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Tulit z Barezy koło Zagnańska
WSTĘP

W historii :rmwoju dewonu Gór Świętokrzyskich trzykrotnie notowana
jest obecność utworów tufogeniCZillych: raz w dewonie górnym (fameme}
i dwukrotruie w dolnym (J. SalIIlS!Onowicz, 1952).
Ślady naj starszych przejawów wulk.anizmu w cłolnym dewOlIlie odkrył::
J. Czarnocki. (1937). Są to wkladkitufit6w występujące wŚlród wiśniowych
piaskowców . płytkowych w8lI'Stw 'kJ.onowskich. Autor zaliczył je do żedy
IlIU górnego, przyjmując związek ich z powtarzającymi się ruchami współ
czesnymi f.azie eryjskiej Kaledonddów.
Po ra'z drugi w dewonie doJnym (erosie) stwierdzone zostały przez
J. Czarnookiego (1937) ślady skal tufogenicznych w piaskowcach plakodermowych Wa!["Stw barcz·ańslcich. Są to łupki tufitowe barwy ~elonej.
Z owego czasu notowany jest w Górach Świętokirzyslcich nawy zalew m0rza, idący od zachodu poprzez Sudety wschodnie.
W :niniejszym opracowaniu przedstawione są wyniki badań petrograficznych skał tufogeniczn;ych warstw ba:rczańskich z góry Barczy koło
Zagnańsk:a. Jedna z odmian tufitu była przedmiotem wstępnych badań
Z. Sujkowskiego (J. Czarnocki, 1937) i S . Mał1row'skiego (1954).
WARUNKI GEOLOGICZNE

WYSTĘPOWANIA

TUFITU

Skały tufogen:icme ukazują się zupełnie wy:rar7Jrrie w dwu kamienioło
mach na górze Barczy. W kamieniołomie położonym najbliej swsy Warszawa-Kielce w poziomie !laIjmlodszego piaskowca występuje warstewka
tufitu barwy Zielonej, wyraźnie odcinająca się od tla pilas:lro~. W dr!U-.
g1im kamieniołomie, zajmującym najbardziej wschodnią część Barczy za~
chodniej, tufit ukazuje się dwukrotnie: w poziomie' wyższym piaskowca
na ba:rdzo stromej ścianie jego zielona warstewka · mierzy około 30 cm~
w niższym zaś poziomie, na lagOOroe pochylonej ścianie, miąższość tufitu
j€S1l; większa. Z tego właśnie miejsca pobrano materiaJ: do badań petrograficznych (fig. 1).
J;ak widać z profilu (fig. 2), w stropie badanego tufitu występuje zwię
złyprzekrystal:izowOOly piaskowiec, wy'kazujący ostrą granicę z niżej leZą
cym tufitem. Piaskowiec występujący w jego spągu ma graiIlicę z tufitem
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zatartą i 'llka2luje .się na przestrzeni 50 cm pod. tufitem jako słabo zwięzła
skała z:i.arnista barwy zielonkawej, szczególnie wyraźnie widOC7Jnej w sta-

illie wilgotnym.
F1ig. l.

Lokałizaeja tufi'bu dolnodewoń
skiego - kamieniołomy na górze
Barcza 1-4 (wg J. Czamockiego)
Situation ol :r...owec Devonian
tuff.ite in quames 1-4 on Barem Mountain (according to J.
Cmmocki~

Ems -

plaskowce ciosowe i skolitusowe, ~ - piaskowce IIPlry{erowe.
Em1 plaskowce pla.kodermowe,
M - łupki i pątre szarogłazy, l miejsca eksploatacji

Ema - Bun.ter and scollthus sand~ Spird.fer sandBitones,Emt - Pl:a.cod.erm1an . sandBitones,
stones,

t.d - sha.les and va.:r1egated graywackes, I pla.ces of· exploitllltion

Miąższość tufitu w tym odsłonii.ęciu wynosi około 70 cm. Skala wykazuje upad na N pod kątem 34 0 • Jest to tufit barwy zielonej zmiennie intensywnej. Najslabsze zielone zabalrwienie wykazuje część stropowa, spękana
i przecięta b.runatn.'awożółtymi smugami. Pod nią ukazuje się tufit zielony,
nieco łuPkowaty, który stopniowo przechodZi. w skałę o tymże zielonym
zabaJrwieniu, lecz bez łupkowatości i o grubszym ziarnie. Podścielający
ją tufit jest zbity i drobnoZi.amisty, podzielności łupkowej nie ujawnia,
lecz wykazuje intensywne zielone zabarwienie. Leżąca niżej skała ma
cechy drobnoziarnistego piaskowca baJrwy lekko :melonkawej i zawiera
sporo kaolinitu.
Badany tufit wykazuje wyraźnie dwie odmiany.
P.anująea jest odmiana drobnoZii.arnista, łupkowata, barwy zielonej, nakrapiana drobnymi białymi plamkami
skaolinizowan.ych skaleni. Odmiana drugaprzeds.tawia się
jako skała mniej zbita, nie wykazująca pod.:zielności łup
kowej, lecz mająca wyraźnie grubsze ziarno z widocznymi
kryształami szaroziełonłmwego kwarcu biJpi:na.midaLnego

Fig. 2. Profil tufitu z kamiendolomu 4 na górze Barezy
a -

piaskoWiec, b ty, drobn.oo1arn1sty,

ilasta, zielonawa, I -

tufit jasnOlZ1elony, c - tufit zielony. łuplrowa
tufit zielony, grubOlZ1a.m1sty, e - skała
piaskoWiec zielonawy

a-

Section olf tuffite from quarry 4 on Barcza Mm

a - sandstone, b - l1ght-green tuffl.te, c - green, schl.sta.coous.
f1negra.ined tuff1te, a - green, coe.rsegra1ned tuff1te, e - green1sh
a.rg1lla.ceous rock, f - green1sh sandstone

białymi lub
około 10 cm i

tabliczkranń. skalend. Odmiana ta ma miąższość
ukaz:uje się w doLnej partii tufitu (fig. 2). Wysz1a.mowaB1y
. z mej materiał psamitowy zawiern . około 100/0 wag. ziarn średndcy po'\YYżej 0,75 mm jest to przede wszystkim kwarc hipirruniidalny.

i
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T abela lA

Anallza mecbanicma tufiiu (w °/0 wag.)

Mechantcal analysis ol tullite (in weight Ufo)
Wielkość

ziarna w mm
Grain size in mm

Nr próbki od góry
w dół profilu
No ol sample (in descending
order ol section)

< 0,1

1
2
3
4
5

88,50
64,30
57,20
49,50
91,00

I

,. 0,5

10,1-0,21 0,2-0,31°,3-0,41 0,4-0,51
3,90
12,10
23,90
14,50
3,20

0,55
1,70
4,60
7,70
1,45

2,35
9,80
6,10
8,50
3,50

1,50
3,30
2,50
600
0,5

3,20
8,00
5,70

13,80

Tabela ID

Skład

tufitu z danych pomiarów planimetrycznych (w Ufo

objęt.)

Composition of tutfite, aeeording' to planimetrie ,m easurements (in 'Volume 'lo)
Odmiana (variety)

Składniki

I

Components
Spoiwo
Cement
Kwarc
Quartz
Skalenie
Feldspars
Okruchy skał
Rock Iragments
Składniki słabo dwójłomne
Feebly birefringent components

zbita (compact)

I ziarnista (granu/ar)

91,33

73,20

3,15

11,00

3,79

6,83

0,67

5,82

1,()6

3,12

I
Wymiary

składników

Tabela

tufitu

Dimensions ol tuffite eomponents
,
Składniki

Components

blaszki
plates

największe

largest

Wielkość

I

l

w mm (me in mm)
najmniejsze
smałest

I

średnio

average size

?

0,008

0,45

0,08

0,24

1,23

0,08

0,32

1,34

0,27

0,40

2,S5

0,38

0,88

0,02

Seladonit
Ce1adonite
sferolity
spherulites
Kwarc Quartz
Skalenie Feldspars
Okruchy skał
Rock fragments

le
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SKLAD MECHANICZNY
Z próbek pobr&nych ' w profilu od . góry ku dolowi wykonano analizy
granulJometryczne, . których wyn.i:ki przedstawiono w tabeli 1 A. Daje się
tu stwierdzić wyraźną selekcję wielkościową składnlików tufitu. I1Dść materiału o grubości ziarna poniżej 0,1 mm w miarę posuwania . się ku.
dolowi odkrywki - wyT,aź:nie spada w próbkach 1;..;-.4. W próbce . piątej.
następuje nagły wzrost skladnilm średnicy poniżej 0,1 .mm. Ta właśnie
próbka z trudem lasuje się w wodzie i mmsd. być rozluźniana w pa,l cach
bardzo ostr:-mmie, podobnie zresztą ostrożnie muszą być rozluźniane i :iJnne
próbki, zaJWierające sferolity seladonitu lub silnie spękane 'Ziarna kwarcu.
fufit nie burzy się z kwasem solnym. Przylega do języka, i prażony
zmienia barWę zieloną na brunamawożółtą, lecz nie .nabiera cech :rna:gn.etyc2lIlych. Pod lupą binokularną da się wśród materiału psamitowego wyróżnić: sferolity iielonego n:riJnerału - seladonitu (1. K.ardymowicz, 1960),
ziarna i kryształy kWMCU (bipir:amidalnego),.taJbliczk:i skalenia! oraz okruchy skał o brunatnym, różowawym lub żółtawym zabaIwierriu, . a także
okruchY' nierozluźnionego tufitu.
.
Wśród składników tufitu śred~cy poniżej 0,1 mm wyró2;.niono szybk.o
opadający materiał, złożony przede wszystkim z blaszek sela,dooitu, ziarenek kwarcu, skaleni i grudek tufitu aratZ mater:i.ai utrzymujący się w postaci zawiesiny w ciągu dłuższego czasu, opalizujący, złożony z sel'adonitu
i kaolinitu (L Kardymowicz, 1960).

BADANIA MIKROSKOPOWE
Pod mikroskopem wykazuje tufit strukturę zmieDlIlą: w odmianie
o grubszym 'ziarnie - ktrystalolitoklastycm.ą, w dlrObnoziarn,istej zaś odmianie łupkowej - krystaloklastyczną. W obu wypadlooch główną masę •
stanowi spoiwo (90;..;-.700/0) złowne z materiału
silnie przeobrażonego, w którym z trudem da
się wyśledzić chru-akterystyczne dla szkliwa
zarysy (filg. 3). Spoiwo składa się z seladoIllitu, a w skliad materiału psamitowego
wchodzi kwarc, skalenie, sferolity seładonitu,
okruchy skat Minerałów ciężkich jest balI"'dzo mało. Zauważono turmalin o niebieska....
wyro zabarwieniu, blaszki idio!Illorficzn.ego
biotytu i kilka :ziarn tytanitu.
Sklad. mineralny tufitu na podstawie :POmiarów planimetrycznych przedstawiono w
tabeli 1B, pomiary zaś wielkości ziarn po-.
Fig. 3. Reldkty szkliwa w tu- szczególnych skł.adników w tabeli 1C.
iiicte grubozia.r:nistym .
Największe rozmiary mają okruchy skał
Glass relies :iJn coarse(2,55 mm), najmniejsze - submikroskopowe·
grained tuffi,te
blas.zk:i seladoniiu.
S P o i w o, stanowiące 90;";-'700/0 całości skały, jest typu bazta1nego
i w świetle przechodzącym przedstawia się jako żółtawozielonkawa lub
szara masa złożona z submikroskopowych blaszek seladonitu, Uikładających
się waJgręgntach !i tworzących &ferolity, łupinki lub robaczkowate, lań-
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cuszkowate, włókniste i inne 'sploty. Utwory lruliste i elips<Jddame, śred.:.
niCy 0,80-;-.0,45 mm, zbudowane są z bardzo drobnych blaszek seladohltu
i otoczone cienką obwódką reagującą Ili8J światło spolaryzowane bądź prawie izotropową. W spóf.wl.e występują słabozaZ!l1'aczające ' się Zatysy okll'1.l.':"
chów szkliwa (fig. 3), reagujące jednakże na światło spolaryzowane. Można
prześledzić prooes powstawania seladonitu z pierwotnie wulkanicznego
materiału: są to bruna:tnawesmugi przejęte seladonitem i ,,rozpływające
się" w nim (tabl. IV fig. 12, 13) okruchy hruna1m.awe, o zatokowatych konturach z wdzierającym się do nich. se1adorl'i.tem, to znów utwory oikrągłe
z seladonitem wewnątrz.
.
S e l a d o Dl i t, po raz pierwszy stwierdzony w Górach Świętokrzyskich,
stał się przedmiotem specjalnej publikacji (I. Kardymowicz, 1960). Pod
wzg,lędem składu chemiczriego należy on do 'selado.n.i.tów glinowych, na
podstawie badań " iermi,cz,nych i rentgenowskich ustalono jego analogię
w stOSlUll1ku do se1ad.onitów z innych obszarów (.Z USRR, z WezuwiUSIZ8J).
K war c spośród składników psamitowych należy do naj liczniej repl'1eQ;entowanych i bardzo interesujących. W odmianie tufitu łupkowego
występuje on w ilości około 3f>/0 {tab. IB i IC), w grubozia'I"Jlistej zaś odmianie - około 110J0. Średnica ziarn, Z'ależnie od odmiany tufitu, wynoSi
od kilku setnych milimetra do 2 mm (w kryszt.ałach bipiramidalnych).
Ziarn:a kwarcu mają kształt wiórków lub skorupowo spękanych odłam
ków zazwyczaj drobnych rozmiarów. W śród większych zimn są skorupowo
spękane z rozs~ętymi przez seladonit ' fragmentami jednego ziarna. Niektóre ziarna idiomorflcznie wykształcone wykazują spękania lub dwa sy.,..
stemy łupliwości. Występują w nich wrostki s'Zkliwa, zazwy,czaj ' kuliste~
Spękania, kwarcu mogły powstać bądź dzięki szybkiemu ooiębieniu (gorący kwarc dostał się do wody), bądź dzięki. przeobrażeniu się wysokotem:peraturowego kwarcu w odmianę niskotemperaturową. Takiemu wewnętrz
nemu przegrupowaniu mogą towarzyszyć zjawjska mechamczne'. Oprócz
wyżej opisanego kwarcu występuje w tuficie bipinlmida.lny kwarc z wyraźnie zaznJaCZOnynii hawędziami i 'l:::iliwdzo bogaIty we wrostki. se1adonitu,
hematytu oraz inkluzje ciekłe i gae:owe.Ten kwarc nie wy~je zaburzeń
mechanicznych allli łupliwości. Ogrzany do wysokiej ' temperatury wykazuje z:m:ia!nę ~ Z'aJwartego we WiI'OStkach sellarlonitu z zielonej na brunatną. Interesujący ten kw&rc zdaje się należeć do utworów hydrotermalnych, podobnie jak bipiramidaJny kwarc z kopa1;ni Włodzimierz pod Kielcami (A. Łaszkiewicz, 1928). Jego genezą zajął się prof. A. Laszkiewicz
(1960).
S k a l e ń. W tuficie występują dwa rodzaje skalenli: skaolinizowany
(w silnym stopniu) oraz świeży, łącznie w ilości od 3,79 do 6,8310/0; wymiary ich zawarte są w gra,nicach od 0,27 od 1,34 mm (tab. IB i 1C), przy
tym skaolinizowane skaJenie na ogól mają większe wymiary i występują
w postaci ziarn, gdy skalenie szk1is,te są drobniejsrz.e, niekiedy idiomorficz!Ile. Pierwsze są nieoznaczalne, lecz z przeliczeń składu chemicznego tufitu
na jego skład minera1ny (tab. 2) ilość albitu w tuficie wynosi 3,12% • S'Zklisty zupe]lnie świeży skJaJeń zawiera okrrągłe wrostki izotropowe- (srzkliwa)
i osiąga największe rozmiary w gruboziarnistej odmianie tufitu. Wykazuje niższy od balsamu wsp6lc:zyrmi:k zał.ąman.ia i zmieruny kąt osi optycznych. Kąt ten, zmierzony na stoliku Fiodorowa, wynosi dla jednych tabli- .
czek 26 o , dla. ilrunych - 36-;-.40 o, przy zawsze dodatnim charnkterze optycż- ·
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nym. Zadziwiająca. śyv:ieŻQŚć . tego skalenia oraz wysak::i stopień jego idiomorfizmu ' nasuwają tnyśl o jego epigenetycznym poehoclzend.u, wcześniej
szym jednak niZ kwarc, gdyż w skaleniu nie znaleziono wrostków seladonitu, lecz wrostki szkliwa.
Ok r u c h y sk a l występują przede wszystkim w gruboziamis:tej
odmianie tufitu, gdzie ilość ich dochodzi. do ±SO/o (tab.1B); średnica największych wynosi 2,55 mm, zaś najllllIliejszych około 0,38 mm (tab. 1C).
Wśród nich udało się rozpmDaĆ drobne pojedyncze odłamki kwarcytów,
fragmenty łupków z muskowitem, okruchy felzytóW', skał o budowie porfirowej i mikrolitycznym cieście skalnym (talb. V, fig. 15, 16) oraz okrąg
ławe i lmnciaste relikty o zabarwieniu brunatnym, przeobraża'jące się
w seladonit.
Utwory izotropowe tu zdają się należeć do ;relikltów szkliwa, słabo
reagujących na św:i9tlo spol.aJry7JO'WI!me. N:ie jest wykluczone, że mogą to
być inne siwe rozłożone składniki tufitu, bliżej ndteoznaczalne.
O bardzo niewiel1ci.ej domieszce miInerałóW' ciężkich wSipOIDllliano wyżej.
Co się tyczy składników tufitu o ziarnie:pon;iZej 0,1 mm, są to W' znacznej mierze blas7ki selooood:bu,. Na:jdrobniejsrze z tych b~ek wylmzuJą
zdolność utrzymywania się przez dłuższy czas w wodzie.
CHEMIZM TUFITU
~hemicznat

tufitu wykonana Z<lS,tala z odm.ianydrobnoziarnistej,
czyli odmiany panującej w profilJU. W tabeli 2 przedstawiono
wyn;iki analizy oraz przeliczenie składu chemicznego na skład minerał
ny - normatywny i modalny.
Najbaird!ziej chaTakterystyC2JIlJą cecilę alIliallirz.owanej Sikały sba.'llIOWi wysoka w niej zawartość K 20, przy macznej jednocześnie ilości MgO. O s,tanie zachowania tej skały świadczy wysoki procent zawartej w :niej wody,
w pI"mliczeniu zaś na mineralny sklad iIlormattywny - obecność m,acznej
ilości korundu. Normatywna zawartość ortoklaIzu (prawie 4511/0) oraz wolny kware wskazują na zasadnriczo kwaśny charakter tufitu, przy czym ilość
składników salicznych wynosi 5 razy więcej niż femicznych (tab. 2).
Mineralny skłlad modalny tufitu obliczono, opiemjąc się na składzie
chemicznym seladonitu (I. Kardymowicz, 1960), głównego sldadndka tej
Sikały. Za podstawę obliczeń wzięto MgO i odciągnięto z tufitu odpowiedn!ią
ilość pozostałych tlenków. Przy dbliczarnWu zabrakro w tunde FeO, pozostał
natomiast wolny F~3; z tego ostatniego, po przelicooniu go na FeO, pokryto niedobór tego składnika w przeliczeniu !lJa seladOIl'i.t. Zabrakło także
Cao (-0,1711/0) oraz P205 (--0,04010).
'
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Tabela 2
Charakterystyka chemiczna i skład mineralny tufitu z góry Barczy
Skład mineralny

% wag.

Składniki

1

58,54
0,42
18,98
2,19
1,32

Si02
Ti02
Ah0 3
Fe20 3
FeO
MnO
MgO

Stos. mol

974
5
186
14
18

-

ś1.

4,20

104-

Na20

0,38
0,38

7
6

K 20

7,40·

79

H20 +
H 2O-

4,84
2,39

269

Normatywny
19,98
44,49
3,16
Ab
An
1,11
Kor 9,89
12,12
Di
Hem 2,24
Q

Or

I

Modalny

Seladonit 80,08
Kaolinit 9,73
Kwarc
6,22
Albit
3,12
Ortoklaz 0,56
Hematyt 0,18
Tytanit
0,11
100,00

, CaO
:

II
Ap

0,76
0,34

94,09
H20+4,84
98;93
Sal

79,63

Fem 14,46

0,05
0,06
nie ma

P20S
BaO
CO2

I

1 Analityk -

l
1

101,15
iDż.

l. Sznajder

CIężar właścIWY

= 2,67

POROWNANIE I DYSKUSJE
Tufit Z Barczy stanowi wśród znaIIlych U nas skal piroklastycznych
swego rodzaju osobliwość, tak pod względem charakteru chemicznego, jak
i sIkł:arlu m.iJnerIallnego. O ile bowiem wysoka zawartość IW :nim potasu 7Jbliża go do tufu z Filipowie (Z. Rozen, 1909), to seladonit, stanowiący 70+
90% składu :mmeralnego tufitu z Barczy, wysuwa go na odrębną ca1kiem
pozy~ę.
.
W tabeli 3 w celach porównawczych, obok an-al:izy tufiru z Ba.rezy (1),
~tawiono skład chemiczny :innych skał piroklastycmych, o najbardziej do niego zbliżanym składzie chenriJcznym. Tufit z Barczy wykazuje
zawartość K20 zbliżoną nieco do tufu z Filipowic (Z. Rozen, 1909). Tuf filipowic.k:i. W porównaniu z barczańskim bogatszy jest w glinkę, MgO i H 20,
uboższy zaś w Cao (nawet po uwzględnieniu w fitipowickim ilości Cao
zwiąmnej z CO:.l - w kalcyt). Co się tyczy żelaza.. (F~03 + FeO) - w obu
porównywanych skaŁach skladnik ten ma wartość zbliżoną, przy czym
w obu F~03 > FeO.
.
.
Tufit o zhlizonym składzie chemicznym, zwłaszcza co do zawartości
K 20,nawieroony został w gotlJand~e z BqcJ,anówki (USRR; S. Ma1kQ.wski,
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1951). Tufit z Bocianówki równi~ z,awiera więoojCaO niż barczański,.
pma tym więoejżelaza oraz okola 2No Na~O.
.

Trodp.ośćznalez,jenia w literaturze, petrograficznej analiz chemicm.ych
undemOOliwiJBJ porówrumi.e'tTufitu z Barczy z utworami W'U.lkandCZlnymi z góry Karadag na Krymie, w kitórych opisany 2lO\Srtał seLadonit (K. N. SawiczZabłocki, 1954). Z tejże przyczyny nie można go poI"ównać z "zieloną ziemią" SM"dynii, I"Ównież zawierającą s.eladonit w dwu odmianach ("glinową' ~
nazwano tu glaukoa:ritem; V. Rossertt:i. i R. Sitzta, 1956). Na maJl'ginesli~ tylk~
warto przypomnieć, że zarówno .skała piroklastyczna' z Karadagu, jak
i terre verdi z Saroynii, są eksploatowane jako C€1lllll:y surowiec do wyrobu materiałów hydrarulicmych oraz że pod tym samym kątem badany był
tuf z Filipowic (J. Kuhl, 1936).

Tablica 3

Charakter chemiczny tufitu z Barczy i innych obszarów,
Składniki

Si02
Ti02
Ah0 3
Fe203
FeO
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
H 2O+
H20 P20S
BaO
C02

I

1
58,54
0,42
18,98
2,19
1,32
śl.

4,20
0,38
0,38
7,40
4,84
2,39
0,05
0,06
nie ma
101,15

I
1. Tufit z

- -I

wyrażony

2

----56,10
0,26
13,07
5,19
1,01
0,51
3,01

3,49
0,69

I

I

3

,

13,11

I

wagowych:

%

I,

56,22
0,47

I
I

w

śl.

1,52
7.93
0,45
8,45
1,42
1,19

3,03
2,01
8,68
4.43
4.20

-

-

-

-

,
,

I

-

4,30
98,98

100,50

góry Bail"czY (analityk in:!:. J. 8znaJder), 2. Tuf z F1ldpowic
3. Tufit z Boclan6wki na Wołyniu (8. Mał~1951),

(Z.

RozEm,

19(19),.

Opierając się na wynikach badań petrogra:fi~~ z Barczy m0-

żemy przejść do zagadnień interesrujących me tylko
geologa. Są nimi:
1) rodzaj skaly -- lawy, z którą związany jest
2) położenie centrum erupcji,
3) Śirodowisko erupcji i transport materiału,

petrografa, lecz

także

badany tufit;'

4) wiek badanego tufitu.
WyjaWeme l'Odza.ju Lawy, z · jaką zwdązcmy jeSlt tufit barczański, nie'
byłoby trudne, gdyby nie jego wiek paleozoicmy, a w związku z tym stan.
Ztachowand.a szkliwa (odszklonego).
Jak . wykazuje litelI'iatum pertro~, SZ!k1iwo niezdewitryfikOlWane
zasadniczo znajdowane jest w &kałach młodszych od karbonu. W stanizycn
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:należy,raczej do rzadziej notowanych. Tufit z Ba'rczy wykazuje cechy ska.}
-uległych daleko posuniętym przeobrażeniom i w n!i.m. z trudem. dają się
-wyśledzić tylko nieliczne relikty konturów szkliwa , (fig.3).J;ąf można

:sądzić, !IlJa podsta.wie ,; sti1diówmikros~OPOwY<:h, selad~it ' jest pfuduktem
prZeobrareń poi>~ołu Wulkanicznego, proclruktem utworzonym na miejscu,

w W1aTUnkiacl1 niewysoikiej temperatuJry 'i w środowisku ubogim willlen.
:Raioom z seladonitem wtórną naturę mają w tuficie mektóre :kryształy
:kwarcu bipiramidalnego (A. Laszkiewicz, 1960)oraz prawdQpodQbnie idiomorliczne tabliC2Jki' Bk!aleniapQtasQwego. Wysoki w tuficie procent K 20
. :może mieć nat'Ulrę wtórną i wiązać się z oddziaływwriem naIń środQwiska.
Wiemy, że problem nagromadzenia K 20 w tufie z Filipowie nie został
dotychczas jednoznaczme :roowiązany (S. J. Thugutt, 1956). Wiemy, że skały
zasOO.owe w s1Jre.fi.e wietrzenia lub w prooesaldh mebasoIDaltozy zamieniają
;się w skały kwaśne (sializacja' ~k:ał simy S. Mallrowski, 1951).
Mimo prreobrażeń tufitu zBarczy, mQżna jednak ze znacznym stQP:niem pra.wdopodomeństwa orzec, że wiąże się lOn z ekstruzją skał kwaś
nyCh, za czym przemawia: obecnQŚĆ w nim kwIareu pirogetnliCZlllego re szkliwem, skalema portasowego równileż ze ~kliwem, okruchów skał felzyto-wych, sferolitowa niekiedy struktura spo1.\VaJ oraz glinowy charakter se]a!Cionitu. Co do ostatniego opieram się tu na poglądach bada'czy włoskich
(V. Rossetti i S. Sitzti:a, 1956), którzy są zdan!ia; że seLadoruit gl:inowy (nazwa:ny przez nich glaukIOnitem) jest produktem przeobrażeń tufów kwaśnych .
.Na górze KtaiI"adagseladonit wiąże- się również ze skalami. kwaśnego typu
(oksyk€iI"atofimmi), (K. N. Sawicz-Zahłocki,' 1954). Z1bHŻOrty dQ barozań
,$kiego tuf z FilipDWic wiąże się z porfirami, tufit zaś z Bocianówki, zda- '
niem S. MaJ11wwskiego (1951), jes:t produktem ekstr:uZljli skał kwaśnych.
Pmgnąc odpoiW'iedz!i.€Ć na pytaniie ck>tyczące cen:trum €!r'UIpCji skał ma-cierzystych tufitu balI"czański,ego, musimy zastanowić się nad przejawami
wrulkanizmu w okresie odpQwiadającym tufitowi barczańskiemu, czyli
,w ems:i.e, ;i;ruad charakiterem skałe:ruptywnych. W zigan:ie i emsiie obszar
.pólnoanej czę-śą Gór Świętokrzyskich był zalany przez morze otwarte na
'zachód poprzez Sudety Wschodnie (J. Cmm·ocki, 1937). Do kwl3Śnych skal
..dQlnego deW!On.u (koblencu) należą tak ~ane poctiiI"y lennejskie, 'Wystę
pujące w Westfalii oraz zwiąmne z nimi ba:rd7Jo ;im,teresujące utwory tufo::.ks'ztałtne (O. Miigge, 1893). Wykazują one zmi:en.ną za:wa:rtość prakryształów kwarcu: w jednych od.mi3lIlach jest ,g o dużo, w :innych zamJaJC7R się
;ubóstwo kwarcu lub zupełny brak. W dewonie występują one w HalI"cu
i ikoŁo Lu:stau w dolinie Muldy. Wykazują one wys'OkązawarOOść po1:asu,
-lecz ilość MgO jest nierzn.aczna. Polniary składndków psamitowych tufitu
.'z Barczy (tab. 1C) o'MIZstan:i!ch zachowaJnia (spękiatne kw,ruroe) , TIaSJUwają
pewne wątpliwości co dQ mQżliwości tak dalekiego :transportu i skłaniają
·00 zastanowienia się nad wulkanizmem bliżej Gór. ŚwięOOkrzyskich polo'żonego centrum erupcji. Magmatyzm tego QbsalI"u jest ntadał niejasny ,
lecz co rlOku czynione są dalsze postępy w jegQ wyświetJ.eII1iu. Niedawno
,stwierdzanQ, że niektóre lampraf:iry, uważa:ne dQ T. 1955 za kambryjskie,
'w :istocie mają wiek herr-cyński (PawŁowska K., 1958). Niejasne są jeszcze'
procesy przeobrażeń lamprofirów z Sierakowa, w wyniku których powstała
"kwaśna skała". Chemizm lamprofirów, bogatych w K 20 i zarazem w MgO,
rmjbardziej'odpowiada,bby chemizmowi tuf:i.tu z Bm-czy, który jednak pod
-względem składu mineraJnego wykazuje :istotmą .różnicę. Zaznaczyć trzeba,

Irena Karrdymowicz

606

że na górze Barczy tufity ukazują się w trzech różnych pozi~ach, co
dowodzi, że paroksyzmy wulkaniczne powtarzały się w pewnych odstępach
czasu, dając ten sam materiał skalny.
Tufit z BaTczy wykazuje cechy utworów powstałych w środowisJru · mor
skim w niewielkiej odległości od brzegu. WymłaIry kryształów odmiany
o grubszym ziarnie oraz morfologia ziarn wslmrują na niedaleki ·transport,
raczej powietrznJy.
Wiek tufitu z Ba:rczy jest wyraźny. Zaznaczyć należy, że tufit z Barczy nadaje się do oznaczenia wieku bezWzględnego, gdyż zawiera wysoki
prooont K 2 0.
.
Poczuwam się do miłego obowiązku podziękowania. Mgr K. Pawlowskieji Dr J. Czermińskiemu za dostarczenie mi pierwszych próbek tufitu
z Ba.rczy.
Dr J. Czermińskiemu dziękuję również za wprowadzenie mnie w geologię góry Baxczy. Dziękuję · także wszystkim, którzy okamoli mi pomoc
w czasie niniejszego opracowama.
Zakład. Petrografii
Nadesłano dnda 22

1 Geochemll I.G.
lutego 1960 r.
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Hpeaa KAPAblMOBJ1q
TY"UT C ropy BAP"łA. OKOJlO 3AI'HAHLCKA
(CLBEBTOKDIHCKHE rOPLł)
Pe310Me
MecTOHaX01K;n;eHHe TyQ;lQ;lHTa Cpe;n;H HH1KHe,IWBOHCKHX (3MC) neC'IaHHKOB ropbI
Bap'Ia KOHCTaTHPOBaJI BnepBble H. QapHo~H (1937). TyQ;lcPHT 3aJIeraeT 3;n;ecb
B rpex pa3HbIX ropH30HTax B Q;lopMe npOCJIOeK 3eJIeHOK OKpaCKH He3Ha'IHTeJIbHOił
MOII{HOiC'l'H (3~70CM).
,B-rao.JIH:qe 1 npe;n;CTaBJIem,I pe3yJib-raTbI MeXaHH'IecKoro cwaJIH3a (B BeCOObIX
IipOIleIlTax) a TaK1Ke IIJIaIBlHMe'l"PM'IecK!IłX H3M:epemrn: H BeJIH'ł:HHbI KOJlfi[[OHeIHTOB TYQ;l<jmTa. Ty<pQ;lHT OOJIa;n;ae-r H3MeH'IHBOK C'llpyKTYlJOK: KPHCraJIJIOJIHTOKJIaCTWlecKoK
c OoJIee KPyIlHbIM 3epH'OM (TaOJI. l· B) H KPHCTaJIJIOKJIaCTH'IecKoK B MeJIK03epiHRCTOM
H CJIaHIĘeBaTOMH3MeHeHlfH. Ope;n;H KOMIIOHeHTOB nepBoe MecTO 3aHHMae-r ceJIa;n;OHHT,
a KpoMe Toro HaxO;n;H'J'CSI KBapIl B oą,JIoMKax H OHnHpaMH;n;aJIbHbIX KpHCTaJIJIax.
cBe:anfił KaJme.BblH umaT OIITK'łecKH nOJI01KHTeJIbHbIK (2v = 26°-40°), KaOJmlHH3HpOBaHHbItł mnaT, OOJIOMKH Q;leJIb3HTOB H OCa;n;O'Ia:&IX nopo;n;. CTeKJIO nOJIHOCTblO
,l\eBHTpHcPHIlHPOBaHHoe H COXpaHHJIHCb JIHwb peJIHKTbI ero KOHTypOB (Q;lHr. 3) •.

X,HMlH"IeCKHK xapaKTep TYQ;lcPHTa H ero MHHepaJllOrWlecBMił COCTaB (HOp:MaTHBHbrK H MO;n;aJIbHbIH) npHBe;n;eHbI B TaOJIHIle 2 nOJIbCKOrO TeKCTa.
AJIH cpaBiHeEU1S1 B Ta6JIMIJ;e 3 IJOJIbCK~rO TeKCTa IlIPHBe;n;€!HbI pSl;n;OM c X!M:MiWlecKiHM cocraBOM (B BecoBbIX %) TYQ;lHTa H3 Bap'IiM: (1) TaK1Ke H aHaJIH3bI TYcPcPa
H3 ~HJIHnOBHIl, KPaKOBCKHK paKoH (2), H TyQ;lQ;lHTa H3 BOIlSIHYBKH (BOJIbIHH 3),
oOJIee Bcero XHMH'IeCKH eMy 6JIH3KHX.
A!BTOp C'ilH'I'aeT, 'ł'l'O TYQ;lQ;l;HT H3 Bap'IiM: CBSl3B.H c SKCTPY3HeH K;HCJIblX nopo,ll,
THlla nopQ;mpOB. IlHiPOreHHbIK MarepHaJI rro;n;seprcSl OTHOCHTeJIbHQ lHe;n;aJIeKOMy 803;n;yWHOMy TPB.HC:IIopTY. TyQ;l<pHT np€OOpa30!BaJICSI no;n; BJIHSlHHeM l'J17IJPOTepMaJIbHhIX
npoqe!;COB, B proyJIbTaTe KoropbIX 06pa30BaJICSI ceJIa~OIHHT H KBapIl c BKJIIO'IeID.lSlWf
ceJIa;n;OHHTa, APymx mep;n;bIX TeJI, a TaK1Ke 1KH,lJ;KOCTeA.
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TUFFITE FROM BARCZA MOUNTAIN NEAR ZAGNAIQ'SK '
(SWIĘTY KRZYZ , MOUNTAINS)

Summary
The oocurrenee of tuffite' ·amidst Lower Devonian (Emsiam) s.wndstones of Ba·reza
Mountain has been observed for the first time by J. Czamocki (1937). The tuffite
appears here in throo different honzons tn the shape of faidy thin beds of green
e010ur (30 to 70 cm. thick).
In Table l are Tepresented(in weight %) the results of a mecll.anical analysis,
of . planimetrie measurements and of quanti<ties of oompoo.ents of the investigated
tuffite. This tuffite shows a vaTying texture: crystallolithoclast!ic in the eoa,rser
'graan 'variety ·a nd crystalloclastie in the finegrained, scmstaceous variety. Among the
components, celadOilldlte predominates; furthermore,. there a'l"e: quarlz 'in sma1lbipyramidiłl :firagments and crystals, fresh potassium feldspar optically positive (ZVO =2640°), kao1inized feldspar, fragments od: felsites and sedimen<ta.ry rocks. The glass is
oompletely devitrified, a:nd scarcely relics of its conrours aJre preserved (Fig. 3).
The chemical character of the tuffite and its minera! composiltion (00th nOIrmative and modal), have been given in Table 2 of the Polish text.
For purposes .ofcompariSOlJJ. the author has :presented, illl Table 30f the Polish
ten, next 10 ,the ,chemical cOl'IliPOsition of 1lhe Bar.cza tuffite 1;) (in weight %), likewise
the analyses of both the tuff !rom Filipowice (Cracaw Region, 2) aIIld the tuffiJte from
Bocianówka (Wolhyma, 3) which both chemioally Tesemble the Baax:za tuffite.
It , is the aJuthor's opinion that the Bareza tuffite is oonnected with a.n extrusion
of acid. rocks of poirhyry type. The pyrogenic mate:r:iał has undergOil1e ;re1atively short
eoIian 'tra:nsporlation. Subsequent1y, the <tuffite UIIldeIrWent alte'l"ation due to hydrothermal .plrocesses owing to which there was pToduced ce1adOil1ite and quarlz with
inclusions of ce1adonite, of other solid ·b odies and of f1uids aind gases.
It seems ' probable that some plates ol idiomorphic feldspar with SIalllidine features
have also 'hoon produced by hydrothermal alteratiOil1S.

' TABLICA I
. Fig. 4. Tufit gruboz:iamisty (odmiana m) z kiryszrtalami kwareu i skaleni ,o raz okruchami tychże składników li skal; Bareza, ,nikoil.e skrzyżowane, powiększone
HiX
Coa'l"Segrained tuffite (variety II) with quartz and feldsparcrystals and with
fragments ofthese compOnents and of rocks; Bareza, crossed niools, enlairged
X 15

Kwart. geol., nr 3, 1960 r .
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Fig. 4
Tufit z Barczy kolo

Zagn a ńsk a

TABLICA II
Fig. 5. rufit drobnoziarniSty (odmiana I); Barcza, nikole skrzyżowane, powiękswne
13 X
Finegra.ined tuffite (variety I); Barcza, crossed n!icołs, enlarged X 13
Fig. 6.. Tufit średLn:ioziamisty ze sferolitami seladonitu; Bareza, nikole skirzyżowane.
powiększone 12 X
.
Medium gradned tuffite with celadooite spheruldtes; Barcza, croesed nicols.
.
en1arged X 12
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Fig. 5

Fig. 6
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TABLICA III

Fig. 7. SfeTołity seladonitu z tufitu; Barcza, nikole skTzyżowane, powiększane 33 X
. CeladoD,ite spheruIites ITOm tuffite; Bareza, er06sed niools, enlarged X 33
Fig. B.ZdeformowalIle sferolity seladonitu z tufitu; B&eza, n1kole skrzyżowane, po~ęksZOlIle 41 X
Deformed eeladonite spherulites from tuffitei Bareza, crossed nicOls, enlarged
. X 41
Fig. ' 9. Spękany . krys1Jtał kw~eu z wrostkami szkliwa (u góry) i tabliczka skalenia
ze szkliwem (u dołu) z tufitu gruboziarnistego.; Barcza, ruikole skrzyżowalIle, powiększOlIle 33 X
.
Cracked quartz erystal with glass inc1usions (at top) a'n d feldsp;M" plate witlh
glass (at bottom) from eoarseg1'ained tuffite; Bareza, crossed ndcols,.
enla.rged X 33
.
Fig. 10. Krysztalkwall'cu z seladonitem wewnątrz, tufit gruboziarnisty; Barcza, nikole skrzyżowane, poMększone 42 X
Quarlz erystal with celadonite inside, coarsegrained tuffite; Bareza, . crossed
nicols, enlarged X 42
.
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TABLICA IV
Fig.U. Tum średnioziarnisty z reliktami pierwotnego materiału (na lewo); Barcza,
niKole równoległe, powiększende 15 X
Medlumgrained iuffite withrelics of pr;i.mary material (on left); Barcza, paralIel nicols, enlarged X 15
.
Fig. 12. Smugapierwot'llego materiału tufitu (ciemna), ulegająca- przeobrażeniu w seladonit; Barcza, nikole rownoleg~e, powiększone 56 X
streak of primary tuffite · materia! (dark), undergoing alteration irito celadonite; Bareza, parallel n!.cols,enlarged X 56
fig. 13. Relikty pierwotnego materiału tufitu, ulegające przeobrażeniu w seladonił;
Barcza, nikole równoległe, powiększone 40 X
Re1ics of primary tuffite materiał, undergoing alteration mto celadonite; Barcza, parallel nicols, enlm-ged 40 X
Fig. 14. Okruch skały ., (u góry) i . frngment skalenia (u dołu). Tufit gruboziarnisty;
Barcza; nikole .skrzyżowane, powiększone 80 ·X
Rock m-agment (at top) and feldspar fragment (at · botłom). Coarsegrained ·
tuffite; BM"Cza, crossed nicols, enlarged X 80

..

~.
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TABLICA V ;
Fig.;15. Okruchy skał osadowych (?) w tuficie ~am.is.tym; Barcza, .nikole skrzy'.
źowane, powiększone 45 X
{.~
Fragments of sedimenta'r y rocks (?) in coarsegrali.ned tuffite; Barcza, crossed
:~J
nicols, enlarged X ~5
.
Fig; 16. Relikt pierwotnego materiału tufitu; Bareza., nikole równoległe, powiększone 74 X
.
Relic ofprimary tuffite material; Barcza, : parallel nicols, enlarged X 74
Fig. 17. Skała zielonkawa, ilasta, ze spągu tuatu; .B8I1"'CZa, nikole równoległe, powiększone 40 X.
Greenisch argillaceous roek... from bottom strata ol tuffite; Barem, parallel
ndcols, enlarged X 40
Fig.18.Piaskowieczielonaw.y.. leżący pod skałą z fig. 17; Bal"cza, nikole skrzyżo. wane, powiększone ' 83 X
:
Greenish san<lstone, undedying ". 'r ock ot Fig. 17; Barem, cro68ed nkols,
enlarged X 83

",
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