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Studia petrograficzne wulkanitów
zWismic k. Włodawy
. Otwór wi,ertniczy W"JJZDice 10 1 lltaDowi pierwu;y punkt odtryda przejawów wuJbn;m.. ZIII8dowego na WllChodzie PoJaki. WulbDity lJXXlZYWI:k ID bezpo6redDio Da utworadJ. eokambJyjlkich,
a przykryte BIl oudami jury Arodkowej i JÓrnej. Badania opt)'cme; oznBC'l""ia chemiczne Wlbzuj"
ie BIl to baalty o c:haratterze melanokrat)'CZDym i lIIIl.etą do najlłarlzydl Ibl wuJbnicznycll teao
obszaru. WuJkanity wiazDiQkie wykazują ZII8CZIIIł anatolio z wuUamitami Białoruai i zachodniego . .
pmldpola masywu u1:raiJDkjego. IX) pozwala aądzić, ż skały z W"18ZIlic IltaDmriI& frqmeat formacji
trappOwej rozwini~j na tych obmlrach.

Przejawy zasadowego wulkanizmu we wschodniej części Niżu POlSkiego po raz
pierwszy odkryto w 1958 r. W otworze wiertniczym Wisznice IG 1 koło Włodawy
stwierdzono na stosunkowo niewielkiej głębokości (375,3 -416,2 m) serię skał
wulkanicznych miąższości około 41 m. Otwór .usytuowany został w południowo
-wschodniej części wyniesienia Sławatycz, gdzie podłoże krystaliczne znajduje
się na głębokości 275 m p.p.m Wyniesienie Sławatycz ma charakter zrębu obramowanego dyslokacjami związanymi z pionowymi ruchami platformy krystalicznej
i otwóp Wisznice IG 1 usytuowano w pobliżu uskoku, gdyż w otworze wiertniczym
Kaplonosy IG 1, odległym od Wisznic 17 km na S, podłoże nawiercono na głębo
kości 1719,S m (fig. 1).

PROFIL OTWORU
Pokrywę skał wulkanicznych w otworze Wisznice 10 l stanowią utwory jurajskie (Jz.J, w których spągo spoczywają piaszczysto-zlepieńcowate skały prekam- •
bryjskie wykazujące znamiona przeobrażeń termicznych. Piaskowcowo-wulkaniczne·
utwory wisznickie wprowadzono dO krajowej stratygrafti jako "serię wisznicką"
(J. Znosko. 1961) lub seńę sławatycką (K. Lendzion. 1962).
Kwartalnik OeoloP:zay t 23. ar 4, 1979 r.
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Fig. 1. Schematyczna mapa rozmieszczenia
opisywanych otworów wiertniczych z wulkanitami (kółka czarne) na tle zasięgu serii
wisznickiej
Sketch location map r:L the described boreholes recording volcani:: rocks (black circles)
and the extem cI the Wisznice Series
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Fig. 2. Profil skał wulkanicznych z otworu wiertniczego
Wisznice IG l
The sequence of volcani:: rocks from the borehole Wisznice
IG 1
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Wulkanity Z Wisznie stanowią niewielki tylko fragment pierwotnie uformowanego tu zespołu. W porównaniu do nawierconych w Miednoj - 106,4 m miąższo
ści - mają miąższość ponad połowę mniejszą, zaś w stosunku do odkrytych w
Kaplonosach (366 m) 1/9 tej wartości.
Dokładniejsze rozpoziomowanie wulkanitów z Wisznie nasuwało pewne trudności z powodu małego uzysku rdzenia (np. na odcinku 383,2 - 390,5 m) i silnego
spękania (390,5 -403,3 m), a także słabej spójności (w górnej części rdzenia). Wyróżniono tu (fig. 2): tufity (375,3-379,2 m), tufy (379,2-390,5 m), brekcję eruptywną i aglomeraty (390,5 - 403,6 m) oraz bazalt (403,6 - 416,2 m) jako skałę litą.
T u f i t występującY pod osadami jurajskimi ma barwę zmienną od jasnoszarej
poprzez różową do zielonej, z różowymi cętkami w dolnej części, z HCI nie burzy
się, jest tłusty w dotyku, nie wykazuje segregacji ani co do wielkości składników,
ani ich ułożenia kierunkowego. Zbudowany jest głównie z materiału pelitowego
(tab. l), którego jednym ze składników. jest kaolin, odpowiadający kaolinowi
z Sedlec w Czechach (fig. 3).
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Fig. 3. Krzywe termiczne składnik6w pelitowych
skał wulkanogenicznych z otworu wiertniczego Wisznice IG l
Thermic curves cI pelitic components· ol' volcanogenie rocks from the borehole Wisznice IG l

o 111

210 3IIIJ 4118 580 6DII 700 8111 9G1I

.0

C

Kaolinit: 1-2 - frakcja najdrobniejsza (poniżęi 0,06 mm):
l - gł~b. 378,5 m, 2 - głęb. 379,2 m; 2a - frakcja
grubsza (l -0,25 mm), ~b. 379,2 m; 3 - frakcja drobna
(0,25 -0,06 mm), głęb. 390,0 m
Kaolinitc: l - 2 - tbc fmellt fractioo (below 0.06 mm):
l - deptb 378.5 m, 2 - depth 379.2 m; 2a - COB1'8CI'
fraction. (l -0.25 mm), deptb 379.2 m; 3 - finc fraction
(0.25-0.06 mm), deptb 390.0 m

Materiał psamitowy waha się w granicach 5 - 28% wag. i składa się z kwarcu,
skaleni, pirytu, magnetytu, łyszczyków i okruchów zdewitryfikowanego szkliwa,
a także fragmentów silnie skaolinizowanych skał, o strukturze porfirowej i trachitowej.
Kwarc (do 0,3 mm) ukazuje się w formach bipiramidalnych, w płaskich matowych ziarnach, najczęściej ostrokanciastych, o powierzchni gładkiej, a także w
skupieniach. Skalenie ·są liczniejsze niż kwarc; występują w ziarnach nieforemnych
i tabliczkach (0,2-0,4 mm), są silnie skaolinizowane.
Okruchy młodszych skał kwaśnych (porfirów, ortofirów?) wskazują na obecnoŚĆ w pobliżu Wisznie wulkanizmu o charakterze kwaśnym.
T u f (379,2 - 390,5 m) ma intensywnie brunatną barwę z odcieniem fioletowym
lub czerwonym, teksturę zbitą, jest tłusty w dotyku, dwukrotnie zdradza słabo
widoczne uwarstwienie (381,8 m i 390,5 m); niektóre partie tufu burzą się z 10%
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Tabela
Ski... mechaniczny i

Skała

Tufit
Tufit
Tufit
Tufit
Tufit
Tuf z aglomeraiu
Tuf z aglomeratu
Tuf z aglomeratu
Tuf z aglomeratu
Tuf
Tuf
Tuf
Tuf analizowany
Tuf
Tuf

zawartość

Waza w pirokIastytacla z Wisznie
(w % wag.)

Głębokość

w metrach

-

375,3
375,6
376,0
377,5
378,5
379,2
379,5
380,0
.380,7
381,8
383,0
384,2
385,8
388,2
390,0

Pelit
poniżej

0,06 mm
90

95
92
72
80

85
93
93
90

.

93
95
88

Psamit
1-0,06 mm

Fe20 3
frakcja pelitowa

10
5
8
28
20
15
7
7
10
7
5
12

17,01

13,97

-

-

-

14,77
18,12

67

33
10

-

90

-

Hel. Składa się z materiału pelitowego (83 -95%), w którego skład wchodzi kaolinit; chloryty, hematyt. Materiał piaskowcowy tufu stanowi niewielki procent
(5 -12%) i tylko na głęb. 388,2 m dochodzi do 33% (tab. I). Są to okruchy bazaltu,
. białych i różowych skaleni, kwarcu, seladonitu, chlorytów, łyszczyków, pirytu,
kalcytu, hematytu, szkliwa pumeksowego (tabl. III, fig. 11), okruchów lawy pęche
rzykowatej i tabliczek schlorytyzowanego oliwinu. W dolnej partii tufu znaleziono
fragmenty brekcji eruptywnej. Skład chemiczny tufu przedstawiono w tab. 2.
Skały podścielające tuf (390,5 -403,6 m) mają charakter brekcji eruptywnej
scementowanej tufem odpowiadającym opisanemu wyżej. Występuje tu bazalt
zielony o teksturze migdałowcowej i bazalt barwy brunatno-czerwonej. Rozmiary
odłamków bazaltu są znacznie zróżnicowane - od 25 cm do drobnych: jedne wykazują ślady obróbki mechanicznej, inne są ostrokrawędziste. Niekiedy ukazuje się bazalt o teksturze grochowcowej, a spoiwo tufowe impregnuje kalcyt w postaci gniazd
(średnicy 2 - 3 cm) i drobnych żyłek. Sporadycznie znajdowane są fragmenty bazaltu z lawą. Mimo cementacji tufem okruchy bazaltów są tak silnie spojone, że
można było uzyskać fragmenty rdzenia długości 80 cm.
Badania mikroskopowe wykazały, że obok bazaltu występują tu okruchy skały
o charakterze tufobazaltu (tabl. · I, fig. 6). Np. na głębokości 394,5 m występuje
bazalt brunatny o różowym odcieniu, wraz z okruchami wiśniowo-czerwonej masy
cementującej. Bazalt ma strukturę porfirowo-pęcherzykowatą do intersertalnej,
zawiera oliwin, piroksen, szkliwo, magnetyt, chloryt? W bazalcie znaleziono także
okruch o charakterze tufu. Próbka z głęb. 396,9 m ma charakter lawy sznurowej
pęcherzykowatej z odłamkami bazaltu zielonego (tabl. I, fig. 7). Z głęb. 400,1 m
pobrano próbkę zielonego bazaltu do badań chemicznych i szczegółowej charakterystyki mikroskopowej (tab. 2).

687

Studia petrograficzne wulkanitów z Wisznie

Tabela 2
Skład

dtemlemy bazalt'w i tuf'w z WlSZIIie IG li por'wnywanyeh skal
z obszaru Związku Radziecldego (w % wag.)
Numery próbek

Składnik

1
SiOz
TiOl
Al1 0 3
FelOj
FeO
MnO
MgO

Cao
NazO
~O

HzO+
lłzO-

PlO,
COz
S

2

43,80
45,66
0,63
0,67
16,04
14,26
4,66
6,95
2,73
3,45
0,10
0,13
11,11
17,04
10,44
1,23
1,27
0,95
0,00
0,09
8,77
3,21
4,70
3,50
nie omaczono
nie oznaczono

-

-

100,81

100,58

3

4

5

6

7

8

44,89
0,24
13,98
. 5,68
4,20
0,16
8,80
10,55
3,27
1,14
4,52
2,44
0,07

47,90
1,45
14,18
4,84
7,32
0,16
7,82
10,85
2,05
0;39
1,37
1,48

45,68
2,36
15,86
17,14
0,82
0,15
4,91
1,25
0,25
4,84
3,01
4,63
0,05

-

44,31
1,36
13,23
7,47
3,59
0,27
7,60
4,48
6,20
0,50
4,79
4,62
0,15
1,35
0,08

43,17
1,98
14,31
11,56
2,68
0,19
6,05
2,16
0,44
3,84
6,36
6,32
0,30
0,79

0,03

46,28
1,55
14,22
6,97
7,97
0,40
6,26
8,40
2,73
1,06
1,46
1,86
0,42
0,21
0,03

100,07

99,82

99,81

100,95

99,74

100,15

-

-

-

-

Objaśnienia: l - bazalt zielony, Wisznire IG l, głęb. 400,1 ID, anał. I. Kardymowicz; 2 - bazalt
czarny, Wisznice IG l, głęb: 409,7 ID, ana1. I. Kardymowicz; 3 - bazalt, Kaplonosy IG l, głęb.
1736,5 ID, anał.A. Chabło; 4 - bazalt z Ratna, N. Sawczenko (1968); 5 - bazalt z Mutwicy, Ł.
Biernadska (1968); 6 - tuf z Wisznic,ana1I. Kardymowicz; 7 - tuf z Ratna, N.A Sawczenko (1968);
8 - tuf z Berestowca, S. Małkowski (1951).

B a z a l t z głęb. 403,6-416,2 m jest ciemnoszary do czarnego, o strukturze
zmiennej, spękany (408,2-409,8 m) i zlustrowany (415,8 m), zdradza podzielność
łupkowatą. Powierzchnie jego spękań pokryte są wadem. Na głęb. 408,3 m na
powierzchni spękań znaleziono drobne kryształy chlorofeitu (I. Kardymowicz, .
1976). Makroskopowo widoczne są wpryśnięcia siarczków. Do analizy pobrano
próbkę tego bazaltu z głęb. 409,7 m oraz liczne próbki do badań mikroskopowych.

STUDIA MIKROSKOPOWE
Na podstawie badań makro- i mikroskopowych wyróżniono bazalt zielony,
czarny i brunatno-czerwony.
B a z a l t z głęb. 400, l m. Makroskopowo ma barwę zieloną z białymi i różo
wymi cętkami, poprzecinany jest w różnych kierunkach drobnymi żyłkami kalcytu: W spoiwie - od afanitowego do drobnokrystalicznego - występują prakryształy oliwinu wypełnione zielonkawą masą o słabej dwójłomności (chloryty?), na
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obwodzie których skupiają się tlenki żelaza; niektóre oliwiny są całkowicie żółta
wo-brunatne. Skała jest silnie schlorytyzowana i usiana drobnymi kryształkami
magnetytu. Pęcherze pogazowe o średnicy 0,22 - 0,74 mm wypełnia masa izotropowa lub słabo dwójłomna. Skalenie są nieliczne i silnie przeobrażone. Z pomia-·
rów planimetrycznych wynika, że główną masę stanowi spoiwo - 62,6%, pęcherze
pogazowe 30,1 %, prakryształy oliwinu 7,4%. Wyniki analizy chemicznej opisanego
bazaltu i jego petrochemiczny charakter podano dalej.
B a z a l t czarny ma teksturę migdałowcową, która ku ·dołowi rdzenia powoli
zanika, na kontakcie zaś z piaskowcami arkozowymi wykazuje strukturę zbitą
z nielicznymi drobnymi pęcherzami. Pęcherze o średnicy 0,5 -0,2 cm wypełnia
masa zielona, rzadziej różowa. Z pomiarów planimetrycznych wynika, że na głęb.
405,6 m spoiwo stanowi 60,4%, pęcherze - 37,7%, oliwin - 3,9%, niżej zaś (409,7 m)
spoiwo stanowi 82,3%, pęcherze 6,1 %, oliwin lU %.
Na kontakcie z piaskowcami arkozowymi ·bazalt ma barwę prawie czarną
z różowymi cętkami iddingsytu; wykazuje teksturę zbitą, strukturę mikrokrystaliczną do afanitowej, w wyższych partiach - intersertalną. Jako prakryształy
zanotowano: skalenie, augit diopsydowy i oliwin oraz grudki szkliwa, chloryty,
iddingsyt, tlenki i siarczki żelaza, kalcyt, seladonit? i składniki pylaste. W pęcherzy
kach pogazowych obecny jest kalcyt, chalcedon, tlenki żelaza i zeolity (tabl. II,
~~

.

występuje w dwóch generacjach: w prakryształach i w spoiWIe; im dalej
od spągu tym ilość prakryształów w bazalcie jest większa. Zawartość oliwinu w
próbkach bazaltu z różnej głębokości jest na ogół różna, lecz nie przekracza 20%.
Największe kryształy oliwinu wzdłuż osi Z osiągają wielkość do 0,6 mm, są silnie
rozłożone, a w jego formach szkieletowych występują chloryty i tlenki żelaza (tabl.
IV, fig. 12), w szczelinkach spękań zaś ukazuje się iddingsyt i hematyt.

Oliwin.

Piroksen również występuje w dwóch generacjach. Najczęściej jednak w prakryształach w postaci izometrycznych ziarn o średnicy 0,18 - 0,26 mm lub rzadziej w formach słupkowych; kryształy świeże z charakterystyczną łupliwością i pleochroizmem są jednak rzadko notowane. Zanikanie światła Z: = 33 - 42°,
pleochroizm zbliża się do augitu diopsydowego. Większość kryształów piroksenu
jest rozłożona, wypełnia je masa pelitowa, kalcyt i związki żelaza. W b.azalcie szkli- .

r

stym piroksenu nie zanotowano.
Plagioklaz, tabliczkowaty i żerdkowaty (0,20-0,13 mm) zbliźniaczony według
prawa albitowego i karlowarskiego, jest skalcytyzowany, spelityzowany i wykazuje
budowę pasową; zawartość anortytu od 40 do 52%. M. Juskowiakowa: (1971)
znalazła skalenie o zawartości do 90% An.
Chloryt i minerały chlorytopodobne(tabl. V, fig. 14) występują wewnątrz prakryształów oraz w spoiwie bazaltu w postaci nieforemnej masy, niekiedy spękanej,
drobnowłóknistej, barwy bladozielonej i zmiennej dwójłomności (0,009 -0,011).
Składnik szklisty, najczęściej zdewitryfikowany, występuje w nieforemnych
grudkach. W lepiej zachowanym stanie ma barWę brunatną, rzadko - zielonkawą;
w jego zmętniałych ziarnach występują tlenki żelaza oraz bliżej nieoznaczalne
mikrolity.
Spoiwo skalne ukazuje się w zmiennej ilości i w różnym stopniu przekrystalizowania od mikro- do krypto krystalicznego. Dają się w nim wyróżnić listewkowate
skalenie., żerdkowate pirokseny, szkielety oliwinu, chloryty, tlenki żelaza, ilmenit,
kalcyt. W okazach bazaltu o strukturze intersertalnej składniki te są znacznie
lepiej zachowane. .
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W b a z a l c i e p o r o wat y m występują pęcherze pogazowe o zmiennej
formie i różnej wielkości. Ich najpospolitszym składnikiem są chloryty i kalcyt,
poza tym notowane są tlenki żelaza i zeolity; ścianki pęcherzy często wyściela
ehalcedon.
Oliwin notowany jest w dwu generacjach - w prakryształach i w spoiwie. llość
pierwszych nie przekracza 20%; największe osobniki posiadają 0,6 mm. i na ogół
są silnie rozłożone. SzkieletoWe formy oliwinu wypełnia chloryt i tlenki żelaza,
w szczelinach spękań zanotowano iddingsyt i hematyt.
.
Piroksen również ukazuje się w dwu F,Deracjach: w prakryształach ma formę
izometrycznych ziam o średnicy 0,18-0,26 mm, rzadko notowany jest w formie
słupkowej. Kalcyt, związki żelaza i masa pelitowa wypełniają rozłożone prakryształy. Rzadko notowane są pirokseny świeże z charakterystyczną łupliwością i pleochroicznymi barwami; znikanie światła Z: 'Y = 33-42°; optycznie są dodatnie.
Szkliwo barwy zmiennej (bruilatnej, żółtawo- lub zielonkawoszarej) wykazuje
niezły stan zachowania, lecz zdarta się szkliwo mętne lub nieprzezroczyste, wskutek
obecności związków żel~ i bliżej nieoznaczalnych mikrolitów. · ,
Chloryt występuje w różnej postaci. Głównie jako masa bladozielona, prawie
bezbarwna, izotropowa o wsp6łczynniku załamania mniejszym niż balsamu kanadyjskiego; ma słabo zaznaczone spękania i wyglądem upodabnia się do żelu ..
Rzadziej notowano chloryt włóknisty o wyraźnym pleochroizmie (zielonym i żółta
wozielonym), współczynniku załamania wyższym od balsamu kanadyjskiego i dwój-,
łomności zbliżonej do tejże w piroksenie.
.
Chloryt stanowi główny składnik b a z a l t u m ikr o kry s t a l i c z n e g o,
występując niekiedy w formie żyłek i mikrożyłek. Spoiwo bazaltu jest zmienne,
zaletnc od stopnia przekrystalizowania: w okazach na kontakcie ze skałami podło
ża spoiwo jest mikro- lub skrytokrystaliczne, barwy słabo zielonkawej. W próbkach
o strukturze dolerytowej jest silnie skalcytyzowane i schlorytyzowane; najlepiej
zachowane jest w bazalcie o strukturze intersertalnej. W skład spoiwa wchodzą:
listewkowate skalenie, żerdkowate pirokseny, szkielety oliwinowe, szkliwo, chloryty, kalcyt, tlenki żelaza.
M i g d a ł y o ściankach pokrytych chalcedonem zawierają chloryty, kalcyt,
kwarc, zeolity i tlenki żelaza.
PROCESY PRZEOBRAżEŃ WULKANITÓW WISZNICKICH
Wulkanity 9(isznickie po uformowaniu się ulegały procesom denudacji i wietrzenia, które powodowałY ich spękania, kruszenie się i rozmywanie oraz sortoWanie
okruchów 'według wielkości. Proces ten w pewnym okresie zachodził w środowisku
kwaśnym (pH > 7) w warunkach przybrzeżnych, odpowiadających powstawaniu
kaolinitu i nagromadzeniu żelaza, którego wysoką zawartoŚĆ wykazują tufit i tuf
(tab. 1). Nie jest znana pierwotna miąższość wulkanitów ani ich wykształcenie na głęb. 379 m, a niekiedy riiżej (390 m) napotkano fragmenty składnika żużlowego
i lawy. W każdym bądź razie materiał nawiercony jest skromny, zwłaszcza w odniesieniu do wiercenia w najbliższych Kaplonosach (M. Juskowiakowa, 1971)
oraz w osadzie Miednaja na p6łnocno-wschodnim odcinku wyniesienia Sławatycz
(N.A. Sawczenko, 1968).
Bazalty wisznickie już po Uformowaniu się ulegały przeobi'ażeniom - na styku
z osadowymi skalami wendu, w strefach zaburzeń tektonicznych, w miejscach
spękań, jak i własnej szczelinowatości powstającej podczas konsolidacji skały,
a także zagęszczonej porowatości, szczególnie w ich górnej partii.

690

Irena Kardymowicz

Zmiana pierwotnego składu mineralnego bazaltu zachodziła na drodze autometamorficznych procesów bezpośrednio po krystalizacji, w wyniku oddziaływania
wstępujących roztworów' hydrotermalnych Na przeobrażenia te najbardziej
podatne były bazalty o teksturze migdałowcowej, ulegające zarówno procesom
autometamorficznym, jak i· hydrotermalnym. Bażalty o teksturze masywnej (głęb.
406-416,2 m) były bardziej odporne.'
Do najpospolitszych procesów przeobrażeń bazaltów wisznickichnależy chlorytyzacja, która w bazalcie zielonym obejmuje wszystkie jego składniki. Chloryty
ukazują się w migdałach, w szczelinach spękań, w poszczególnych minerałach;
chemicznie bazalt wzbogaca ·się w MgO i wodę · kosztem spadku zawartości Cao
i FeO (tab. 2). Nasilenie procesu chlorytyzacji zmniejsza się w bazalcie czarnym
(409,7 m), co zaznacza się niewielkim tylko spadkiem zawartości żelaza. Proces
kalcytyzacji notowany jest w skaleniach i spoiwie bazaltów; ukazuje się on w pęche
rzach pogazowych, w przecinających skałę żyłkach kalcytowych i na powierzchniach spękań skały. Proces osiarczkowa.nia obejmuje całość skał bazaltowych,
makroskopowo widoczny jest w czarnym bazalcie, gdzie siarczki ukazują się w niewielkich skupieniach lub w pojedynczych ziarnach.
Pelityzacja i kaolinizacja notowane są przeważnie w skaleniach i piroksenach;
proces dewitryfikacji - w szkliwie. Oliwiny przeobrażają się na iddingsyt, chloryty,
związki żelaza.

Zmiany bazaltów spowodowane wtórnymi ich przeobrażeniami
potwierdzenie w składzie chemicznym tych skał (tab. 2).

znajdują

PETROCHEMICZNY CHARAKTER WULKANITÓW
Do oznaczeń chemicznych wybrano dwie próbki bazaltu, jedną tufu i jedną
chlorofeitu. Analizę wykonano metodą klasyczną dla glinokrzemianów, której
wyniki zestawiono w tab. 2.
Tabela 3
SkłacI miDeralny (normatywny) wnlkanit6w z WisŻnie

(w % wag.)
Numery próbek

Składniki

.

(minerały)

Kwarc
Ortoklaz
Albit
Anortyt
Korund
Diopsyd
Hematyt
Drnenit
Apatyt
S.a l:fem

1

2

3

1,04
0,00
<11 00
'
32,81
0,00
40,54
7,04
1,22
0,00
0,90

8,40
0,56
7,87
5,84
12,34
46;03
4,64
1,37
0,00
0,67

15,90
28,40
1,57
5,56
8,37
12,10
12,48
5,92
0,34
1,90

.

1 - bazalt czarny (głęb. 409,7 m), 2 -bazalt zielony
3 - tuf czerwonobrunatny (głęb. 385,0 m)

(głęb.

400,1 m),
.
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1=-=-=-=17
- - -Fig. 4. Skład mineralny (normatywny) bazalt6w (a, b) i tufów (c) z Wisznie
Minerał (normative) composition of basalts (a, b) and tutTs (c) from Wisznice
1 - kwarc; 2 - ortoklaz; 3 - plagioklaz; 4 - korund; 5 - diopsyd; 6 ~ ilmenit; 7 -hematyt
1 - quartz; 2 - orthoclase; 3 - plagiocłase; 4 - corundum; 5 - diopside; 6 - ilmenite; 7 - hematite

Pokrewieństwo obu skał wyraża się w jednakowej zawartości tytanu (W.A.
Kutolin, 1969).
.
.
Różnice chemizmu wyjaśnia stan zachowania każdej z odmian bazaltu, co ilustruje skład mineralny (normatywny) , każdej z nich (tab. 3; fig. 4), podkreślony
obecnością minerałów korundu i kwarcu w zielonym ba:zalcie oraz różnicą stosunku
minerałów salicznych do femicznych. W tab. 4 zamieszczono stosunki charakterystycznych dla nich tlenków, które dla bazaltów platformowych mają wynosić:
Tabela 4
Wartości

eb..akterystyczoe ebemizDlD wulkanitów z Wisznie
i skal ze Związku Radzieckiego

Stosunek wartości molekularnych w %
Miejscowość

Wisznice 10 l
Wisznic.e 10 I
Wisznice 10 l
Ratno (Białoruś)
Ratno (Białoruś)
Mutwica (Wołyń)
wg Daly'ego

Skała

i

głębokość

bazalt .(409,7)
bazalt (400, l)
tuf (385,0)
bazalt
tuf
bazaJt
średnia bazaltu

w m
FeO

MgO

_ CaO

23,6
17,9
61,2
32,3
34,7
30,0
34,0

46,0
78,1
33, 1
33,4
45,9
35,0
32,0

30,4
4,0
5,7
34,3
19,4
35,0
34,0
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FeO:MgO:CaO, jak 1:1:1 (według Daly'ego). W bazalcie czarnym zbliżają się
one do tych wartości, lecz wybitnie zróżnicowane są w zielonym (co pokrywa się
z jego zaangażowanym stanem przeobrażeń). Wyniki oznaczeń spektralnych obu
odmian bazaltu (tab. 5) nie wykazują różnicy składu pierwiastków rzadkich, lecz
bazalt czarny ma nieco wyższą zawartość miedzi i ołowiu. Dokładniejsze oznaczenia tych wartości podaje W. Szczepanowski (1977).
Cechą charakterystyczną składu chemicznego tufu z Wisznie (tab. 2) jest wysoka zawartość żelaza, wzrost zawartości potasu i Ti02 (2,36%) przy typowej dla
tufów bazaltowych ilości MgO. Z oznaczeń termicznych wynika (fig. 3), że jednym
ze składników tufu jest kaolinit, którego kształt krzywej termicznej ·1, 2, 2a odpowiada kaolinowi z Sedlec (Czechy).
Ta bela S
Wyuiki allllzy spektralnej nkaDit6w z Wismic
(w % Wilg.)

Nr próbki

Cu

l
2

< 0,005

Zn

Ni

Co

Cr

0,00

< 0,01

< 0,00

< 0,01

- 0,01
-0,01

- 0,01
- 0,01

- 0,01
- 0,01

Pb

- 0,01

1-2 - jak w tab. 2.

Charakterystycznym minerałem przeobrażeń hydrotermalnych jest chlorofeit
(I. Kardymowicz, 1976),· którego próbkę pobrano ze spękań bazaltu czarnego
(408,3 m). Jest to minerał barwy zielonkawoczarnej, drobnokrystaliczny, złożony
z puszystych agregatów o promienisto-włóknistym ułożeniu i jedwabistym połysku.
Przy dotyku łatwo rozpada się na drobne grudki; ogrzany wydziela dużo wody,
po wyprażeniu staje" się żółtawobrunatny i magnetyczny. Jego ciężar właściwy
wynosi 2,29 Gjcm3 ; współczynnik załamania światła 1,549-1,577 (oznaczony
został w cieczach immersyjnych). Skład chemiczny chlorofeitu przedstawia tab. 6.
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Fig. S. Krzywe termiczne chlorofeitu z bazliltu
z otworu wiertniczego Wisznice IG l
Thermic curves cI chlorophaeite from basah from
the borehole Wisznice IG l

Badania rentgenometryczne wykazały, że największą intensywność mają linie:
4,52; 3,02: 1.545. Analizę termiczną wykonaną w Instytucie Geologicznym przedstawia fig. 5. Z danych piśmiennictwa geologicznego wynika, że badany minerał
odpowiada chlorofeitowi z bazaltów Wołynia (W:P. Szaszkina, 1956) i zbliża się
do saponitu żelazistego z Markovic (I. Kardymowicz, 1976). Chlorofeit jest pochodzenia hydrotermalnego.
.

Tabela 6
Skład

SiO,

Ti02

AI203

Fe20 3

FeO

46,12

0,80

4,17

4,00

6,56

MnO

-

chemiczny chlorofeitu

występującego

w bazalcie wlsznickim

Przeliczając skład

Cao

Na 20

KP

H 2O+

HP-

P20s

CO2

Suma

17,20

2,19

0,08

0,39

5,07

12,90

-

0,30

99,78

cheiniczny minerału z Wisznie na wzór krystalochemiczny (12 tlen6w) uzyskujemy:
(M~22 Fe2+ D.48 Cau,rJ2,88(AIo,41 Fe* o,:ZO>o,6,(OH)2[Si3,9!I AIo,Ol14 010 O,44H20

;'

l

MgO

-

[

RO:Si02 R 20 3:Si02

0,72
_ . _-

0,09
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KORELACJA WULKANITÓW WISZNICKICH
Z WULKANITAMI INNYCH OBSZARÓW
. Spośród utworów wulkanicznych nawierconych we wschodniej części Polski
skały z Wisznic wykazują największe powiązanie z serią wulkaniczną z otworu
Kaplonosy IG l, nawierconą na głęb. 1718 - 1773, l m (M. Juskowiakowa, 1971).
Są to utwory odpowiadające sobie wiekowo stanowią odmianę najstarszą.
Ich bazalty należą do melanokratycznych, których tworzywem była magma juwenilna pochodząca ze wspólnego ogniska. Skały te wykazują typowo platformowy
charakter (W.A Kutolin, 1969) i wywołały przeobrażenia termiczne leżących niżej
osadów prekambryjskich. Bazalty krystalizowały blisko powierzchni (porowata
tekstura, obecność składnika szklistego) i ulegały odpowiadającym sobie przeobrażeniom hydrotermalnym. Ich skład mineralny i chemiczny, podobnie jak
i stosunki charakterystycznych tlenków (FeO: MgO: CaO = l: l : l), odpowiadają
bazaltom melanokratycznym. W obu otworach bazalty Wykazują podwyższoną

zawartość miedzi. Z badań geochemicznych W. Szczepanowskiego (1977) 'wynika,
że spośród czterech odmian bazaltów wyróżnionych na Niżu Polskim W· skład

najstarszej odmiany wchodzi tylko bazalt z Wisznic IG l i Kaplonosów IG l.
W obu tych otworach wulkanity wykazują pulsacyjny charakter magmy.
Poza obszarem Polski wulkanity wisznickie odpowiadają wulkanitom obsżaru
Białorusi i wulkanitom zachodniego przedpola masywu ukraińskiego (S. Małkow
ski, 1951, 1971), zaliczanym przez geologów radzieckich do formacji trappów1 •
W formacji tej wyróżnia się trzy facje: efuzYwną - bazalty i tufy, intruzywną diabazy, garbo-diabazy oraz brekcji eruptywnej - związanej z wulkanizmem
typu centralnego.
Formacja trappów występuje na obu wymienionych jednostkach tektonicznych Związku Radzieckiego. Pierwsza, zwana obniżeniem Prypeci, rozpoczyna
się na zachodzie od granicy Polski i przedłużając się 200 km w kierunku wschodnim
dochodzi do tektonicznej granicy masywu krystalicznego. Obejmuje ona następu
jące wyniesienia podłoża krystalicznego: Sławatycze - Chotisław - Ratno - Chotieszów.
Na wyniesieniu Sławatycz obecność wulkanitów poza Wisznicami stwierdzono
w osadzie Miednaja, gdzie pod osłoną kredy piszącej nawiercono wulkanity na
głęb. 264,0 -:- 370,4 m (bez ich przebicia), przy czym facja brekcji eruptywnej o szczególnie interesującym składzie petrograficznym występuje tu na głęb. 257,1-259,2 m
Qawa, tufy, odłamki. różowego aplit1.1, granitu i uległego spilityzą.cjibazaltu).
Prawdopodobnie materiał ten pochodzi z komina jednego z odkrytych tu wulkanów typu centralnego - diatremy (N.A. Sawczenko, 1968).
Na wyniesieniu Ratna wulkanity nawiercono na głęb. 142,0~310,1 m (tufy,
bazalty, gabro-diabazy o wieku 560 mln) oraz na futorze Bor (nieco na północny
zachód od Ratna) na głęb. 256 m. Wulkanity z futoru Bor mają ' około 288 m miąż
szości i reprezentują trzy facje formacji trappowej. Obecność tu brekcji eruptywnej
i tufobrekcji wskazuje na czynności wulkanu typu centralnego, zbliżonego do diatremy kimberlitów diamentonośnych (B.J. Wołownik, 1968).
Charakter wulkanizmu w Wisznicach zbliżony jest do odkrytego w Miednaja
i na futorze Bor, z tą różnicą, że wulkanity z Wisznic ulęgały długo ,trwającemu
niszczeniu (rozmywaniu, przetransportowaniu, wietrzeniu itp.) i brak jest pewności
1

W

Trapp - ze szwedzkiego schodki; stopnie - w· związku z płytkową łupkowatością ska! zasadowych
radzieckim formacja trappowa ma znaczenie litostratygraficzne.
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czy stwierdzona w nich facja brekcji eruptywnej jest pierwotna, czy też pochodzi
z rozmywanego w pobliżu komina wulkanicznego .typu centralnego. Zwraca uwagę
fakt pewnej analogii w usytuowaniu wierceń Wisznice IG l i na futorze Bor. Zarówno jedno, jak i drugie znajduje się w pobliżu karbońskiego rozłamu platformy
krystalicznej.
W tab. 2. zamieszczono skład chemiczny bazaltu z Ratna, który w stosunku
do wiszniekiego nie wykazuje większego zróżnicowania tlenków Si02 , Al2 0 3 ,
Fe20 3 • Uboższy jest natomiast w wapń, magnez i wodę, bogatszy w alkalia, żelazo
dwuwartościowe i tytan. Różnice te wiążą się z różnym stanem zachowania bazaltu;
bazalt Z Ratna jest znacznie lepiej zachowany.
Jeżeli chodzi o skład chemiczny obu tufów, największa różnica ujawnia się
w zawartości Fe2 0 3 (ponad dwukrotnie wyższa w tufie z Wisznie, przy zaniżonej
ilości MgO i CaO). Porównywane tufy różnią się również stosunkiem zawartości
alkaliów - w wiszniekim K 20 dominuje nad N~O, w tufie z Ratna stosunek ten
jest odwrotny. Przewaga Ti02 w tufie z Wisznie w stosunku do tegoż tlenku w tufie
z Ratna wiąże się z wyższą zawartością żelaza w pierwszym'(17,96%) w odniesieniu
do ilości tego tlenku w tufie z Ratna (11,06%).
Powiązanie wulkanitów wiszniekich z wulkanitami z osady Miednaja i Ratna
wyraża się ponadto w miedziowym okruszcowaniu tych skał (A.E. Biriulew, 1968).
Drugi obszar występowania formacji trappowej to zachodnie przedpole krystalicznego masywu ukraińskiego (o kierunku NNW - SSB) obejmujące obszar około
300 km2 (W.A. Kłuszyn, 1968). Występuje tu głównie facja efuzywna. Od dawna
znane są na tym obszarze i od dawna eksploatowane bazalty i tufy Nadhorynia.
Notowane są także w szczelinac4 spękań, jak np. żyła bazaltu 4-metrowej grubości
w Żdziłowie na Puhaczu, żyła bazaltu 2-metrowej grubości we wsi Prom k. Hubkowa n. Słuczą oraz w Jabłońcu, odległym o kilkadziesiąt kilometrów na wschód od
Hubkowa. S. Małkowski (1971) żyły te zaliczył do metabazaltu.
Seria efuzywna z Wisznie wykazuje znaczne pokrewieństwo z wulkanitami
nawierconymi w potoku Mutwica k. Mydzka Wielkiego. Według S. Małkowskiego
(1951) bazalt z Mutwicy stanowi najstarszą generację tych skał, czyli bazaltów
melanokratycznych, związanych bezpośrednio z ogniskiem magmowym. Opinię
taką podziela E. Łazarenko i . B. J. Wołownik (1969), J. Wojciechowski (1971),
L.G. Biernadska (1968) i inni badacze tego obszaru.
Skład chemiczny bazaltu z Mutwicy (tab. 2) w stosunku do tegoż z Wisznie
różni się nieco wyższą zawartością Si02 , FeO i alkaliów, wykazuje spadek Fe2 0 3 ,
MgO i wody. Wyraźna różnica zaznacza się w zawartości Ti02, która w bazalcie '
mutwickim jest dwukrotnie wyższa. Różnice chemizmu obu bazaltów prawdopodobnie wiążą się z różnym stanem przeobrażenia tych skał. Na podstawie chemizmu
tych skał można sądzić, że bazalt z Mutwicy jest lepiej zachowany (żelazo dwuwartościowe, mniej MgO i stosunkowo niska zawartość wody).
Z danych przedstawionych w tab."4 wynika, że stosunki charakterystycznych
dla nich· tlenków zbliżają się do l: l: 1 (bazalty platformowe wg Daly'ego).
Historia rozwoju obu porównywanych skał jest podobna. Powstały one w warunkach przypowierzchniowych (porowata tekstura, pęcherze pogazowe), ulegały
procesom wtórnych przeobrażeń hydrotermalnych (chlorofeit w bazalcie wiszniekim, delessyt w mutwickim), mają zbliżony skład mineralny (oliwin, szkliwo zdewitryfikowane i in.). Jednakowe były również procesy ich późniejszych przeobrażeń,
z których chlorytyzacja należy do panujących. Cechą wspólną bazaltów z Wisznie
i Mutwicy jest . ponadto okruszcowanie miedzią, przy czym w Mutwicy miedź
występuje w stanie wolnym (S. Małkowski, 1951; J. Wojciechowski, 1971).
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Przechodząc do porównywania tufów (tab. 2) stwierdza się, że tufy z Wisznic
odpowiadają tufom z Berestowca, zwłaszcza zawartością nagromadzonego Ti02,
któremu towarzyszy w obu skałach wysoka zawartość żelaza, oraz nagromadzeniem MgO i Kp,· przy zaniżonej zawartości sodu.
.
Wulkanity wisznickie, mimo dużej odległości od wulkanitów z obszaru Związku
Radzieckiego (obniżenie Prypeci i obszar Nadhorynia) należą do utworów magmy
bazaltowej juwenilnej, za czym przemawia facja efuzywna tych skał i ich przynależność do tej samej formacji trappowej.
.
Warto tu wspomnieć badania uczonych włoskich, przeprowadzone za pomocą
sputnika satelitarnego, które wykazały, że czynne wulkany Włoch - Wezuwiusz,
Stromboli i Etna - czerpią materiał efuzywny ze wspólnego ogniska magmowego

(H. Kamienski, 1976).

WULKANITY Z WISZNIC JAKO OBIEKT PRZYSZŁYCH BADAŃ
GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH
Znaczne pokrewieństwo wulkanitów wisznickich z wulkanitami Białorusi
i Wołynia przemawia za ich przynależnością do tej samej formacji trappowej,
która występuje w zachodniej części masywu ukraińskiego. Poszukiwania prowa. dzone przez dłuższy czas przez geologów radzieckich wykazały, że w przeszło 20
punktach tego obszaru występują drobne kryształki diamentu w asocjacji z piropem (granat magnezowy), który jest ich stałym towarzyszem, przy czym pirop
wykazuje cechy odpowiadające piropowi facji diamentonośnej (kimberlitowej).
Interesujący jest fakt, że drobne kryształki diamentu znaleziono poza tym w zwietrzelinie bazaltów Janowej Doliny (na Wołyniu). Na podstawie własnych doświad
czeń i·znajomości diamentonośnych obszarów wschodniej Sył>erii radzieccy geolodzy przeprowadzili poszukiwania piropu w skałach klastycznych, poczynając od
kambru do luźnych osadów współczesnych aluwiów (głównie w dolinach rzecznych Horynia, Słuczy, Styru, Prypeci i górnych dopływów Bohu). Okazało się, że
w osadach doliny Bohu występuje podwyższona koncentracja piropu (26 - 64
znaki - A.P. Bobryjewicz i in., 1968, p. 144-163).
.
DośWiadczenie wykazało, że o · wyborze miejsca poszukiwań geologicznych
decydują następujące czynniki: a - obecność facji brekcji eruptywnej typu kimberlitowego (diatremy), której można spodziewać się w pobliżu szczelin głębokich
rozłamów platformy krystalicznej lilb na skrzyżowaniu tych szczelin2 ; b - obszar poszukiwań ma stanowić teren równoległy do kierunku maksymalnego rozwoju przejawów wulkanizmu trappowego; c - kolektorem piropu są skały klastyczne od kambru do luźnych osadów dolin rzecznych.·
Nale~ zaznaczyć, że dla piropu Wołynia charakterystyczną barwą jest kolor
czerwony z odcieniem pomarańczowym; zasadniczo zaś - barwy pomarańczowo
różowe i pomarańczowoczerwone. Jego skład chemiczny odpowiada piropowi
z kimberlitów Jakucji, współczynnik załamania zmienny . 1,737 -1, 7~5, ściślej
1,739-1,744 (A.P. Bobryjewicz i in., 1968).
Według W.O. Różyckiego (1961) przejawy wulkanizmu typu kimberlitowego
mają występować również na obszarze Czechosłowacji, NRD i Polski. Istotnie,
Formacja trappowa zajmuje centralne części, . zapadliska platformy krystalicznej, przy czym kimberlity lona peryferii pól lawowych, magma kimberlitowa występuje na większej głębokości niż trappowa (A.P. Bobry·
jew.icz, 1969, p. 208).
•
2

kują się

Studia petrograficzne wulkanit6w z Wisznie

697

w Czechosłowacji zarejestrowano 7 stanowisk kominów typu kimberlitowego,
a warto przypomnieć, rew kraju tym pirop jest eksploatowany jako kamieńozdob
ny pod nazwą "czeskiego granatu" (M. KołaE:zkowska, 1961).
Co się tyczy wulkanitów wiszniekich, przypomnieć warto opinię B. Arenia
(1964, p. 79) o· znaczeniu perspektywicznym obszaru Wisznie. Autor ten pisze,
że ... "Na wyniesieniu Sławatycz głębokość podłoża krystalicznego jest znacznie
mniejsza i tam zbadanie drobnych nierówności podłoża krystalicznego będzie
o wiele łatwiejsze, niż na wyniesieniu mazursko-suwalskim. W każdym bądź razie
wklęsłe formy podłoża i skały wypełniające te zagłębienia winny stanowić przedmiot intensywnych badań .geologiczno-poszukiwawczych".
Pozytywne wyniki badań poszukiwawczych na obszarze Białorusi i Wołynia
sugerują możliwość obecności w Wisznieach i ich otoczeniu utworów diamentonośnych. Brekcję eruptywną stwierdzono w Miednaja (Białoruś), gdzie odkryto
również komin wulkaniczny typu centralnego (N.A. Sawczenko, 1968); facja ta
występuje tam i na wyniesieniu Ratna, gdzie znajduje się komin typu kimberlitowego (B.J. Wołownik, 1968). Wulkanity nawiercone na wyniesieniu Sławatycz
i Ratna uważane są (A.E. Biriulew, 1968) za miedzionośne (Cu = 0,03 -0,003%
wag.); utwory efuzywne Wisznie również zawierają miedź (0,01-0,005% wag.).
Badania W. Szczepanowskiego (1977) wykazały w bazalcie z Wisznie wyższą zawartość miedzi.
Sławatycze stanowią najbardziej na zachód wysunięte wyniesienie podłoża
krystalicznego, uważane przez geologów radzieckich za jeden z perspektywicznych
obszarów pod względem możliwości znalezienia tu metali kolorowych, pierwiastków rzadkich, a niewykluczone, re i diamentów. W warunkach stałej denudacji.
tego wyniesienia - od karbonu do kredy piszącej - do Wisznie mogły docierać
skały eksplozywne z osady Miednaja. O tym, na jak wielką odległość może wędro
wać materiał wulkaniczny, świadczy fakt, że bardzo drobne popioły z wybuchu
Wezuwiusza (1906 r.) znajdowane były w wodach Morza Bałtyckiego (M. Książ
kiewicz, 1968).
Warto odnotować, że w 1978 r. w otworze wiertniczym w obniżeniu Prypeci
(na głęb. 3074 - 3078 m) znaleziono krysztal diamentu o wymiarze 0,10 x 0,15 mm
w zbrekcjowanym dolomicie dewońskim (96,4% dolomitu i 3,6% gliniasto-mi.:
kowego agregatu). ObecnoŚĆ w dolomitach minerałów tak wrażliwych na procesy
wtórnych przeobrażeń, jak piroksen oraz wyraźnie zaznaczone w diamencie ściany
oś:tp.iościanu i sześcianu wskazują na jego górnodewoński wiek i niedaleki transport.
Znalezienie diamentu daje podstawę do wniosku, że w górnym dewonie w obniże
niu Prypeci miały miejsce przejawy wulkanizmu o charakterze eksplozywnym
(S.J. Rybałko i in., 1978).
Petrograficzne powiązanie bazaltu wiszniekiego z bazaltem Mutwicy, gdzie
po raz pierwszy stwierdzono występowanie miedzi rodzimej (S. Małkowski, 1951),
sugeruje, być more, o perspektywicznym znaczeniu obszaru Wisznie.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wyniki badań petrograficznych wulkanitów z Wisznie doprowadziły do następujących wniosków:
l. Skały wisznickie uformowały się bezpośrednio na platformie krystalicznej,
powodując termiczne przeobrażenie piaszczysto-zlepieńcowych skał prekambryjskich.
2. Wulkanity nawiercone w Wisznieach stanowią najniższy fragment pokrywy
wulkanicznej, której górna część pod wpływem wietrzenia mogła ulec zniszczeniu.
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3. Wulkanity wisznickie złożone są z bazaltu przykrytego tufem.
4. Porowata struktura bazaltu i obecność w nim szkliwa przemawiają za krystalizacją w warunkach blisko powierzchni.
5. Melanokratyczny charakter ' bazaltu wiszniekiego wskazuje, że formował
się on z magmy bazaltowej niezdyferencjowanej (juwenilnej), pochodzącej z głęboko
położonego ogniska magmy.
6. Bazalt po wykrystalizowaniu podlegał oddziaływaniu roztworów hydrotermalnych powodujących wtórne jego przeobrażenia - chlorytyzację, zeolityzację, kalcytyzację, hydratację, dewitryfikację szkliwa i in.
7. Po skonsolidowaniu się bazaltu ruchy tektoniczne obszaru spowodowały
jego zaburzenia mechaniczne - spękania i zlustrowania powierzchni, na których
wykrystalizował kalcyt, chlorofeit, kwarc i drobne ilości siarczków.
8. Procesy zaburzeń mechanicznych utorowały drogę mechanicznemu i chemicznemu wietrzeniu wulkanitów i towarzyszących im tufów; zachodził proces hydratacji, oksydacji; kaolinizacji i in.
9. Melanokratyczny bazalt z Wisznie reprezentuje wiekowo naj starszy człon
wulkanizmu wendyjskiego na platformie prekambryjskiej.
10. Wulkanity wisznickie wykazują obecność miedzi.
11. Wymienione wyżej cechy wulkanitów wiszniekich w zestawieniu z Wulkanitami nawierconymi w znanych punktach na Niżu Polskim wskazują, że wulkanity
z Wisznie są najbardziej zbliżone do wulkanitów z otworu Kaplonosy IG l, zwłaszcza do ich dolnego odcinka (głęb. 1720 -1773 m).
.
12. Różnice w składzie chemicznym bazaltów z Wisznie IG 1 i Kaplonosów
IG 1 spowodowane są głównie różnym stanem wtórnych przeobrażeń bazaltu
z każdego wiercenia.
13. W obu bazaltach występuje oliwin i składnik szklisty.
14. Wulkanity z obu otworów należą do formacji trappowej i w obu występuje
facja efuzywna i facja brekcji eruptywnej.
15. Porównywane wulkanity różnią się miejscem występowania i miąższością
(Wisznice na wyniesieniu 278 m p.p.m., miąższość ± 12 m; Kaplonosy na obniże
niu 1718 m p.p.m., miąższość ±52 m).
16. Wulkanity wisznickie odpowiadają wulkanitom nawierconym w Miednoj
na wyniesieniu Sławatycz i wulkanitom z futoru Bor na wyniesieniu Ratna. .
17. W odniesieniu do wulkanitów zachodniego przedpola masywu ukraińskie
go bazalt z Wisznie petrograficznie i wiekowo odpowiada · me1anokratycznemu
bazaltowi z dolnego potoku Mutwicy k. Mydzka Wielkiego.
18. Na uwagę zasługuje problem ewentualnej perspektywiczności wulkanitów
z Wisznie ze względu na możliwości znalezienia w nich diamentów i miedzi. Na
obszarze Białorusi ' (Miednaja i Bor), podobnie jąk w Wisznicaćh nawiercono fację
brekcji eruptywnej, przy czym w dwu pierwszych miejscowościach odkryto ponadto wulkany typu kimberlitowego, ' zapowiadające obecność diamentów, na · co
wskazuje pirop (znajdowany w osadach klastycznych dorzecza Horynia, Słuczy
i południowych dopływów Bohu), który jest stałym towarzyszem diamentu. Poza
tym osadę Miednaja uznano za obszar perspektywiczny dla poszukiwania miedzi.

*

Poczuwam się do miłego obowiązku złożyć podziękowania Koleżankom z Biblioteki Muzeum Ziemi za dostarczenie niezbędnego piśmiennictwa geologicznego.
Dziękuję Panu Profesorowi A. Łaszkiewiczowi za krytyczny przegląd rękopisu.
Muzeum Ziemi PAN
Warszawa, Al. Na Skarpie 26j'JJ!
Nadesłano dnia, 7 marca 1978 r.
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\llpeHa KAPAblMOB\II4

nETPOrPACI»lII1I BynKAHIIITOB B

BIIIWHIII~AX

OKOnO anOAABbl

PeJIOMe
npMJHaKM OCHOBHOro BynKaHMJMa HO BOCTOICII! nonbCKoil HHlMeHHOCTM BnepBble 6blnM 06HapylKeHbl B CKBalKMHe BMWHM~ \lir 1 Ha rny6MHe 375,3 -416,5 M "DA IOpcKMMM nopoAaMM. BynKaHoreHHblB nopoAbl JaneralOT HO nec.. aHOoKOHrnoMepaTOBblx TepMM .. ecKM npe06palKiiHHblX AOKeM6pMilCKMil OTnOlKeHMIIX (I/JMr.

i, 2).

3aneralOIl4Me nDA IOpoil TYI/JI/JMTbI (375,3-379,2) COCTOIIT IB nenMTOBblX 06pOJoBaHMil (Ta6. 1),
OAHMM IB KOMnOHeHTOB KOTOpblX 1I&nlleTCII KaDnMHMT (I/JMr.

3). B nec .. aHoil I/JpaKL\MM ryl/Jl/JMTOB npM-

cyTCTBylOT nOneBbM! wnaTbl, 6MnMpaMMAanbHblil KBapLl. BynKaHM"ecKOe cTeKllo, cnlOAb~ nMpMT M 06nOMKM CMnbHO BMAOMJHeHiiHHblX nopDA TMna nopI/JMpoa M opTOI/JMpa.

TyI/J (379,2-390,5 H) OTnM .. aeTCII nnOTHoil TeKcrypoi! M cnerKa HaHe.. eHHoilnOBTOplllOll4eilclI
cnOMCTOCTblO. 'B OCHOBHOH OH CnOlKeH HenKOJepHMCTblM HaTepManOH c npeo6naAaHMBM KaonMHMTO,
KpOHe TOro B ero COCTaB BXOAllT

xnopMTb~

cenaAOHMT, KBapLl. BynKaHM .. ecKoe cTeKllo, onMBMH M Hen-'

KM 06nOHKM nYJblP .. aTOil naBbl. B HMlKHeil .. acTM pOJpe3Q OTHe.. aIOTCII HenKMe I/JparHeHTbI BynKaHM.. ecKoil 6peK"MII, nopMcTOro JeniiHoro 6OJanbTO M wnaKoaoil naBbL XMHM .. ecKMil COCTQB ryclJa. ero
HMHepanbHblil COCTQB (HopHaTMBHblii) M COOTHOweHMII xapaKTepHblX OKMcnoa nOKOJaHbl HO Ta6

2-5.
Ha rny6MHe 390,5-403,6 H JaneralOT arnOHepaTb~ BynKaHM .. ecKMe 6peK"MM, KpenKO CL\eHeHTMpOBaHHble ryl/JoM M wnaKOBblM MaTepManOH, JAecb BblAenlleTCII nopMCTblil 60JanbT JeniiHoro L\BeTa
M 6ąJanbT cepOKopM"HeBoil OKpaCKM; M I/JopHa M pOJHepbl 6OJOnbTO o .. eHb pOJH.o06pOJHbL 3eniiHblil
60JanbT COCTOMT IB onMBMHo, AMonCMAoaoro aBrMTo, noneaoro wnaTo, BynKaHM"ecKDrO CTBKlla,
HarHeTMTO M HHorO.. McneHHblX xnopMTOB; nopOAQ B L\enOH CMnbHO npe06pOJoBaHa.
Ha rny6MHe 403,6-416,5 M nOIl&nlleTCII .. iipHblil 60JanbT c HlHeH .. Maoi! TeKCrypoil, B Bepxax
nopMCTblil, a Ha rpaHM~ c OCQAO"Hoil TOnll4eil nnOTHblil M HenKOJepHMCTblil. MMHepanbHblil ero
COCTaB TaKoil_ KaK JeniiHOro 6OJanbT,J, HO ny.. weil COXpaHHOCTII, COAeplKaHMe onMBMHa Kone6neTclI
OT 3,9 AO 11,1% o6'biiHo, KonM .. ecTIO nYJblpbKOB, OCTaBWMXCII ar rQJQ 6,1-37,7% L\eHeHT -

60,482,3% xnOpMTO MeHbWe, "eH B JeniiHOH 6OJanbTe. XMHM .. eCKMil M HMHepDnbHblil (HopHaTMBHblil)
COCTaa, xapaKTepHble BenM .. Młłbl M AaHHble CneKTpanbHoro aHanMJQ npMBeAeHbl B T06nML\QX 2, 3,
4 M 6.
Xnopol/JeMT, nOKpblBalOll4Mil nOBepXHOCTb Tpell4MH B ..iipHOM 6OJDnb'RI (rny6. 408,3 H), HenKOJepHMCTblil, YAenbHblil Bec ero 2,29 r/cH", a KoaI/Jl/JML\MeHT CBeTOnpenOMneHMlI HlHeH .. MBblil (1,5491,577). PeHrreHorpal/JM .. ecKMe MJMepeHMII BblllBMnM HaMeonbwylO lłH'I'eHCII'BHOCTb nMłłlrii 4,52; 3,02;
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Streszczenie
1.545.

BMWHMLlKMM xnopocjleMT rMApOTep"GnbHoro npOMCXOlKAeHIIII

M COOTBeTCTBYeT xnOpocjleMT)'

603GnbTOB BonblHM M 6nM30K K canOHMT)" MapKOBMLI (4exocnoBaKMR).
BynKaHMTbI IQ CKBalKMHbl BMWHML18

Hr 1.

no cpaBHeHMIO C BynKaHMTOI1M IQ APyrMX CKBalKMH

Ha nonbCKoM HM3l1eHHOCTM. COOTBeTCTBYIOT TOnbKO BynKaHIlTOtt IQ CKa. KannOHOCbI

1720-1773

Hr 1

(rny6.

11). MenaHoKpMcTGnnM'IecKMe 603GnbTbl BblKpMCTGnnM30BGnMCb III IOBeHMnbHoM HarHbl;

no OKOH'IaHMM npoLlecco cjIopHMpoBaHIIII nOABeprGnMCb B03AeMCTeMIO rMApOTepHGnbHblX paCTBopoB.
OHM no BospacT)' RBnRIOTCR Cal1bll1 CTapblH 3BeHOK ,cjIcj1y3MBHoM cjlaLlMM.

no

reoxMHM'IeCKMH KpM-

TepMRH 603GnbTbl III paccHaTpMllaeHblX CKllalKMH 6blnM OTHeceHbl K caHOM ApellHeM P03HOIIMAHOCTM '

(8.

utenaHOIICKM,

1977).

B 06eMx CKBOlKMHOX MHelOTCR ABe cjIaLlMM -

,cjlcjlyaMBHOR M BynKaHM'IecKoM

6peK'IMM.
BMWHMLlKMe lIynKaHMTbl no XMHM'IecKOHY cocTaay COOTlleTCTIlYIOT lIynKaHMTOH SenopycCM (CKII.
MeAHOR Ha

CB

nOAHRTMR CnallaTbl'l M Sop Ha nOAHRTMM PaTH a). C

CKllalKMHOX KpoHe ,cjlcjlyaMIIHoM cjJQLlMM M BynKaHM'I8CKoM

ToM

TOnbKO p03HMLleii, 'ITa B JTMX

6peK'IMM BblCT)'naeT MHTpyaMIIHOR cjlaLlMR

(ra66po. rQ66p0603anbTbl) M BynbKQHM'IecKMM HeKK TMno AMaTpeHbl. '1ero HeT B BMWHMLlax.
BMWHMLlKMM 603GnbT. no cpaBHeHMIO C BynKaHMTaHM BOnbIHM, COOTlleTCTBYeT CQHOHY ApeBHeHY
HenaHOKpaTM'IecKOHY 603GnbTY III nOTOKO MYTIIMLIO OKOno BenbKoro MblA3KQ, a ~ COOTBeTCTllyeT
T)'cjIy Sep8CTOBLIQ (TQ6.

2).

BynKaHoreHHbJe nopoAbI BMWHMLI RBnRIOTCR QHGnorOK TpannoBoM cjIopHa-

LlMM. onMcaHHoM COBeTCKMHM

reonoraHM

Ha 3Qna,qe BonblHcKo-YKPQMHCKOro

HaCCM80 M npMnRT-

CKoro BGnQ.

Irena KARDYMOWICZ
PETROGRAPIUC STUDIES OF VOLCANIC ROCKS FROM WISZNICE
NEAR Wl,ODA WA
Summary
The presence of basic volcanism in eastern part of the Polish Lowlands has been found for
the first time in the borehole Wisznice IG l. In that borehole, volcanic rocks overlaying thermica1ly
changed sandy-conglomeratic Precambrian rocks were recorded beneath the Jurassic at the depth from
375.3 to 416.5 m (Figs. I. 2).
Tuffites underlaying the Jurassic (375.3-379.2 m) are mainly built r:K pelitic deposits (Table I)
with kaolinite (Fig. 3) as one of components. Sandy fraction r:K tuffites comprises feldspars, dipyramidal quartz, glass, mica, pyrite, and fragments r:K strongly alterated rocks r:K the porphyry and
orthofelsite character.
Tuff (379,2 - 390,5 m) displays compact texture and in several places, slightly marked bedding.
It mainly consists of fine-grained material. Kaolinite predominates here but chlorites, celadonite,
quartZ, volcanic glass, olivine, and fine fragments eX blister lava are also present Small fragments
of eruptive breccia, porous green-coloured basalt as wen as slaggy brecciawere found in lower part of
the tuff. Tables 2 - 5 show chemical and mineral (normative) composition of the tufT, ratios r:K character.
istic oxides as well as the results of spectral analyses.
In depth interval 390.0 -403.6 ID, there were found agglomerates, and eruptive breccias strongly
cemented with tuff and slaggy material. Porous, green coloured basalt and brown-black basalt
were recorded. They strongly vary in both shape and size. Green basah consists r:K olivine, diopside
augite, feldspaf!!, glass, magnetite and larl!li' group of chlorites and it is strongly alterated.
Black basalt, occurring at the depth from 403.6 to 416.5 ID, is varying in texture. It is porous in
the upper part and compact and fine-grained at the contact with underlaying sedimentary rocks.
Mineral components are the same as in green basalt but better preserved. The content r:K olivine
ranges from 3.9 to Il.l volume per cent, post-gas voids - from 6.1 to 37.7%, and cement (in-
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terstices)
from 60.4 to 82.3%, and the amount of chlorite is lower than in green basalt Tables
2, 3, 4, 6 show the chemical and mineral (normative) composition, characteristic values and the
results of spectral analyses.
ChIorophaeite occurring at surfaces of fractures in black basa1t (depth 408.3 m) is fine-crystalline,
with bulk densityequaI 2.29 Gjcm3,and variable refraction coefficient (1.549-1.577). X-ray measurements showed that t he most intense lines include 4.52, 3.02 and 1.545. Chlorophaeite from Wisznice corresponds to that of Volhyn basalts, being also close to saponite from Markowice in Czechoslovakia. It is of hydrothermal origin (Fig. 6, Table 6).
The comparison of volcanic · rocks from the borehole Wisznice IG I with those known from
other boreholes in the Polish Lowlands showed that the former correspond only to those from the borehole
Kaplonosy IG I (depth 1720-1773 m), also resting on the Precambrian crystalline platform. Basalts
are melanocratic; they have crystallized from juvenile magma and after that they were subjected to
hydrothermal processes. They represent the oldest member eX effusive facies. The results of geochemical studies eX basalts from these boreholes (H Szczepanowski, 1977) made possible to assign them
to the oldest variety. In both boreholes two facies occur - effusive and eruptive.
Volcanic rocks from Wisznice correspond to those from Byelorussia (boreholes Miednoj in NE
part of the Slawatycze elevation and Bor in the Ratno elevation) in chemistry but in the latter area
the two facies are accompanied by the intrusive one (gabbro, · gabbro-diabases) and volcanic vent
is 01 the diatreme type, not known from the Wisznice area.
In comparison with volcanic rocks from Volhyn, Wisznice basalt corresponds to the oldest melanocratic basalt from the Mutwica stream near Wielkie Mydzko whereas tuff appears to be related to
that from Berestowiec (Table 2). Volcanic rocks from Wisznice belong to the trap formation described by Soviet geologists from western part of the Volhynian - Ukrainian Massif and the Prypet'
Swell.
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TABLICA I

Fig. 6

Fig. 7
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TABLICA I
gąbczasta (tufolawa) silnie zmieniona; chlorytopodobne minerały wypełniają pęcherze
pogazowe. Wiszn.ice 10 l, głęb. 397,4 m; nikole równoległe, pow. 15 x
Blister (tufTolava) lava, stroDgly alterated; chlorophaeite-like mineraIs infilling post-gas voids. Bąre
hole Wisznice 10 l, depth 397.4 m; paralle! nicols, x 15

Fig. 6. Lawa

"mikrosznurowa" z okruchami bazaltu, bogata w tlenki żelaza. Wisznice 10 l,
głęb. 403,6 m; nikole równoległe, pow. 10 x
"Micr6-pahoehoe" blister lava with basalt fragments and enriched in iron oxides. Borehole Wiszn.ice
10 l, depth 403.6 m; parallei nicols, x 10
Fig. 7. Lawa

gąbczasta

TABLICA II
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Fig. 8

Fig. 9
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l'ABLICAII
.

.

m;

Fig. 8. Fragment lawy gąbczastej w zielonym bazalcie mtdgałciwcowym. Wisznice 101, głęh'399,9
nikole równoległe, pow. 9,5 x
Blister lava fragment in green amygdaloid basalt. Borehołe Wisznice 10 1, depth 399.9 m; paralleI
nicols,x 9.5
Fig. 9. Bazah migdałowcowy czarny, z prakryształami silnie zmienionego oliwinu i strukturze sferolityczno-intersertalnej. Wisznice 10 l, głęb. 415,0 m; nikole równoległe, pow. 13 x
Black amygdaloid
m1itic-intersertal texture and strongly alteratcld olivine cryst8Is.
. depth 415.0 m; paralleI nieols, x 13

TABLICA III
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Fig. 10

Fig. II
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TABLICA III
Fig. 10. Tuf popiołowy czerwony z aglomeratów, z okruchami szkliwa (białe) i ciemnymi kuleczkami
bogatymi w związki żelaza. Wisznice IG 1, głęb. 395,0 m; nikole równoległe, pow. 155 x
Red ash tuff from agglomerates, with glass fragments (white) and dark spherules rich in iron compounds. Borehole Wisznice IG 1, depth 395.0 m; parallei nicols, x 155
Fig. 11. Okruch szkliwa obsydianowel:Jl z tufu czerwonobrunatnego. Wisznioe IG 1, głęh 381,8 m;
nikole równoległe, pow. 260 x
Fragment of obsidian glass from red-brown tuff. Borehole Wisznioe IG 1, depth 381.8 m; parellel
nicols, x 260

TABLICA IV
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Fig. 12

Fig. 13
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TABLICA IV
Fig. 12. Szkielet po oliwinie obramowany tlenkami żelaza i wypełniony chlorytem - w bazalcie
zielonym migdałowcowym. WiszniceIG l,głęb. 400,1 m; nikole równoległe, pow. 167 x
Post-olivine skeleton rimmed by iron oxides and inft11ed with chlorite, in green amygdaJoid basaJt. Borehole Wisznice IG l, depth 400.1 m; paralle! nicols, x 167
Fig. 13. Żyłka chlorytowo-żelazista w czarnym bazaJcie. WISZnice IG 1, głęb. 415,0 m; nikole równoległe, pow. 13 x
.
Chlorite-ferruginous veinlet in black basalt BorehoIe Wisznice IG 1, depth 415.0 m; paralle! nicols,
x 13
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TABLICA V

Fig. 14

Fig. 15
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TABLICA V
Fig. 14. 1:yłka chlorytowa i fragment pęcherm z chlorytopodobnymi Dlinerałami(chlorofeit) w ba~
zalcie czarnym. Wisznice IG I, głęb. 405,3 m;nikole równoległe, pow. 162 x
Chlorite veinlet and fragment ci void f1lled with chlorite-Iike mineru (chlorophaeite) iD black basaJt.
Borehole Wisznice IG l, depth 405.3 m; paral1e1 nicols, x 162
Fig. 15. Bazalt czarny, migdałowcowy o strukturze mikrokrystalicznej, Da granicy z osadowymi skałami
wendu. Wisznice IG 'I~głęb. 416.2 m; nikole równoległe, pow. ' 12 x
Black amygdaloid bas8lt with microctystaIline texture, occurrlng at the ,contact with sedimentary Vendian rocks.Borehole WiszniceIG l, depth 416.2 m; parallel nicols, x 12

