Przegl¹d Geologiczny, vol. 49, nr 4, 2001

Problemy klasyfikacji genetycznej ska³ wulkanoklastycznych dolnego czerwonego
sp¹gowca z obszaru Wielkopolski — kryteria petrograficzne
Anna Maliszewska*
Badania ska³ czerwonego sp¹gowca, z otworów wiertniczych zachodniej czêœci Polski, rozpoczêto w latach siedemdziesi¹tych. Równoczeœnie pojawi³a siê potrzeba
opracowania litostratygrafii niemych serii utworów silikoklastycznych spoczywaj¹cych na pokrywach ska³ wylewnych dolnego permu, a niekiedy wystêpuj¹cych
bezpoœrednio miêdzy osadami karbonu i cechsztynu
(Pokorski, 1976; Karnkowski, 1981). Znaczna czêœæ rozpoznawanych utworów, zw³aszcza w ni¿szej czêœci ich
profilów, jest reprezentowana przez osady wulkanoklastyczne. Przewa¿nie pochodz¹ one z niszczenia pokryw
ska³ wulkanicznych, lecz niektóre z nich utworzy³y siê bezpoœrednio z opadów materia³ów piroklastycznych (Maliszewska, 1981). Uznanie warstwy skalnej dolnego permu
za piroklastyczn¹ lub epi-piroklastyczn¹ okreœla jej przynale¿noœæ do czerwonego spagowca dolnego i jest wartoœciow¹ przes³ank¹ dla geologa–stratygrafa.
Przeprowadzono badania petrograficzne osadów wulkanoklastycznych z piêciu otworów wiertniczych: Mê¿yk 1,
Obrzycko 1, Objezierze IG 1, Pniewy 3 i Wrzeœnia IG 1. S¹
one reprezentowane g³ównie przez piaskowce drobno- i
œrednioziarniste o sk³adzie arenitów b¹dŸ wak sublitycznych
i litycznych. W otworach: Obrzycko 1 i Wrzeœnia IG 1 wystêpuj¹ równie¿ brekcjowate zlepieñce lityczne, a w
otworach: Mê¿yk 1, Objezierze IG 1 i Wrzeœnia IG 1 stwierdzono obecnoœæ wk³adek ilastych i ilasto-piaszczystych. Z
uwagi na obecnoœæ licznych fragmentów szkliwa wulkanicznego, krystaloklastów (skaleni, kwarcu, biotytu) oraz
pelitu ilastego o sk³adzie illitu i minera³ów illit/smektyt —
ska³y najdrobniej uziarnione uznano za produkty argilityzacji hyalokrystaloklastycznych tufów popio³owych i
okreœlono jako K–bentonity. W otworze Objezierze IG 1
wystêpuje te¿ pakiet mi¹¿szoœci 60 m ryolitowych tufów
spieczonych, silnie schlorytyzowanych.
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Trudniej jest okreœliæ genezê ska³ o grubszym uziarnieniu, z³o¿onych w du¿ej czêœci z okruchów ryolitów, tufów
spieczonych i pumeksu. Liczne ostrokrawêdziste ziarna
kwarcu i skaleni o zarysach euhedralnych mog¹ byæ fenokryszta³ami wyp³ukanymi z wietrzej¹cych pokryw lawowych, mog¹ te¿ stanowiæ materia³y pochodz¹ce z
eksplozji. Wydaje siê, ¿e najbardziej istotnym kryterium
uznania osadów za utwory, przynajmniej w czêœci piroklastyczne, jest obecnoœæ w nich ostrokrawêdzistych okruchów szkliwa wulkanicznego, uwa¿anego za sk³adnik
niestabilny (Fisher & Schmincke, 1984). Szczególnie przekonywuj¹c¹ cech¹ diagnostyczn¹ wydaje siê wystêpowanie pumeksu fiamme oraz nienaruszonych struktur perlitowych, z³o¿onych obecnie z minera³ów ilastych i krzemionki. Na tej podstawie, wœród zbadanych osadów
dolnego czerwonego sp¹gowca wyró¿niono ska³y wulkanoklastyczne, pochodz¹ce z rozmycia pokryw lawowych,
tufy popio³owe — utworzone z opadów tefry oraz ska³y o
sk³adzie mieszanym — tufity popio³owo-lapillowe. Materia³ detrytyczny gromadzi³ siê w warunkach subaeralnych
(sp³ywy zboczowe) lub w p³ytkich zbiornikach wodnych,
b¹dŸ na rzecznych równiach zalewowych. Sprecyzowanie
charakteru zbiorników sedymentacyjnych, w których
nastêpowa³a depozycja osadów jest obecnie przedmiotem
studiów sedymentologicznych.
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Metamorfizm regionalny i kontaktowy w rejonie intruzji ¯eleŸniaka
(Góry Kaczawskie)
Andrzej Muszyñski1, Ryszard Kryza2, Stanis³aw Achramowicz3,
Juergen Koepcke4, Katarzyna Machowiak1
Niewielka powierzchniowo intruzja ¯eleŸniaka jest
po³o¿ona pomiêdzy jednostkami Œwierzawy i Radzimowic
w po³udniowej czêœci Gór Kaczawskich. Sk³ada siê ona z
ma³ych cia³ granitoidów i mikrogranitów o nieznanej geo1
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metrii oraz hipabysalnych, ¿y³owych wulkanitów o kwaœnym charakterze. Ska³y intruzywne s¹ umiejscowione w
obrêbie, tzw. ³upków radzimowickich oraz ska³ wulkanoklastycznych i ³upków zieleñcowych po³udniowej czêœci
jednostki Œwierzawy.
W omawianej czêœci ró¿norodnego kompleksu
kaczawskiego jest czytelny zapis trzech etapów metamorfizmu. Zosta³y udokumentowane dwa etapy metamorfizmu
regionalnego: wysokociœnieniowy (HP) typu niebieskich
³upków oraz nastêpuj¹cy po nim typu zieleñcowego. Trzeci, najm³odszy etap reprezentuje metamorfizm kontakto347

