Irena KARDYMOWICZ

Z petrografii diabazów Gór 'Świętokrzyskich
Diabazy Gór Świętokrzyskich były przedmiotem badań szeregu znanych geologów polskich (J . . Czarnocki, J. Morozewicz, J . Samsonowicz,
J. Tokarski i inni). Niec4twno ukazała się publikacja St. Małkowskiego
(1954), w której między innymi zebrano i uzupełniono dane dotyczące
petrografii i geologii diabazów wymienionego tu obszaru.
W związku z rozwojem badań geologicznych na obszarze' Gór Święto
krzyskich uzyskano nowy materiał faktyczny. Tymczasowe wyniki badań petrograficznych tego materiału podan~ są W niniejszym komunikacia. Dotyczą one zarówno !(Halbazów o!koJic z.a~ą,dak idi·abazóiw
okolic św. 'KiatamyiIljY.

DIA13A1ZY

O~OLIC ŁAGOWA

W '1". 1955 'zostałiy 'lOi~jęte Ibaidla:nli:anl,i peltrogtrnditClZnynll 'C.Wtery pUlnlltty
występowania di:a!ba'ZÓWllliecki Ibwrdzialńskiej: BaJrdo, WiJdełlki, Zallesie
i Zbelutka, przy czym w Widełkach i Zalesiu wykonano w r. 1956 wiercenia . przeoinaJące diabaz (fig. 1),. ,sytuacja geologiczna diaibażów
niedki /barIdJziań:sk!i.ej jest IPmedimiOlbem ibaJdJań H. Tom~ Qpmoowaniem petrograficznym diabazów Barda i Widełek zajął się W. Ryka, diabazów zaś z Zalesia i Zbelutki - autorka.

DIABAZ Z ZALESIA
Diabaz odsłania się tu w dwu blisko siebie położonych punktach:
w korycie potoku oraz na jego lewym brzegu wśród mniej lub więcej
silnie zwietrzałych łupków ilastych (oliwkowych lub siwych). W korycie dialbaz j,est mpełnie świeiy, gdy IW pwlkcie drug:im j·est O!nibalOO!ziej
zwietrzały. ISkaoJJa matu wyraźny cilOls s1luipowy. Podobnie jalk w Bardzie,
tak i ;tu diabaz wyka~uje ku/listy sposób wietrzenia..
Makroskopowo diabaz świeży jest skałą drobnOziarnistą, barwy czarnej, Iii na ~ół ma ~ąd 'iz\bliron'y' dlo [baJmiIIIJu. ~ą gQ ~ich:aJce4191nOWę; ISOOrolrości ido 0,,5 lCIIn of.ailiilstym irlI:łarolm. pnzebiegu. 100ęstoillasty
ku -z żyłą występuje piryt w płaskich dobrze wykształconych formach.
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W wierceniu diabaz ten ukazuje się na głębokości 32,15 m i zostaje·
przebity na głębokości 50,24 m, czyli w rdzeniu jest 18,09 m diabazu,
biorąJC dedlnJaik jpOtdi lWWaJg:ę !IlliJewieJJki tUpaid lżyły dialbalZlolWlej llllIiJążmJoiŚć jej
można ocenić na oik-oło '16 m. W Da1dlkładizie wystęPUiją :łrupki ipO(prnelcladia;ne sz.aJl"~ ~y lCiZ'yJID. 'Wśród !podścielających diaJbaz łru{pików
wilclaidIki LSzair~ są mniej [iczne.
Na styIru z diabazem skały osadowe (łupki pelitowe) wykazują wyraźne zmiany. VI stropie dialbaru są one odiblł['w!iooe li nie burzą~ się
z 110% HCI, pOIdIcz.as grlIy, te :same ~y powy!~j 30 om. od sflroJpu wykazują z tymże kwasem reakcję dodatnią. Analogiczne łupki pelitowe
VI S/P~ diaibaizu na :szerokości 4 om lIIlaj'ą wylg1Ląd l'OgOlWca, w dalliszych.
zaś sześciu cm zmienione są w podobny sposób jak łupki części stropowej.
Zyła diabazu w opisywanym wierceniu wykazuje symetryczną budowę: w jej peryferycznej partii (35 'cm w
stropie i 20 cm w spągu)
ukazuje się skała drobnoziarnista barwy ciemnO'szarej,.
wyraźnie ibmrzą,ca się iZ 10%'
HeL W środkowej części żyły
diabaz ma wygląd skały z od-

krywki w korycie potoIru.
Diabarz; z Zalesia jest najbardziej drO'bnoziarnistą odmianą skał tego rodzaju znanych
w okO'licy Lagowa. Podobnie
jak i w odkrywce, tak i w
wierceniu jest on bogato
użylony, przy czym s'zerokość
żyłek docho!;lzi tu dO' 15 mm.
Zyłki wypełnione są chalcedonem, kalcytem, bardzo·
o
3
4 km
wąskie z,aś, t;akż,e' :siarr'cz-·
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tu l warcu.
Pod mikroskopem jeszcze wyraźniej, niż makroskopowo, występuje
różnica pomiędzy diabazem zewnętrznej partii żyły a diabazem jej czę_·
ści środkowej. Różnica' ta ujawnia się zarówno w strukturze, jak
i rw ~d1z'ie minera['nYJIIl dbu odtmian iclrualbazlU.
'
Odmiana peryferycznej części żyły charakterem swym zbliża się ' najbardziej do diabazu spilitowego (tab!. I, fig. 3).
W masie bezładnie rożrzucO'nych ihlstewkowatych Skaleni o szkieletowym meraJZ lZi8kJońooeniru w kie1'!tmku rwydfużenita iUiklaJru'ją się nieliozne.
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talbtliJcZlki I( od 0,8 Ido 1,2 mm) prragiokla!ZIU Q :zJbliźn.iacz.endu aJJbitoiWy'm, silnie slkaJ1cytyJwwaJIle i SCihlorytyrowam.e. W skaJad skaLeni Hstew'kowatych
wchodzi 15+28% anortytu. Pomiędzy listewkami skaleni rozsiany jest
chloOryt, kalcyt, droObne ziarna magnetytu oraz zielonawa masaizotr0powa. Obecny jest także piryt. Mikrożyłki kalcytowe i chlorytowe przecinają skałę.

Charakterystyczne jest, że w odmianie tej nie napotkano piroksenu.
nieliczne relikty o kształcie tegoż, zawierające

Zauważono natomiast
wewnątrz kalcyt.

Druga odmiana diabazu wykazuje strukturę intersertalną (tab!.
I, fig. 4). ldiomorltcznie wY'kształ
"...................
j(ps
y _a rStal'awiei lII!I .
~,
.cone i szkliste tabliczki plagioklai:
ot W.'2
:.
-Katy
,.8('ot ,.
zu wykazują zawartość anortytu
.. . •
'00"·
......~ .........
od 45 do 60%, przy czym tabliczki
większe są bogatsze w anortyt.
Tabliczki Q budowie pasowej ma.............. ·· .... ·······(ji:O:b~WO
ją
wnętrze
bardziej zasadowe
{An S6 ) i kwaśniejszą
obwódkę
(An(s). Niekt6re w:'ększe tabliczlki
S'ą spękane, oddzielne zaś ich częś
o otwo,,!! wierln;cze
.ci poprzesuwane i scementowane
jasnoOzieloną tnalSą o cechach s7Jkliwa. Masa szkliwa, o nie.foremnych
worec2JkoOwatych kształtach i ciem- Fig. 2. PołOlŻende w1eI1ceń d:i:ab;łW1W w okonoszaxym zabarwieniu, występuje
liJcy ŚW. Katan.yny
Dialbase Ibore-holes ID the Illeighrównież w niektórych plagioklaIboor.hooci' m. Sw. Ka~
zach (tab!. I, fig. 4)
Obecny w odmianie drugiej diabazu z Zalesia piroksen ukazuje sję
. najczęściej w nieforemnych ziarnach o zasadniczo mniejszych niż pla·.gioklaz rozmiarach. Piroksen ten wykazuje znaczną analogię do augitu
diopsydowego w diabazie z Barda i podobnie jak w tym ostatnim, tak
'i tu w piroksenie zauważono inkluzje szkliwa, analogiczne do tychże
w plagioklazie.
Pomiędży tabliczkami plagioklazu i ziarnami augitu występuje w diabazie mezos1Jaizis, Iktóreairrość zdatie się być nieco wię!ksmniż w waJba'lie
:z Barda. W jednych częściach szlifu nosi ona charakter składnika, który wszedł do naszej literatury petrograficznej jako bardolit (J. Moro:zewicz, 1924). Zauważono tu różne stadia przeobrażenia się masy izotropowej o cechach szkliwa zbliżonego najbardziej do palagonitu (W. Ryka,
1956). Masa ta w miejscach nie przykrytych sżkiełkiem dosyć szybko
:zm'Ien1a !barwę z ~]eLomej IlJal llrlzJaiwą.
W innych znowu miejscach tego szlifu mezostazis ma jasnoszarą barwę i strukturę mikrolityczną: obecne w niej są igiełkowate skalenie
'i drobne ziarna magnetytu.
Poza wymienionymi wyżej trzeJWI. składnikami wchodzą w skład opi:sywanej odmiany diabazu z Zalesia także' kryształy magnetytu, ilmenitu
i chloryt. Ten ostatni występuje również W mikrożyłkach lub w po:staci kuleczek.
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Diabaz tej odmiany, jako najbardziej mikroskopowo· zbliżony do diabazu z Barda, poddany został analizie, której wyniki przedstawione
są w talbeili 'I, wyniki ~ anaJlizy ~aIlnej -- w :talbeli 3 ł 4.
Obraz dyferencjacji diabazu z Zalesia nie ogranicza się do dwu wyżej wyróżnionych odmian.
Na mewti.e1lkiej odIJ.l~ !Od !kontaktu s1IDoipoW1ągo (32,3 ID głębokości)
lUkazJUlje lSię di:aibaz o struIktm,ze zibliŻOlnej do porli:rowej IZ ibJiaJ.opillitową
budową mezostazis, również pozbawiony piroksenu i skalcytyzowany.
Spąg diabazu w Zalesiu przedstawia się odmiennie od spągu diabazu
w Bardzie i w Widełkach: na granicy z zamienionym na rogowiec
łupkiem ilastym pojawia się w diabazie szklista masa o barwie zielona~j
i zielonawobnunatnej zaJWierająca; milkroikrystality o'raoz taibil.icz!Id skaJlend'. Jest 0Illa przejęta !kalcytem (ltabll'. fIliI, tfig. 7), ilctórego mikrożyłki występują . także w sąsiednim rogowcu razem z żyłkami pirytu.
DIABAZ ZE ZBELUTKI
Przeprowadzone w r. 1956 badania terenowe nad diabazem w Zbelut-

ce pOZWlOllliły zebrać ikUb próbe!k rtJej slkJały rz Jro.nta;ktu ze sk'ałiami

lClISCi-

.dowymi. Z powodu złego stanu zachowania próbek nie nadawały się one
_do badań petrograficznych, do których wybrano ze zbiorów J. Czarnockiego odpowiednio świeży materiał (przechowywany w maga~ynie Instytutu Geologicznego).
Opis warunków geologicznych występowania diabazu w Zbelutce
~najdujeIby w pracach J. Czarnockiego (1939). Można tu przypomnieć,
iż :811..1ltor podalje, iŻe (w spąg!Ili dIDa!baru w iZlbelUJtae wysttWUdą łtuplki SkTzelIllIiJooikowan,e, <:0 wSkazuje na ~oobraJŻenieSkał osadowych :na SJtyIk:u.
IZ

dialbaaJem.

M.aJWoSkopowo diabaz w stanie świeżym ma 1Z:eil.onawoczamą lba:rwę.
która, z,a,leżnie od stanu zachowania pOOiblki, zmienia się 100. zieIonawoszarą lub żółtawoszarą. Podobnie jak w diabazie z innych odsłonięć tych
skał w okolicy Łagowa, tak i tu diabaz wykazuje zmienność struktury
widoczną makroskopowo: wyróżniono tu diabaz wstęgowy, wykazujący
teksturę kierunkową, podkreśloną pasemkami o zmiennym zabarwieniu,
oraz drugą odmianę, najbardziej do diabazu z Zalesia zbliżoną. Nie znaleziono tu odmiany zbliżonej grubością ziarna · do diabazu ze środka
żyły w Bardzie lub Widełkach .
. Odmiana diabazu wstęgowego burzy się z 10% HCI, podobnie jak okazy z peryferycznej części żyły. Żarówno pod względem struktury, jak
i składu mineralnego, odpowiada on diabazowi spilitowemu znanemu
z Zalesia (także z Barda i Widełek). Nieliczne tablicowate skalenie wykazują tu 30% anortytu, listewkowate zaś 12-;.-28%. Augitu brak, a drobny mlag1nietyrt;, dhllio!rylt i lkaJcytt !rmJSiJa:ne !Są pomi,ędzy lSIkarr'e niami.
Diabaż o ziarnie nieco grubszym, nie reagujący z 10% HCI, jest identyczny z tymże z środkowej partii żyły w Zalesiu. Tablicowate plagioklazy zawierają 48-:-59% anortytu. Różnica zaznacza się w mezostazis,
która w porównaniu z diabazem z Zalesia tworzy tu plamy większych
- rozmiarów; jest rzadko rozsiana i zabarwiona na kolor rdzawy (zwietrzała?). Wyndiki analizy spektralnej przedstawiono w' talbeli 3 li 4.
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DIABAZy,oKOLIC ŚW. KATARZYNY
Odkryte przez St. Pawłowskiego diabazy okolic Św, Katarzyny twOo długośći przeszło 6 km wyciągniętą w kierunku południ
kowym i przecinającą różne poziomy stratygraficzne od kambru po dewon .. W literaturze geologicznej opisany został jedynie materiał zwietrzały (St. Pawłowski, 1947).
W r. 1955, na podstawie założeń St. Pawłowskiego, wykonane zostały
dwa wiercenia: jedno we wsi Psary-Kąty, drugie zaś we Wzorkach
(fig. 2). Wedfug iK. lPawllowSk!:lej" ktÓll'lal mj,ęł.a silę I~amem. WalI'IUnków geologicznych występowania diabazów, w obu punktach diabaz nawiercony został w skałach górnego syluru. Dzięki wierceniom uzyskano po raz pierwszy dostatecznie świeży materiał do badań petrograficznych.
rzą dajkę

DIABAZ ZE WZOREK
t

I.

i

\

.'

.. ; " :

Diabaz ukazuje się tu na głębokości od 41,5 do 88,3 m. _Na odcinku od
88,3 do 92,3. !g1dZLe /były diUl2le straty !l1dI?ieilrlJa;, ' !również zmadidiolWiaJnte są
pojedyncze kawałki diabazu ej) 5 cm, na podstawie których można są
dzić o d'ego oIbecności tak!ile pOllliżej 88,3 m~ JedInakże mią:ższOść!dJiabazu
wynosząca: 46,8- iLwb 50.,8 IIltie mOlŻe ibyć ruw8iŻana za reailną, gdyż wykazuje on znaczne odchylenie od poziomu.
Zarówno w stropowej części diabazu, jak i VI jego spągu, skały osadowe (łupki ilaste, .mułowce) wykazują zmiany w porównaniu z bardziej ooda'lonymi od dliaJooru anaWogkzlllymi skał,ami ' osadowymi. Są one
ciemniejsze, bardziej zbite i silnie spękane.
Diabaz w rdzeniu wykazuje również liczne spękania i posiada lustra
skalne pokryte pirytem i ciemnozielonym minerałem włóknistym. Liczne
żyłki wypełnione kwarcem ' i chalcedonem przecinają go w różnych
kie\l'l\lnilmch. 'W (pe\Wllych parlmch idIiJalbaz jest wyżarty, jgIrolliasto zaś
wykształcony ch~lcedon wykazuje ślady ługowania. Diabaz ma cios
słupowy.

W naj świeżej wyglądających okazach diabaz przedstawia się jako
drobnoziarnista barwy ciemnoszarej lub czarnej, często z zielonawym odcieni'em. !Makroskopowo widoczne są w niej ~am.a lPiTy1m.
Pop mikroskopem skała przedstawia się jako przeobrażona, a w róż
nych partiach rdzenia zaznacza się zmienność struktury i· składu mineralnego, zależnie od stanu zachowania skały.
W partii brzeżnej skała ma ziarno drobniejsze i strukturę najbardziej
zbliżoną do mikrodiabazowej (tab!. IV, fig. 9). Mimo procesu przeobrażeń, wyraźnie widoczny jest wyższy stopień idiomorfizmu skaleni. Podobnie jak w diabazie spilitowym z okolic Łagowa, tak i w diabazie peskała

vytfery~ męściJ lŻyły

we ,WlZIO!rkach lIli,e

!z:aurwaJŻ101110

!lJ!iro'ksenu.

Przeciętnie plagioklazy mają. tu wielkość 0.,2-;-0.,86 mm, pojedyncze

zaś

-tabliczki dochodzą do 2,4 mm. Są one silnie schlorytyzowane i zaanortytu w większych tabliczkach wynosi 56%; w mniejszych
waha się w granicach 37-;-45%. Międży tabliczkami skaleni ukazują się
ag1r~aity IdJrob.niolbIrusZkowatego u,u/b włó:kn.istego mill1eriaru o lIliewielkim
wartość
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. ~cie wytgaszEllJ1ila świartił.a w stosunilru do jego wydłużenia {11-7-15°) dająJCego w tym kier'UlIlku OIbni'żenie \barwy. ' SkŁadnik ten 'WY'ka!Zuje dwójłomność większą od chlorytu. Ma on wyraźny pleochroizm od żółtego
do zielonawego (oznaczania jego są w toku). Towarzyszy on chlorytowi
i biotytowi. Biotyt, obecny tu w drobnych reliktowych blaszkach, przeehodzi w chloryt oraz daje przejściowe produkty przeobrażeń. Wykaozuje silny pleochroizm od jasnożółtej do brunatnej barwy. Zachowany
jest najczęściej wpobliru ziarn magnetytu i ilmenitu.
Chloryt należy tu do pospolitych składników i ukazuje się nie tylko
w diabazie, lecz również w mikrożyłkach. Obecny jest piryt oraz niewielka ilość kalcytu.
Druga odmiana diabazu ze Wzorek wykazuje pod mikroskopem struk. turę zbliżoną do skał głębinowych (tab!. IV, fig. 10). Pierwotnie inter.sertalna struktura skały zachowana została we fragmentach, w których
daje się stwierdzić idiomorfizm skaleni w stosunku do piroksenu.
Najlepiej zachowane tabliczki plagioklazu wykazują 48010 anortytu,
~beCiIlJe są także tabliczikiAn 37 or:az An15 -7- An 2S •
Piroksen o cechach augitu diopsydowego rzadko jest idiomorficzny.
Kląt wygaszania świaJtm IZ : y .= 45 o. JW porÓW1nialnli.u IZ I8JUJgriltem I~ów
okolic Łagowa opisywany tu augit nie wykazuje lekko żółtawego zabaJrwi.eni'aJ 7llBlI€Igo rwpie!VWSz1yilll. W ~ pail'It:i.ach :rdzIenia dest
on źle zachowany i zamienia się na kalcyt oraz masę drobnych szarych
kłaczków. Obecny tu biotyt, chloryt, magnetyt i piryt rozsiane są po całej skale. Zielony, bliżej nie oznaczony minerał, tego samego charakteru
co w odmianie diabazu z partii peryferycznej żyły, obecny jest również tutaj. Ponadto zauważono nieliczne ziarna kwarcu.
Do anallizy {!hemiJcznej pdbrnnOl IZ głębokości 76.,5 m próbkę, !która wykazuje najlepszy stan zachowania wyniki analizy przedstawiono
w tabeli I. Do analizy spektralnej pobrano trzy próbki, z których jedna
odznaczała się silnym użyleniem (wyniki zebrano w tabeli 3 i 4).
DIABAZ ZE WSI

PSARY-KĄTY

Diabaz ukazuje się tu na głębokości od 30,35 do 74,70 m, czyli pozorna
wynosi 44,35 m (upady są niemal pionowe). Występujące
w jego stropie i spągu skały osadowe (mułowce) wykazują zmiany w poxówna:niJu :z anaiI.Qgic:zm.yml Skałami odIdalonymi od diaiba:ziU. Są one Iba!"dziej zwięzłe oraz przybierają odcień ciemnofioletowy.
Diabaz jest · silniej niż we Wzorkach spękany; ma bardzo liczne lustra
.sklailne dl tiest bogato ;uży~onY'. Zyłki szerokości od 0,5 do 7 mm, 'WZ1a.jemnie przecinające się, o dziwacznym przebiegu, ukazują się w całej skale rdzenia diabazowego. Mają one brunatnawozielone zabarwienie. Na płaszczyznach ślizgów ukazuje się czarny nalot (tlenków Mn)
oraz ciemnozielony włóknisty minerał. W dolnej części rdzenia na tychże powierzchniach zjawia się piryt i hematyt ziemisty. Makroskopowo
diabaz z Psar-Kątów wybitnie różni się nie tylko od diabazów okolic
Łagowa, lecz także od tegoż we Wzorkach. Najbardziej odpowiada on
skałQIll typu ;zieleńców. iN'a całej dłrugości rd!w:n.ia dialbaIZ zadho'WlUje się
jak skała silnie zwietrzała i przy lekkim nawet uderzeniu rozpada się
miąższość żyły
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na kawałki. Ma on barwę szarawozieloną z drobnymi białymi plamkami skaleni.
W partii stropowej ukazuje się jako skała lekka; daje się w palcach
rozgniatać, a w wodzie rozpada się przy rozgniataniu bagietką dając
dlużo iSUlbsta:nIcji illiastej. ZliJarnista po/ZlOlSltał101Ść zaJWi,er.a 7 + 12% lIIlineTaa:ów
magnetycznych (magnetyt i ilmenit). Podobnie zgliniony diabaz wystę
jmje na różnych głębokościach. Najświeższe okazy zachowały się na głę
bokości 62+66 m, lecz i one mają charakter zieleńców.
Pod mikroskopem diabaz przedstawia się również jako skała silnie
zmieniona. Struktura reliktowa zachowała się w niewielkich fragmentach, iIlJatami.<8ISt miJkIriOlŻyalk.i chJ.oryrtJowe" ikw'aroOiW€ 11 ikallcytowe \PIfIZIOOi.-:nają skałę w różnych kierunkach (tab!. III, fig. 8).
PiIroksen ll.Il1egł ,caOOwwitemu zaIIldkowi - w j~o słaIbo z~lZa(jących
się. niekiedy ziarnach reliktowych obecny jest kalcyt i drobne szare
gruzełkowate skupienia produktów przeobrażeń.
Skalenie są silnie schlorytyzowane i skaolinizowane. W kilku najlepiej zachowanych tabliczkach ilość anortytu wynosi 48%, niekiedy zaś
36%. S~ ~ ltaibliC1ZikJL idJalj.ą \ProSt,e 1W'yIg8SZl€lllii,e świ.:altła w !kiem.tnJku iCh wyidłtu:wruira. Chlary.t jest . 100rdlr0 iliozny. Obecne są stl1"zę-
py biotytu oraz bliżej nieoznaczony, analogiczny do występującego
w malbaizrlle 2l WztOtrek., lZ;clony lWłó1mi.sty mmerał (badlal!l.i.a w 1fJo1ku). Magnetyt, i1menilt i iPiryt lI'OrlSialne są w całej sikalle. iPoz.a tym spo:rad"y"cznie
ukazuje się idiomorficzny kwarc oraz ziarna kalcytu.
Analizę chemiczną wykonano na naj świeższych okazach pobranych
z głębokości 62+66 m (tab. 1). W tabeli 3 i 4 zestawione są wyniki analizy spektralnej opisywanego diabazu.
PorówJll8lI'lJile oibirla'2'JÓw mikiriOlSkopOlWYcl1 ldi1a'baww lOiklolic Łagowa i diabazów Św. Katarzyny wykazuje istotną różnicę składu mineralnego
skał z obu okolic. Polega ona na braku szkliwa i mezostazis mikrokrystalimlnEtj w diaibaZJaich ,Św.K1altamzyn,y, tak Itypowych dilial t)ncMe Skał
okolic Łagowa.
Na razie niejasna jest przyczyna powyższej różnicy: czy wywołały to
różne warunki zestalania się magmy, czy procesy przeobrażeń, jakim
uległy diabazy północnej części Gór Świętokrzyskich?
Bliżej nieoznaczony jeszcze zielony włóknisty minerał obecny w diabazach Św. Katarzyny i niejasna jego geneza powstrzymuje mnie tymczasem od odpowiedzi na postawione pytanie. Zastanawiająca jest róż
nica stanu zachowania diabazów obu rozpatrywanych obszarów, tym
bamdizi.ej że wecHlujg Sto avLaaatowSkiego (1954) dFlalbarlY okol!iC ,ŁagQIWa są
starsze. W tym wypadku przyczyną różnicy może być historia tektoniQZlIlJa OIbsmrów wystEp)Wa!nia diaibazów, gdyż SkaIły wu\lik;andcznie QkoHc
Sw. KaitaJrlZytny IWystępiUlj,ą Illia Oi~atl".Ze sillini.e telktonlilczlnie tlabulI'ZiOnJym.
Dopiero uzyskanie zupełnie świeżej próbki diabazu z okolic Św. Katarzyny lub próbki diabazu z wiercenia na uskoku w niecce bardziań
skiej mogłoby ułatwić wyjaśnienie różnic składu mineralnego i stanu
zachowańia diabazów obu obszarów.
Geologiczny -

10

Irena Kardymowicz

146

CHARAKTER CHEMICZNY
NIEKTORYCH DIABAZOW GOR ŚWIĘTOKRZYSKICH
W celu zorientowania się w charakterze chemicznym nowo uzyskanych próbek diabazu, wykonano w Laboratorium Głównym Instytutu
Geologicznego ich analizę chemiczną. Wyniki analizy przedstawiono
w kolumnach 1, 2 i 3 tabeli 1. Tamże zamieszczono w celu porównania
skład chemiczny diabazu z Barda (kolumna 4) zapożyczony z pracy
J. Morozewicza (1925).
Przechodząc do porównania użyskanych wyników składu chemicznego
widzimy dużą analogię składu chemicznego diabazów okolic Łagowa (kollUJIlIDaI 3 i 4). lR.óm.ica lIliew,ieJlka lUJjarwnia się w zawaJ1'1lośc:i All 20 S
i !N~, IktOCe IW dialbaiz.ie z ZaU.esiaJ wys'tępud,ą w mniejszej :iJlości lP!fZy
większej zawartości FeO.
Tabela 1
Skład

chemiczny niektórych diabazów Gór
2.

l. Wzorki
Składniki

I

46,71
1,93
12,28
4,79
10,57
0,26
6,44
9,34
2,83
0,48
0,35
3,05
0,25
0,12
0,50
0,03

ĘO-

CO,
S03
CuO

') Analizy 1, 2, 3

4. Bardo

3. Zalesie

I

Stos. %wag. Imolek.
Stos. %wag. Stos.
Stos. %wag. I molek.
%wag. molek.
molek.

Si02
Ti02
Al!03
FeiP3
FeO
MoO
MgO
CaO
Na2 0
K,O
P 20 5
H 20 +

Razem

Psary-Kąty

Swiętokrzyskich l)

I

99,93

44,66
2,20
12,97
6,26
11,12
1,00
6,70
3,27
2,97
0,72
0,40
4,30
1,30
1,86
0,51
0,03

778
24
122
30
147
4
160
167
46
5
2
2
6

I

wykonała

1

100 ,36

:T. , Nowak.

49,9')
2,20
12,80
5,01
8,33
0,25
4,73
8,93
2,09
0,75
0,42
1,82
2,06
0,01
0,45
0,02

744
28
127
39
156
14
166
57
48
7
3
42
6

I

I

analizę

4 -

99,77

831
28
125
31
115
3
117
159
34
8
3

6

I

49,84
2,17
14,17
5,77
5,83
0,70
4,45
8,81
3,01
0,88
0,25
1,71
2,16
nie
oznaczooo

l 99,75 I

830
27
139
36
81
10
111
157
48
10
2

I

:T. Morozewicz.

Inaczej prżedstawia się wzajemny stosunek składu chemicznego diabaz,ów z okOlJ:ic 'ŚW. Katarzyny, gdzie zaMTa,:r:tość CaO w ska,le z PsarKątów (lko[unma 2) jest niemail. tmykrotruie nitższa :niż we ,Wzmkach( ko[umna 1); !rÓWIniJeż w niej IOIbniŻO!na jles,t :z:aWaJl'ltość kirzemio'Ilki 0(2.,11 Ufo).
W skale z Ps ar-Kątów natomiast notowany jest wzrost zawartości tlenków żelaza i wody. Pozostałe tlenki są niemal bez zmian.
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Biorąc pod uwagę zły stan zachowania diabazu z Psar-Kątów (zieleniec) można przyjąć, że wyszczególnione tu różnice są natury wtórnej
i są wywołane procesami przeobrażenia skały z Psar. Jak wiadomo z literartlury:, lfl'l"OICiesowti [pIl"ZeoIblraŻialnma się Idlialbazów Itowamyszy w rpli.erwsz'Ym ll'Zędzj,e odpływ lSi0 2 i OaO \PIl'Zy nagrolJDialdlzeniu się H 20, ,a niekiedy i tlenków żelaza (A. Johannsen, 1937).
.
W dalszym ciągu rozważań analogii i różnicy składu chemicznego
diabazów obu obszarów Gór Świętokrzyskich nie będziemy brać pod
uwagę skały z Psar-Kątów, jako mającej wtórny skład chemiczny.
Diabaz ze Wzorek wykazuje w porównaniu z diabazami okolic Ła
gowa obniżoną zawartość krzemionki, a wyższą tlenku żelaza (FeO),
magnezu (MgO) i wody, przy niemal identycznych zawartościach pozostałych składników oraz przy zachowaniu analogicznego charakteru stosunku poszczególnych tlenków, jak Na20 > ·K20, CaO > MgO. Można
zatem powiedzieć, że diabazy okolic Św. Katarzyny i okolic Łagowa należą do skał komagmatycznych.
Wśród skał zasadowych diaba'zom Gór Swiętokrzyskich najbardziej
odpowiadają składem chemicznym bazalty Wołynia. Na fakt ten zwrócił uwagę J. Morozewicz (1925) chociaż rozporządzał wówczas tylko jedną analizą diabazu z Barda i do porównania mógł wziąć zaledwie jedną
analizę anamezytu (bazaltu) z Berestowca. Obecnie większa ilość analiz
diabazów Gór Świętokrzyskich porównana ze składem chemicznym baIZaIltów z roŻinych punktów Wołynia KSt. MaJ!kowSki, 19'51) wniosek J. 1M0rorzewJiJcza piOltwiertdm i 'WISiloo:zIuj'e !IlJa cechy :połlm1ewi,e:ństwa m:agmatyloznego rozważanych diabazów z bazaltami Wołynia.
.
W porównaniu z naj bliżej na zachód od Gór Świętokrzyskich poło
żonymi diabazami okolic Krakowa opisywane tu diabazy wykazują
,większe różnice składu chemicznego oraz inny wzajemny stosunek poszczególin.'YiCh 1J1enków.

SKŁAD

MINERALNY (NORMATYWNY)
DIABAZOW GOR ŚWIĘTOKRZYSKICH

W celach porównawczych przeliczono skład chemiczny . diabazów
(z tabeli 1) na ich skład normatywny, który przedstawiono w tabeli 2.
Rozpatrując skład mineralny diabazów (tab. 2) widzimy, że w diabazach okolic iŁagowa składniki ,sailiczne górują nad femicznym;' ,Jedynie
w di'a1baJziJe iZ dlro1iJc Św. Kaltaxz1Ytly jest IOdwrotnie I(WlZ!oil"ki), ~dyż w din.,b azie IZ Psar ju!Ż znowu /kalcyt, :zal1iczony do Składników sail:kzmy'Cll" przechylił szalę na korzyść tych ostatnich. Wysoki procent korundu w tej
skale wyraźnie wskazuje na jej stan zachowania, o czym świadczyć może takŻJe ikaJ1cY't (4,2010) w:1;órnego m~ej po.Chod/zlenia.
Skała ze Wzorek wykazuje najbardziej zasadowy skład mineralny, na
cOl WlSka:zuje braik w dej składzie normatywnym kwarcu i obecność Oikoło 2010 oliwinu.
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.
PIERWIASTKI ŚLADOWE
.
W DIAlBAZAlCH GÓR ŚWJĘTQKRZYSKICH
W celu dokładniejszego poznania charakteru geochemicznego diabazów Gór Świętokrzyskich oraz uzyskania danych orientacyjnych doTa bela 2
Skladmineralny (normatywny) niektórych diabazów Gór Swiętokrzyskich
Składniki

I

I
!

-

Kwarc
Ortoklaz
Albit
Anortyt
Korund
Diopsyd
Hypersten
Oliwin.
Magnetyt
Ilmenit
Piryt
APatyt
Kalcyt

r

2,78
24,11
19,74

-

Razem
HaO
CuO
Sal: Fem

Okolice Sw. Katarzyny
1. Wzorki
2. PSary-Kąty

I

29,27
-

96,75
3,30
0.03

94,44
5,60
0,03

9,10
4,25
0,72
1,00
4,20

I

I

8,56
3,89
25,15
1,67
6,63

20,07
15,90
1,94
6,96
3,65
0,72
0,68
0,20

47: 50

Okolice

50: 44

3. Zalesie

Łagowa

I

10,20
4,45
17,82
23,08

6,66
5,56
25,15
22,52

15,16
.2,05

15,57
7,35

7,20
4,26
0,72
1,00

8,35
4,10

-

-

-

-

i

-

-

0,67

I

95,94 :
3,86
0,02

I

4. Bardo

56: 40

-

95,93
3,85

-

I

60: 36

tyczących związku diabazów z przejawami mineralizacji na omawianym
oibsZIa[me, wy1kOIlaillO anailizy ~ektrailne dakościowte I{ta'b. 3) i i[ościowe
(tab. 4) jedenastu próbek skał pobranych z sześciu punktów występo

wania diabazów.
Wyniki wykonanych przez Zakład GeQchemii Uniwersytetu Warszawskiego 1) oznaczeń przedstawiono w tabeli 3 i 4.
Analizy na zawartość Ga, Zn, Ag, Pb i Mo wykonano po uprzednim
rozłożenw próbek, a następnie ~'bogacenillu ich. metodą' eks:trakcji
w organicznych rozpuszczalnikach.
.
Bar i stront występują w ilościach rzędu 0,001%. Jak widać z wyników oznaczeń spektralnych, diabazy Gór Świętokrzyskich nie wykazują większego zróżnicowania pierwiastków śladowych. Daje się jednakże zanotować, że niektóre pierwiastki (Cr, Cu, Zn) w diabazach
okolic Św. Katarzyny wykazują nieco wyższą zawartość w porównaniu
z tymi Składnhlmmi diaibaiZÓw oIkdlic Łagowa.
Należy również zwrócić uwagę, że próbka diabazu ze Wzorek (51,3 m
głęOOkości) ,zawiera naljniższą illość chromu; jest ona /bogata w 'Żył11ci Ikalcytowe.
l} Oznaczenia wykonano przy użyciu prądu stałego i zmiennego, o natężeniu
4+5 A :i. w czasie 120 sek., przy czym ilościowych oznaczeń Co, Ag - dokonał
M. Gadomski, Zn, Cu - W. Kował&ti, V, NIL - K. Szpila, Ga, Mo, er - Z. Walencmk:.
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Tabela 3

Wyniki spektralnej analizy
Miejscowość

jakościowej

diabazów Gór

Swiętokrzyskich

I~ I~h:; I~·
1~1~lfl>'~181~18Ibl~
.,

Bardo (dr~bnoziarnf- I
sty diabaz)
+ +
.!d ... IZbelutka
+ +
0...-:1 Zalesie (potok)
+ +
Zalesie (50) *)
+ +
Widełki (przy kapliczce) +
+
+ +
- - Widełki (40)
N
Wzorki (51, 30)
+ +
al""
Wzorki (76, 5)
(Jat
+ +
-ca Wzorki (87)
+ +
~t:d Psary-Kąty (62, 4)
+ +
O~ . Psary-Kąty (52, 5)
+1+
'fil
al ca

~~
Obi)

--

I

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

I
+
+
+

+
+
+
+ +
+ +
+ +
+1+
+,+
+ +
+ +
+ +

1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ ++ +
+
+
+
+
+
+
+ ++ +
+
+
+
+
+
+ +++ +
+
+
+
+
+
+
+ +++ +
+ +++ +

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tabela 4 .
Wyniki

spektralnej

MiejscOwość

alca

~~
.!d bil

0.!3

-N
al""
(J as
~~

~t:d
o~
'fil
0)

analizy ilościowej diabazów Gór Swiętokrzyskich
(w procentach wagowych)

I Cr I Cu I V

IGa I Zn I Ni I

Ag

I Mo I Co

! 0,007 0,020i 0,006'0,001 0,005 0,006'0,000002 0,00006 0,0045
Bardo
0,008 0,020 0,005 °,002 0,008 0,006 0,000003 0,00006 0,0050
Zbelutka
0,008 0,015 0,008 10,002 0,008 0,006 0,000004 0,00007 0,0053
ZaleSie (potok)
0,006 0,020 0,007 0,002 0.008 0,004 0,000008 0,00007 0,0046
Zalesie (50) *)
Widełki (przy kap0,005 0,015 0,008 1Q,002 <0,005 0,005 0,000006 0,00006 0,0038
liczce)
0,005 0,015 0,007 0,002 <0,005 0,007 0,000005 0,00006 0,0040
Widełki (40)
0,002 0,020 0,004 0,001 0,005 0,007 0,000009 0,00007 0,0060
Wzorki (51, 30)
0,009 0,026 0,008 0,002 '0,008 0,008 0,0000060,00008 0,0050
Wzorki (76, 5)
0,009 0,026 0,008 0,002 0,008 0,008 0,000005 0,00:106 0,0070
Wzorki (87)
0,009 0,028/ 0,008,0,002 0,010 0,008 0,000009 r,OOOO7 0,0068
Psary-Kąty (62, 4)
Ps ary-Kąty ~52, 5) 0,009 0,031 0,0100,002 0,010 0,007 0,000003 0,00006 0,0051

Liczby w nawiasach

oznaczają

głębokość

w metrach.

Porównanie zawartych w diabazach pierwiastków śladowych z danymi z literatury dotyczącymi odpowiednich skał magmowych pozwala
uzyskać obraz charakteru geochemicznego naszych skał:
zarW'Mtość 'VI JtaIbe1i 4 jest nLlc:lka 'VI IPOróWinJatnd,u ~ zalWl8lI'tością
i do1erytów analizowanych lPl'Zez ~n;nych autorów (0,034+0,041);

1) chrom -

~r

2) miedź - ZI8IW1aIl"toIŚć .niLeoo ~ od średmeij dla. skał Zl8lSadowyoh, wyI!l.()BiZąlCej Okolo 010115 0/0;

3) cyttlk - mrwartość ~ lIl:aJ graJIliq mułośoil me1lOdy;
4) nliikiel - :mIWI8II"f;ość 7Jbliiż0IlaJ do ~ K. RainJkI8!my ii Th. G. Sah.aan(y! ([950)
dila gaibr i doleryftólw La.ponii. (0,005% ), niżsm mIŚ n12: u~na IPrzez
V. M. G<l1dschmidta dla gabr (0,015%);
5) ikdbailt zaIWIaI1"bość .zibJ:irżolla, do .d:aqydl V. M. GoldlSchmid!tia, dla ~br
(O,OOSG/o), wYŻSza zaś (Ki d.anY"cll Th. G. Sahamy dIla gaIbr i dolerytów Lapomi (0,0024%);
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6) molilbden - zawmtość zblrlrixlinJa, do dalnych dl:a. iba.zaJ.t6w i d:i.albalZÓw
(0,0001 %) uzy's kanych przez P. K. Kurodę i E. B. Sandel1a;
7) gał - ;wym'k i2Jbliri:ony do daal(YICh '!'h. G. SahJaJm,y diLaJ gam 1 doler;y1;ów Laponii.
-

Porównanie zawartości srebra i wanadu jest trudne wobec znacznych
na ten temat w literaturze.
W celu lepszego uchwycenia charakteru geochemicznego naszych diabazów zestawionó~ niektóre ich pierwiastki śladowe z danymi z litera. tury (tap. 5).
.
rozbieżności

Tabela 5
Zestawienie

zawartości ·

Gór

Geochemiczny
charakter pierwiastka

Pierwiastek

niektórych pierwiastków śladowych w
i w innych skalach
(w procentach wagowych)

z 10 ana- Średnia z 17 ana- Zawartość w Skoliz dolerytów
rupie ziemskiej
liz diabazów Gór
(wg Lindgrena,
Konga BelgijŚWiętokrzyskich
1933)
skiego

Średnia

Chalkofilne

{ Cu
Zn

0;022
0,008

Syderofilne

{ Ni
Cr
Co

0,008
0,007
0,0052

V

0,007

Litofilne

diabazach

SwiętGkrzyskich

0,011
0,003
0,004
0,021
0,005
0,0017

0,010
0,004
0,037
0,020
0,001

I

0,017

I

Zestawiatą~ dane analizy spektralnej diabazów Gór Świętokrzyskich
zdanynfi zlileratury_ widzimY, że diabazy opisywane mają niektóre cechy geochemiczne wyraźnie im właściwe, mianowicie:
a) w grupie pierwiastków chalkofilnych wykazują one . podwyż
szoną zawartość miedzi (Cu),
b) w grupie pierwiastków syderofilnych charakteryzują się
ucieczką chromu (Cr),
c) w tejże grupie pierwiastków wykazują rzadko spotykany wysoki
_ stosunek Co : lN"i, wyższy niż podJaje V. iM. GOIldschmidt iTh. G.
Sahama.
Wiadomo jest, że charakterystyka geochemiczna pozwala powiązać
ze sobą skały występujące na daleko od siebie odległych obszarach. Interesujące jest w związku z tym, że diabazy Gór Swiętokrzyskich pod
W7lględem mwartości miedzi. Wyka21Ują
znaczną
analogię do bazaHów
Wołynia (J. Wojciechowski, 1939). W skałach obu tych obszarów miedź
występuje w ilości większej i daje się oznaczyć nie tylko spektralnie,
lecz ,także drogą anrulirzy 'WalgOiWej.
Zatem diabazy nasze nie tylko pod względem składu chemicznego
wiążą się z bazaltami Wołynia. Wykonanie analizy spektralnej tych
ostatnich, o których okazy nie jest u nas trudno, być może wykaże jeszcze bliższe pokrewieństwo geochemiczne skał zasadowych obu obszarów.
Na podstawie tymczasowych wyników badań można. wysunąć nastę
pujące wnioski:
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1) diabazy dkolie Łagowa i dialbazl- Św. Ka1:aJrzyny wykazują tak
bliskie analogie składu chemicznego i charakteru pierwiastków
śladowych, że można przyjąć powstanie ich z jednego ogniska
magmowego;
2) di,albazy loIkollJiJc Łagowa noszą ,chaJraJd'er intlruzrytwiny" pll'IZypisywany im przez J. Morozewicza (1925) i zdają się występować
w formie żyły pokładowej;
3) baldall1ia di.a:baJOOw 'llJaiSUlWalją pewne wąl1pliWlOŚci 00 dO! wWku diabazów okolic Łagowa. Zdumiewająca świeżość ich składników
w porównaniu ze składnikami tychże skał z okolic Św. Katarzyny oraz obecność w nich szkliwa (praktycznie wyjątkowo napotykanego w skałach starszych od karbonu) trudno pogódzić
z tezą St. Małkowskiego (1954) o starszym wieku w porównaniu
z diabazami okolic Św. Katarzyny.
Studia wstępne skał osadowych sąsiadujących z diabazem w Zalesiu
wykazały obecność w szarogłazach syluru okruchów skały o charakterze
diabazu spilitowego. Okruchy podobnych skał znalezione zostały przez
A. Łaszkiewicza w skałach górnego cechsztynu. Fakty te wskazują, że
na obszarze Gór Świętokrzyskich intruzje diabazów zachodziły niejednokrotnie.
Wobec rozszerzenia prac badawczych na obszarze Gór Świętokrzy
skich można się spodziewać, że zdjęcia geofizyczne szybciej pomogą rozwiązać historię skał magmowych tego obszaru i usunąć niejasności
w ustaleniu wieku diabazów.
Zakład Petrografii
Wygłoswn.o dnia 6

i GeoC'hemid: 1. G.
lutego 1957 r.
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Irena .KAlRDYiMOW1CZ
ON THE PiETRJOGRAPHY OF THIE DIAlBASE OF TH:E

SWIĘTY

KRZYZ

MOUNT.MNIS

Summary
On the .area of the Swięty Knyż MOI\LIlt.ains, dia'bases are eXjpOSed in the vicinity
of łJaigów l3IIl.d df Sw. iKa~ The ICO\Ilcll\lSikms presented Wn th:iJs. Il'epart .are
b.ased upon new roaterials (alf 1955 and 1956) mainily obt.ained from bore-holas
(fige. 1 and 2).
1. D i a Ib a s e s o f
t h e Ł a g ó w r e .g i o n. These rockJS aJpPear in
outcrdps at 4 looalities: Bardo, Widełlci, Zalesie and Z!belutka. The petrographic, .
daJta of 'th'is lI"epoil"1: refer to diJaibases m-om iDe rtwo JJast-n.amed locall:ilties wlille the
epectral analyses CQver .aU localities witb dialbase outcrops.
In the region of Łagów the diabases occur in sedimentary Ludlovian rocks. In
ZaIlesdie the o1lh.io1mess of Ithe penetrarted vem !iis Ialbout 116 m. On. the coatact with
the diab.ase, the sedimentary rocks disc10se e.asilY dis<:erned alter.ations: the argi1laceOltlS SIhales aY'ing lU<IldeT the di:a1baLse Iha:ve bean traalS'formedl i,nto ihornreIses. The
th!i;c1mJ.ess of thm Ibranslition layer lisi 4 cm. On the iboIrder 0If ttlhis ~, seen Ifrom
the &i.dJe of the diialbase, ~ .a viJtreOllliS mass pan-tiIy deviilllr'ified allld conrtaiJning
vein1ets oi calcite and pla'gUoclase crystals (plate III, f'g. 7).
On the bottom of the dialbase at Zfuelutka shales which have been thoroughly
.silicified have been a1so disclosed (J. Czarnocki, 1939).
MacroscQpicałi1y the diab.ases eX(p06ed in hoth these localities are similar ' to b.as.alt
whose columnar jointing ap,pears in the ·outcrop I( at Zalesie).

SomewblaJt !J.aa1ger gl'Iadm;. appeaiI" til!lI the interiOr part ol the veilll - rot the
_ diabase at Zalesie and ~belUltika show in this part a finer .g rain than the diab.ases
at Boa·rdo and Widełki. Many vein1ets at chalcedony, caldte and quartz (up to
15 mm. thick) intersect the rock in Zalesie.
Uooer '!he microscope, in. the marginail paIl"t of :tłhe veliln. appearrs \li. spiilJitiJc ddJaIbase
('Plate l, !fig. 3), COIlISIisot:iDg o lfacid IPliagiaclase An15 + An2S) :in :bhe shape of mmute
th!iln laIttis dl1oII"iIte, oaUcite, mal!1JIl.eti.te a:nd Iimalll. ,quJaIll1ńltiJes of a, viiflreous mass. In
the cenillrall part ołf 'tihe veil!lJ :Ilhe d!iJaibase has a·n mtersertał textUlI'e allld conJtańm&
p1JatY, pta.gioclJase An45 + A'II,60. wihose ICl<JIIllI)OSIition lis moce bask in ~er mdividuals containing glass inclusions (:plate I, fig. 4), further -grains of augite.

Summa.ry

153

patches . for mesostasi.s, ilmenite and magnetite. In some pLaces the mesosta/lis
ehows ifea1nJlI'eIS ol: lal lP2!1"fJy devi.~. maJSIS, iWhoille ]n oth'er IplaJces the 'lllBISISI lis
microcry'S1laJJline and ilIltewOW'eIl rwith fine Ifeldisipa<r iIleediles'. Veinletls,'aIf chailcedony
and chlorite intersect the rock.
The diiJalOOse ex;posed. l8It lZibe1utka !iL9 of 18: sliJmillaJr ltextu/re.
2. D i a b a s e s o f . /f; h e 'r e g i o n

o f

Ś

w, K a t a r z y na. The

IcFiaJbases of fuis Il"egion, dliJS!cove<red ib!.Y1 st. tPa~QIW5Iki 1(J.'947}, are · ex!polSed here .d.n
the 1f0lUl1 of lal dylke, over 6 Ikan. ilOl!ll& extenxiJi!!lig ii:n lal mertildiiiQlIlla[ dlireó1lilon aOO

intersecting ,t he rocks frrun the CaIDbrian up to the Devonian. Thę d1abases,
discov,ered in bore-bJoles in Wzorki and Psary-Ką.ty (see fig. 2); OCCUT in me
iSed!i~ ot tihe iUpper Si[u.riaJIll I(K. Pa~owska). Tha,t 46 +- 50 m. rtlhiclmeBS1 of
the veins, found in the bore~hole profile, is misleading, since the roCks Ue· in an
almost vertical position (Psary-Kąty - st. Pawłoweki, 1947).
The dWaIbases of thm Irejg1ion alI"e in la lInore altered sta'te than thei:r oounrterpart
in the Łagó'w lI"agion. mhus, fol" instance, :flhe rock froro Psary...J{ątY shOWlS: fea:bures\
al ~eenstxme :and in some pames, lIS l8Jl.ltęred !ilnito 1C1atv. ~rtihermare, these II'OOKS
show numerow; slickensides; they are stron:gly fiMured and intersected by numerous
veiJnłets of chlOlI'ilte, ICha1cedOllJ.yj arui :brown; ailteration prodnwts. [J1POn IPlanes' ~
slidkensides and fissures, 6'Illphides (pyrlte) and earthy heanatite appear.
Under 1lhe . miIorOlSlC:qpe, the lI'OCIks :f!róm .bo'bh lOO8illillliies show a rtexture SiJrn'hlJar 1;0.
b i l lO!f tthe depp-seated ;roc!ks. iHere and the<re onJy, reilicts af !f;he imtlal idliaJbruse
tex1lur'e ihalVe ibeen preserved t(jpla.fJe Ul, !fig. 8). rrhe 19;ranula,tiOll o!fthe rodlu~,
varies too. In Wzorki, a fin~...gra.ined variety of diabase shows a lack of iPYToxene~
hut ipilagioclase A ,n 37 -+- An48> strOlIlgly chloritized and ikaolinized, ramIlJal[ltls, ot
bidtlite, ohilo.r:ite andi lal · i,gl'ee:!l mme;ra! ;reoomlbliJnigl <lhloll'ite, al1ciJ1le and Bame Olra>
minerailB aire pnese:nt. In 18: lVa'I'iet;y :wjrtlh CoaIDSer ,grainLs, IPlagiJolc1ase An/ifl bas
lIkewiJSIe iUmldergone 13 stroog alte;rartion; oaJcite disalppeam here, !in His' iPlaJce ,~irte·
awe;am; other componen1ls i8Il'e the \Same aIS lI'eported :albove.
In thegreem;tone from P.sary-Ką.ty no fresh aUigi.te bas been found .but in shape
of augite crystals aw>ear alMl'egates of calcite and other produds of alteration.
In table I the chemicaiJ. coroposirtion of the diaba:ses from the Swięty Krzyż
Mo~ntains has bean presented. The a.n alyses ·have been carried out U.9i-n:g varieties
of intersertal .texture and of maximum freshness - aM of ,t hem containing augite
(with the exception of greenstone from PSiary-Kąty, 'taible 1, item 4). The difference
in chemical composition between .items· 3 and 4 is the result of the alteration of
the diabase from Psary-Kąty, dl\le to which SiO! and Cao have been undergoing
migration.
Table 2 shows the nOirmative mineral composition calculated from the data of
'taible 1.
Ta-bles 3 and 4 'iiv' the resul't$ of qualitative and quantitative 61PE!CtraJ. a!l.31yses
ol weIilght III sampl:es al dlilaibases t:firom Ithe Śwlięty ~ iMoUlIltiaJim;, Iiin :which iBaO
sm ISIO l3(ppeaIr in ll"a'DJges o!f ,0,0010f0 of weiJg1ht.
In table 5 the oontent of some rare ,elements in

thę

diaJba:ses from the

Święty

Krzyri Mounta'ins (item 1) has been tabulated and compared With dolerites from
Be!ljgiaJn Congo (iitem ~ - da. taken tfu'om lal paper dust lPUlbl:ished by iR. IWlOIOIdtli

in 1955) and wlith. datas publishęd ,by W. Lindgren (1933) regardin.g the distriibution cif these elemecls in the earth's crust.
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B&ling -on chemical andspectral analyse19 and comparison with literature data,
di.soussed the petrograrpbic inte:rpr,e,tation and comes to following
coridUJSdons:
1) -the d~base19 of both the northern and Ilouthern area of ,the Swięty Krzyż
Mountains disclose an analogy in chemical _composition and geochemical
'aharaclar - wh1Joh ~es1S ibheeXlilsteooe of comwgmarjjilsm beliween them;
2) the diabases of this area show the folIowing charaotel"illtic feature.s in their

the a:uthor

geoC'hemiJcaill oompoosilti'OOl5:

a)an increased value of copper compared with the average for-basic rook'S

(0.015%);
h) a decreaJSed valJue of chromiJuim iC<Jtm;PaJred IWi:th gaJbblros am.ci dolarites ana_,lyzęd_ :byatlh,e r aruthors (0.034 -7- 0.M10f0).
c) a Ih!ilgher mtilo Qf ooballt tto, nliClkel ,t han lIlol1ed iIIl 't he alVel"lalge.
3)lboth as to ,chetn:iJcal 'OOIIlIPosition IaIIld IgeochemiCail charraJcter i('oopiPer 'CQ[1tetJ."lt),
the diaJballes of the Swięty Krzyż Mountains show a maI'lked similarity with
tJhe Volhytr:llLan basalts (UJS.S.iR.).

OBJASNIENIA DO TABLICY I

Fig. 3. Diabaz spililtowy z brzeżnej partii żyły. Zalesie, głębokość 50 m. Nikole
lekko skrzyżowaIIle. Pcw. 13 x.
Spilite diabaseof the Zalesie border vein section. Depth 50 m. Nd,cols
::n.early cr~. Enlliatrigement 13 x.
Zalesie, głębokość 40 m. Nidcole lekko
Pow. 13 x.
Diabase fromthe central ,p art of the vein. Ilalesie, depth 40 m. Ndcols
lIlooTly crossed.IIDnlarlgemerut 13 ~.

Fig. ,4. Diabaz. ze

środkQwej .części lŻyły;

skrzyżowane.

Kwart. Geol., nr 1, 1957 r.

TABLICA I

Fig.

3

Fil'(. 4

Irena KARDYMOWICZ -

Z petrografii diabazów

Gór

Świętokrzyskich

OBJAŚNIENIA

FIg; 5.

00 TABLIC'Y II

Diabaz.,zę- · Zbelutki.

Mescstazis występuje w postaci 6JIlugi oraz
pJain.Zbehitka. Nikole lekko Skrzyżowane. Pow. 13 x.

większych

. .. p'iaba$efrc:>mZbeltirtka.The .mesostasisin ,the słu;lpe of streaks or . larger
. $.tl'iJine. Z'beliultJka. lNiools a:ieacly crossed.

Eń3JangemenJb

13 x.

Ż fig;5;Wwoezne są inkluzje szkliwa 'w skaleniach oraz liczne
unaaugitu. Nicole lekko skrzyżowane. · Pow. 44 X.

Fig.' 6; Fragment

F.ra/gllll~ts $:om (fig. 5. Glassy inclusiOlllSinfeJds(paTand il1umer01l3 8.'i@.te
grairis arevisible-. Nicols neady ·crossed; Enlargement 44 x.

I Mili
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,Fig. 6
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QBJ~Sr-UENIA

'DO TABLICY Ul

Filto' ~''l. Sz'klilwo . ż itabliezkąml sk;'a leni i, kryaf;alitamiirul granicy diabazu z 'łup
lkiiem IPEliitoWlYllIllPI'Zecię1:,ym ~yg!ką lkial1cy1nl i pirytem. Zalesie, spąg di,albaz,u.
iNlilkole Irównoleglle. PoW, 10 X.
GlJass Wi11h fel~aII" ltaJble~ apO; crysitailiiles on the conta-et of dJLaJbase

o:\vitha ' peUte ·shale intelI"Sected. .by calclte and .lPyriJte veins,. Zalesie, ' bo1ltom
Parallęl . nicols. Ęnlargement 10 .x.

, ()f, the .ddabase.

Fig; 'tł.·Diab~z .() cha!l'akterze zielenca. przejętY chlorytowo-kalt:yJtowymd mikro.
~m~. lPsairy Kąty., gJłębolkość e4 +- 65 m. N]kole lekkó skrzy2uwa.ne .

.Pow. 13 x.
~ ;with '. ' g~een!Stone cha.racter.u.1acs., .intersected by chLorite-calcńte
riiiCroveinlets, P$a[-y ...... Kąty, depth(i4'-:-65 m. Nicols nearly' crossęd.
Erilargement'l3 X. .
.
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F.iJg. 7

Fig. 8 ,
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OBJASNIENIA DO TABLICY IV
Fig. 9. Diabaz drobnoziarnisty. Wzorki, głębokość 88 m. Nikol.e prawie skrzyżo
wane.Pow. 13 x.

Fine-grained diabase. Wzorki, depth 813 m. Niools nealI'ly crossed. En1arge'ment 13x.
Fjg. 1Ó. Pi:aIbaz () ziarnie nieoo grUlbsz.yrn. nki; na fig. 9. WzOnki.;głębOlkość 76,5 m.
Nilkole iPI"awie skrzyri:ow,ane. Pow.li3 x.
.
.
.SlightLy ttlhiICker-gra!iJneid ddabare ,than on !fig. 9. Wzorlki; d~ 76,5 · m.
Nicols nearly cros'Soo. Enla'rgement 13 x.
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fig. 9

Fig. 10
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