In the Polish text!; (p. 293) the author presents avera-g e molecular values of
the in'v estigated lamprophyres in two groups: I - lamprophyt"e samples w.itthout
CO2 or eOIll,t aining but small- quantities of 002; II - samples containing more
than 5%002' Petrographical ,1iteraliure .datli (P. Niggli, 1923) indicate the molecular values of 'the lamprophyres of group I to <:Ol'respond to identical values;
I>f kersanUtes IQf a more basic branch; still, they differ from them by a lower
content of c. The assignement of 'the investigated lampro.Phyresio /the kersantite
group is coUaborated by the results of microscopic examinations. Even so, within
the scope of the lamprophyres tested, samples taken :lirom the Daleszyce regioIl!
dis-clJOse a more add character -than those colleeted in ;the region of- Iwaniska~
:Among "the numerous contlrovers.ial theories on ' the history of the lampro..:
phyres in gen~al, the autoor believes - as to the lamprophyt"es from the, SWiE:ty
Krzyz Mountatin>s - that these were fonned -by the consolidation of a mixture"'
of a plastic lampr()phyre matrix with tabular biotite · tinder physieo-chemicar.
conditions simiiatto those occuring with hydrGthermaldeposits. The ,l amprophyre,
matlrix consisting .of biotite flakes and a nonconsolidated mass intruded irto
fissures where it suffered ra-pio 'crymallization. ''l'his ,process took plaICe .in the:
mezo zone where 0 'lower temperature and pressure -existed; at the same time"
the lamprophyre 'matt-be had a high -content of mineralizers.
In the author's o.pinion the lamprophy,resand diaba5es of the Swi~l" KrzyzMoutitains are oomacgmatic rocks the matrix uf whi'Ch was derived fie:,rn the
same -magmatic focus, while their consolidation o.ccurred at various depths, thus;
:under various physko-c-h emical conditions.
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The author believes the lamprophyres to be younger than the diabases, as
was previously pointed out by J. Czarnocki (1928) Who discovered these rocks.
As to the age of the lamprophyre'S, the results of the pe!trological examinations oonfirm the opinion expressed by J. Samsonowicz (1928, 1934) who ascribed
them to the Upper Carboniferous or Lower Penn'ian.
In her 'conclusion!S the author. emphasizes the distinct connection ()f the
lamprophyre-s with the ore content of Jthe region of their ~currE!nce" -considering
the formation of ore bodies to be chronologically younger than the lamprophyres.

TABLICA I
Fig. 6. Lamprofir stektoniZlOwany: agregaty skaleni (pseudomorfozy kalcytowe)
'Z izotropowll obw6dkll i ciemna 1zotropowa smuga z mikrolitami (patrz
tabl. IV, fig. 13; tabl. VI, fig. 22, 23), nik. r6wnl., pow. 12 X; Podkran6w
Tectonized lamPi'ophyre: feldspar agregates (calcite pseudomorphoses)
with isotropic halo and dark isotropic streak with microlites (see PJ.ate IV,
Fig. 13; Plate VI, F-igs. 22, 23), parallel. mcols, X 12; Pocikran6w
Fig. 7. Lamprofir z platami saUcznego ,marerialu, w kit6rym wystwuje igielkowa,t y
biotyt, nik. r6wn1., pow. 17 X; Podkran6w
Lamprophyre with patches of salic material in which Itleedleshaped biotite
appears; parallel Itlicols, X 17; Podkran6w
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TABLICA II

Fig. 8. Lamprofir grochowcowy ze sferolitycznymi skaleniami, nik. r6wnl.. pow.
10 X; Podkran6w
Pea-shaped lamprophyre with spherulitized feldspars, parallel nicols, X 10;
P<ldkran6w
Fig. 9. Lamprofir grochowcowy ze sferolicznymi skaleniami, nik. +, pow. 10 X;
Podkra'116w
Pea-sha.ped lamprophyre with spherulitized feldspars, .·crossed nicols, X 10;
Podkran6w
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Fig. 8
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TABLICA III

Fig. 10. Lamprofir 0 strukturze fluidalnej z bla.szkami biotytu, ulozonymi r6wnolegle do kontaktu, .nik. +, pow. 17 X; Zielonka
Lamprophyre of fluidal texture with biDtite flakes arranged parallel with
contact plane,. crossed nicols, X 17; Zielonka
Fig. 11. Lamprofir z kontaktu 0 lekko zaZ'Ilaczonej -strukturze kierunkowej z biotytem i mikroromboedrami dolomitu w mikrokrystalicznym matrix (patrz
tabl. VI, fig. 20), nik. +, pow. 12 X; Podkran6w
Lamprophyre from ,contact zone with fee'bly marked directed texture, with
biotite and dolomite microrhombohedrons in a microcrystalline matrix (see
Plate VI, Fig. 20), crossed nicols, X 12; Podkran6w
.
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TABLICA IV
Fig. 12. BiGtyt wygi~ty wskutek ehlorytyza,eji wzdluz lupliwosci, nik. r6wnl., pow.
52 X; Podkran6w
Biotite, bent due to ehlGritization along cleavage plane; parallel nieols, X 52;
Podkran6w
Fig. 13. ,,zagnieeiGna" w lamprofirze i.z otrOpowa masa z mikroUtami (z tabl. I,
fig. 6), nik. r6wnl., pow. 46 X; Podkran6w
Isotropic mass "crushed" within lamprGphyre, with microlites (from Pla,t e I,
Fig. 6), parallel nieols, X 46; Podkran6w
Fig. 14. Chlorytowo-magnetytowe pseudo-morfozy po oliwinie (?), nik. r6wnl., pow.
80 X; Smyk6w 1.
Chlorite-magnetite pseudomGrphs after olivine (?), parallel nieols, X 80;
Smyk6w 1
Fig. 15. Krysztar piroksenu w 'lamprofirze, nik. +, pow. 38 X; ZielGnka
. Pyrj>xene crystal within lamprophyre; crossed nicols, X 38; Zielonka
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TABLICA V
Fig.16.Pierzasty uldad skaleni w lamprofirze, nik. +, pow. 51 X; Cis6w (g6ra
Wrzesna)
Pinnate alTangement (}f feldspars within lamprophyre, crossed nicols, X 51;
Cis6w (g6ra Wrze6na)
Fig. 17. P.ierzasto-sfeToHtyczne agregaty skaleniowe w lamprofirze, nik. +, pow.
96 X; Smyk6w 1
Pinnate-spherulitic feldspar aggregates within larnprophyre, crossed niools,
X 96; Smykow 1
Fig. 18. Sferolity igiel'kowatych skaleni w lamprofirze, nik. r6wnl., pow. 96 X;
Pokran6w
Spherulites of needle-shaped feldspars within l-amprophyre, parallel nicols,
X 96;. Podkran6w
Fig~ 19. Prog,t(}k~ty · szkllstycl1 skaleni neogenicznych (eiemne) w tabliczce skalenia

,

starszego, nik. +, pow. 96 X; Podkran6w
Re.c tangles of vitreous · neogenic feld'llpars (dark) wilthin lamel!la of older
feldspar, crossed oiools, X 96; Podkran6w
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TABLICA VI
Fig. 20. Romboedry dolomitu (?) w matrix larnprofiru z kontaktu (tab!. It, fig. · 11),
nik. +, pow. 81 X; Pokran6w
Dolomite rhombohedrons (?) within lamprophyre matrix from contact plane
(see Plate 11, Fig. 11), crossed nicol~, X 81; Podkran6w
Fig. 21. Pegmatyttowy obraz formowania si~ kwarcu na granicy lamprofiru i por.waka, nik. +, pow. 26 X; Smyk6w 1
Pegmatitic picture of quartz forming at boundary of lamprophyre and xenolith, crossed nicols, X 26; Smyk6w 1
Fig. 22. Agregaty skaleni (pseudomorfozy kakytowe w lamprofirze stektonizowanym (ta1bl. I, fig. 6), nik. +, pow. 62 X; Podkran6w
Feldspar aggregates (calcite pseudomorphoses within tectonized lamprophyre (see Plate I, Fig. 6), crossed nicols, X 62; Pokran6w
Fig. 23. Wyodr~bnione pseudomorfozy kalcytowe w skaleniu (fig. 22), pow. 15X;
Podkran6w
Calcite pseudomorphoses distinguished within feldspar (Fig. 22), X 15; Podkran6w
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Fig. 23

TABLICA VII
Fig. 24. Lamprofir "gtl"ochowcowy", pow. 1,2 X; Podkran6w
"Pea-shaped'l lamprophyre, X 1,2; Podkran6w
Fig. 25. Kierunkowe ulozenie biotytu w lamprofirze na kontakcie z lupkiem,
0,7 wielk. natur.; Podkran6w
Directed arrangement of biotite within lamprophyre at contact with sha:e,
0.7 n. s.; Podkran6w
Fig. 26. Kwasna skala z Sierakowa - silnie przeobrazony lamprofir z wydlui:onymi reliktami biotytu (czarne linie), nik. +, pow. 22 X; Sierak6w
Acid rock from Sierak6w - strongly altered lamprophyre with elongated
biotite relics (black lines); crossed nicols, X 22; Sierak6w
Fot. A. TeofUalt
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