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Zbigniew CYMERMAN, Jerzy JERZMANSKI

Metamorfik wschodniej cz~sci bloku
przedsudeckiego w okolicy
Niediwiedzia kolo Zi~bic
Przedstawiono charakterystyk~ petrograficzn~ i strukturaloll masywu amfibolitowego Niediwiedzia polozoncgo mi~dzy Zi~bicami a Paczkowem (Doloy Sl<l~k). Wystcpuj<lce tu skaly metamorficzne (amfibolity j gnejsy) nalei:Jl do jednego pitrtra strukturalnego. W czteroetapowej historii deformacji skal
metamorficznych najwainiejsze znaczenie regionalne maj'l fazy deformacji DI i D 2 " Fa:za defonnacji
D) i synkinematyczny metamorfizm M, w warunkach facji amfibolitowej spowodo:valy pOwstanie
amfibolitow i gnejs6w, natomiast faza D2 w warunkach metamorfizmu retrogresywnego Mz przyczynila
sit. do powstania makrowrzecionowatej fonny masywu amfibolitowego Niedzwiedzia - najwaZniejszej
regionalnej makrostruktury tektonicznej omawianego obszaru.

WSTIiP

NajpelniejsZll dotychczas syntez~ budowy geo10gicznej wschodniej cz~sci
b10ku przedsudeckiego, szczeg61nie dobrze odsloni~tych skal krystalicznych
Wzg6rz Strzelinskich, przedslawil 1. Oberc (1966, 1968, 1972, 1975). Badacz ten
wydzie1il tu dwie serie metamorficzne: proterozoiczn~ - gnejsowo-amfibolitow~
i dewonsk~ - kwarcytowo-fyllitow~ , przefaldowane wedlug wsp61nego waryscyjskiego p1anu struktura1nego. Zgodnie z tym pog1~dem na obszarze Wzg6rz Strze1inskich ma bye ki1ka jednostek tektonicznych stanowi~cych plasko 1ei;~ce na so bie
plaszczowiny. Najgl~biej lezy jednostka Branny, a ko1ejno na niq nasuni~te Sl!
jednostki: lavornika, Dobroszowa, Nowo1esia i Gosci~cic. eZlery ostatnie nasuni~te s~ ku SE wzdlui; hipotetycznego nasuni~cia ramzowskiego na warstwy z Branny.
Na poludnie od Zi~bic - mi~dzy Doboszowicami a Paczkowem - 1. Oberc
(1975) lqczy jednak w jedn~ calos6 jednostki Gosci~cic i lavornika w jednostk~
Gosci~cic-lavornika. Podkres1i6 na1ezy, ze obszar ten w przeciwienstwie do
Wzg6rz Strze1inskich jest si1nie zakryty utworami kenozoicznymi i w zwiqzku z tym
jeszcze slabo poznany.
Blizsze naswietlenie stosunk6w geo10gicznych tego zakrytego metamorfiku
mi~dzy Zi~bicami a Paczkowem stalo si~ moz1iwe dzi~ki wykonanym tu w ostat-
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Fig. I. Szkic geologiczny odkryty obszaru mi~dzy Zi~bicami a Paczkowem
Geological uncovered sketch of the area between Zi~bice and Paczk6w
Karbon gecoy : I - granily masywu Lulowcj; karbon doloy '! - dewan goroy ; 2 - mylonity i blastomylonity ;
starszy paleozoik - g6my protcrozoik?: 3 - paragnejsy biotytowe i lupki lyszczykowe, 4 - lupki lyszczykowe,
lupki granatowe, lokalnie leptynity, 5 - gnejsy muskowitowo-biotyto\.\e (ttw. gnejsy z Lipnik). 6 - gnejsy z 00boszowic. 7 - amfibolily; 8 - granice wydzielen geologicznych; 9 - wychodnie podlOZa podkenozoicznego; 10 llskoki; II - .bieg i upad foiiacji SI; 12 - linia przekroju A - 8 (fig. 3)
Upper Carboniferous: I - granites of Zulowa massif; Lower Carboniferous? - Upper Devonian: 2 - mylonites
and blasto-mylonites; Older Palaeozoic - Upper ProterOzoic?: 3 - biotite paragneisses and mica schists, 4 micaceous schists. garnet schists, locally leptin.ites, 5 - muscovite-biotite gneisses (so-called Lipniki gneisses), 6 Doboszowice gneisses, 7 - amphibolites; 8 - lithological boundaries; 9 - outcrops of sub-Cenozoic basement ;
10 - faults; II - strike and dip of 51 foliation ; 12 - line of the section A - B (Fig. 3)
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ZIEBICE

Nies:dc6w

Trzebonowlce
• $wldno IG 1

Fig. 2. Lokalizacja glc:bokich otworow wiertniczych we wschodniej cz~ci blolru przedsudeckiego
na tie zarysu anomalii geofllYcznej (grawimetrycznej) NiedZwiedzia
Localization of deep boreholes in the eastern part of the Praesudetic block, on the background of
the outline of the geophysical (gravimetrical) NiedZwiedi: anomaly

nich latach, z inicjatywy Oddzialu Dolnosl~skiego Instytutu Geologicznego, kilku
nowych otwor6w wiertniczych, w tyrn otworu Niedi;wiedZ IG 2, jednego z najbll'bszych w tej cZI'Sci bloku przedsudeckiego. Niekt6re wyniki badait z tego otworu,
w nawi'lzaniu do rezultat6w otrzyrnanych z otwor6w Swidna IG I i Nied:iwiedZ
IG I oraz nielicznych wychodni skal metamorficznego podloza (fig. I), S'! przedrniotem prezentowanego artykulu.
SKALY METAMORFICZNE I ICH WZAJEMNE STOSUNKI
Ze znanych dotychczas na powierzchni skal metamorficznych wystl'puj'lcych
na omawianym obszarze wymienia sil' gl6wnie gnejsy i amfibolity, lokalnie lupki
aktynolitowe. Wil'ksze kompleksy gnejs6w odslaniaj'l sil' w licznych. najczl'8ciej
nieczynnych karnieniolomach, w okolicy Doboszowic znane jako tzw. "gnejsy
z Doboszowic". Od wschodu towarzysz'l im, niegdyS r6wnici eksploatowane,
amfibolity rejonu Chalupek i Lubnowa. Gnejsy z wkladkarni amfibolit6w wystl'puj'l r6wnici w nieczynnyrn kamieniolomie na poludnie od Lipnik. Niewielkie
wyst'lpienie amfibolit6w znane jest ponadto w Osinie Malej k. Zi,bic (fig. I).
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Wedlug J. Oberca (1968) we wkopach - na p61nocny wsch6d i p6!noc od szczytu Lowacz w rejonie Paczkowa - wyst~puj~ ciemne i czarne fyllity Oraz szare kwarcyty, natomiast w kilku plytkich otworach wiertniczych mi~dzy Zi~bicami a Paczkowem nawiercono pod nadkladem kenozoicznym - poza grani tami - zwietrzeliny lub zwietrzale gnejsy z wkladkami amfibolit6w, gnejsy i lupki Iyszczykowe
oraz granitognejsy (H. Kosci6wko, 1982).
Bardzo interesuj~cy i urozmaicony profiI metamorfiku uzyskano w otworze
Swidna IG I zIokalizowanym na SE od Paczkowa (fig. 2). W otworze tym H.
Koki6wko i T. Morawski (1979) w podlozu osad6w kenozoicznych wyroznili:
lupki Iyszczykowo-grafitowe z wkladkami metapelitow w sp~gu (129,3 - 342,8 m),
wapienie krystaIiczne z wkladkami skal krzemianowych i wapniowo-krzemianowych (342,8 -450,5 m), granitoidy metablastyczne z grubymi przerostami lupkow
biotytowych, wapieni krystalicznych i skal wapniowo-krzemianowych (450,5 527,3 m), lupki biotytowe z wkladkami wapieni krystalicznych, skal wapniowokrzemianowych i zmylonityzowanych gnejsow (527,3 - 597,7 m), mylonity i kataklazyty gnejsowe lub lupkowe (597,7 - 638,1 m) Oraz gnejsy biotytowe z wkladkami
lupkow biotytowych i wapieni krystalicznych (638,1 -799,0 m).
Nowe interesuj~ce dane dotyc~ce utworow metamorficznych mi~dzy Zi~bicami
a Paczkowem uzyskano z dwoch blisko siebie zlokaIizowanych otworow wiertniczych Niedzwiedz IG I i NiectZwiedz IG 2, na obszarze 0 wyraznie zarysowanej
anomalii geofizycznej (fig. 2). Nizej podano skrocone opisy profili tych otworow.
OTW6R WIERTNICZY NIEDZWIEDZ IG 1

na

W otworze tym podlo;;e
gl~bokosci 61 ,00 m.

osi~gni~to

Opis litologicmy I

Glfbokosc w m

61,00- 87,00
87,00- 93 ,00
93,00- 122,50
122,50 - 148,00
148,00-173,00
173,00-175,00
175,00-199,00
199,00 - 211 ,00
211 ,00-213,50
213,50- 215,50
215,50-217,00
217,00-220,00
220,00 - 221 ,30
221 ,30-223,00
223,00 - 235,50
235 ,50 - 257,00
257,00-801,00

I

pod utworarni czwarto- i

Zwietrzelina ilasta.

Zwietrzelina ilasta amfibolitu.
Amfibolit.
Gnejs tyszczykowy z wkladkami amfibolitu.
Gnejs amfibolowy.
Gnejs biotytowy.
Amfibolit.
Gnejs amfibolowy.
Amfibolit.
Gnejs amfibolowy.
Amfibolit.

Leukognejs.
Amfibolit.
Gnejs biotytowo-amfibolowy.

Amfibolit.
Leukognejs z wkladkami amfibolitu.
Amfibolit.

Wedlug S. Maciejewskiego i L. Sawickiego (1977).

trzeciorz~dowymi

Metamorfik wschodniej

cz~sci

bloku przedsudeckiego

243

OTW6R WIERTNICZY NIEDZWIEDZ IG 2

Utwory czwarto- i trzeciorz~dowe oraz strop podloza krystalicznego przewiercono tu bezrdzeniowo. Niezwietrzale skaly nawiercono dopiero na' gl~bokosci
160,00 m .
GI~bokosc

Opis litologicmy

w m

104,00 - 122,00
122,00 - 1575,00

Zwietrzelina ilasta amfibol itow
Amfibolity z cienkimi wkladkami skat kwarcowo-skaleniowych, gl6wnie w dolnej

1575,00 - 1638,40

Lupki i gnejsy amfibolowe z przejsciem do amfibolit6w z cienkimi wkladkami skal
kwarcowo-skaleniowych, w{:g1anowych i muskowitowo-chlorytowych.
Blastomylottityczne skaly kwarcowo-skaleniowe .
Blastomylonityczny lupek kwarcowo-skaleniowy z wklarlkami wapieni krystalicznych.
Blastomyloni tyczny wapien krystaliczny.
Blastomylonityczne skaly kwarcowo-skaleniowe .

c~sci .

1638,40 - 1642,50
1642,50 - 1656,70
1656,70 - 1667,70
1667,70-1694,00

Przytoczone profile otworow wiertniczyeh l~eznie z pobliskimi wychodniami
gnejsow z Doboszowic na zachodzie Drat gnejsow z przelawiceniami si1nie zbiotytyzowanych amfibo1itow w oko1icy Lipnik na wschodzie daj~ doSc': pelny przekroj
przez metamorfik w tej cz~ci bloku przedsudeckiego (fig. 3). Wyst~puj~ tu: gnejsy
i lupki lyszczykowe, amfibolity, gnejsy i lupki amfibo10we oraz b1astomy10nity.
G n e j s y i I u P k i I y s z e Z y k 0 w e majl! duZe rozprzestrzenienie, glownie jednak pod przykryciem utworow kenozoicznych. Zroznicowanie tych skal,
jak i kore1acja mi~dzy poszczego1nymi wyroznianymi odmianami nie s~ jeszeze
dostatecznie znane.
W ez~sci zachodniej omawianego obszaru, w oko1icy Doboszowic, Pomianowa
Gornego i Mrokocin, · dominuj~ (J. Oberc, 1968) : gnejsy plyciaste, 1aminowane,
cz~sto z porfirob1astami ska1enia, 10ka1nie gnejsy soczewkowo-oczkowe, a niekiedy
gnejsy grubooezkowe zb1izone do snieznickich. Cech'l charakterystyezn'! gnejsow
z Doboszowic jest wybitna lineacja ska1enia potasowego i agregatow ska1enio-kwarcowych. Udzial lyszczykow jest zrnienny. Gnejsom towarzysZ'! 10ka1nie
wi~ksze partie 1ub relikty lupkow lyszczykowych, ez~sto z granatami i turmalinem
oraz amfibo1ity.
Da1ej w kierunku wschodnim i poludniowo-wsehodnim od wyzej opisanego
miejsca gnejsy pojawiaj'l sil' w oko1iey Chalupek i Paczkowa, towarzysZ'! im wi~ksze
masy amfibo1itow. Wedlug S. Maciejewskiego i L. Sawiekiego (1977) gnejsy te
odbiegaj'l wyksztaiceniem od gnejsow z Doboszowic, natomiast nawi'lzuj'l do
gnejsu lyszczykowego z otworu Niedzwiedz IG 1 (122,50 - 148,00 m). S'l to skaly
ciemnoszare, drobno- i srednioziarniste, partiami 1aminowane. Skladaj'l si~ glownie z p1agiok1azu, kwarcu, biotytu, cz~sto tei muskowitu. W gnejsach z okolie
Chalupek wyst~puje rowniez ska1en potasowy. Skaly te wykazuj'l si1niejsze zaangazowanie tektoniezne i zmiany diaftoryczne niz to obserwuje sil' w profi1u otworu
NiedZwiedz IG 1.
W okolicy Pomianowa wystl'puj'l rowniez gnejsy, ktore wedlug cytowanych
autorow zb1izone s'l do leukognejsow napotkanyeh w otworze NiedZwiedi IG 1
(217 ,00-220,00 m i 235,50-257,00 m).
Poza otworem wiertniczym Niedzwiedi IG 1 gnejsy nawiereono w okoliey
Osiny Wie1kiej, Lipnik i Janowa (H. Kosciowko, 1982). S'l to b1astyezne gnejsy
b1isko zwi'lzane z katak1astycznymi gnejsami drobnooczkowymi, odslaniaj'leymi
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Fig. 3. Przekr6j geologiczny A - B
Geological section A - B
I - skaly kwarcowo·skaleniowe, poJdrJ ~dnk; wapienie krystahczne, lupki kwarcowo-skaleniowe i muskowilOW(}-chlorylowe: pozostale symhole iak na li~ I
I - quartz-feldsp<JIIC rock, secondary crystalline limestone. quartz-feldspatic and muscovite-chlorllu,; schists; rest of
symbols as in Fig. 1

si~ . mi~dzy Lipnikami a Janowem . Inne i bardziej zr6Znicowane odmiany gnejs6w
(sillimanitowe, migmatytowe) lub tei: lupki Iyszczykowe towarzysZl! pobliskim
granitom masywu zulowskiego w okolicy Maciejowic na p61noc od Otmuchowa.
A m fib 0 lit y maj~ znaczny udzial w budowie geologicznej omawianego
obszaru. Poza wychodniami W okolicy Lubnowa i Lubiatowa najpelniejszy ich
profil poznano w rdzeniach otwor6w NiedzwiedZ I G 1 i NiedzwiedZ IG 2. Z badan
tych rdzeni oraz danych geofizycznych wynika, Ze mi~dzy Zi~bicami a Paczkowem,
z centrum w okolicy NiedZwiedzia, wyst~puje pot~zny kompleks amfibolitowy
pochodzenia wulkanicznego, jeden z najwi~kszych na Dolnym Sl~sku (szacunkowa
mi~zszosc ok. 3800 m), dla kt6rego proponuje si~ nazw~ "masyw amfibolitowy
Niedzwiedzia". Amfibolity tego masywu od zachodu przelawicaj~ si~ z gnejsami
typu Chalupek i Paczkowa (otw. NiedZwiedz IG I), natomiast na wschodzie graniCZl! z blastomylonitami nie wychodz,!cymi na powierzchni~ (otw. Niedi:wiedz
IG 2). W sklad omawianego masywu wchodZl! amfibolity oraz podr~dnie gnejsy
i lupki amfibolowe. Pierwsze najprawdopodobniej reprezentuj~ gl6wnie lawy
i tufy, drugie natomiast obok law i tuf6w takZe tufity, b~dZ tez inne skaly pochodzenia osadowego.
·
.
Amfibolity s~ srednio-, rzadziej drobnoziarniste i cechuj'l si~ zmiennym wyksztalceniem. Uwzgl~dniaj~c sposob rozmieszczenia jasnych skladnikow mineralnych w stosunku do ciemnych amfibolity moma podzielic na: jednorodne, c~tko
wane, smuzyste, wst~gowane i laminowane. W poznanym odcinku tego masywu
nad amfibolitami jednorodnymi zdecydowanie przewazaj~ amfibolity smuzyste
i wst~gowane, pozostale odmiany wyst~puj~ podrz~dnie (a. c~tkowane) lub zupelnie
marginalnie (a. laminowane). Rowniei: duze jest zroznicowanie mineralne tych skal.
Najcz~Sciej gl6wnymi mineralami s~ hornblenda i plagioklaz, niekiedy tez epidot
lub tylko hornblenda i epidot. St~d tei: najliczniej reprezentowane ~ amfibolity :
hornblendowo-plagioklazowe, hornblendowo-epidotowe Oraz hornblendowo-plagioklazowo-epidotowe. W niekt6rych odmianach oprocz hornblendy i plagioklazu wi~kszy udzial maj~ kwarc i epidot. Granaty wyst~puj~ w r6Znych odmianach
i w zmiennej ilosci, miejscami s~ one tak lieme, Ze mazna mowi6 0 amfibolitach
granatowych. Wielkosc granatow dochodzi nierzadko do 2,0 cm. Podr~dne s~
tez odmiany zlozone gl6wnie z hornblendy i piroksenu lub pra wie wyl~cznie zbudowane tylko z jednego z tych mineral6w
Podkreslic nalezy, ze 'omawiane amfibolity wykazuj~ miejscami mniej lub bar-
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dziej zaawansowane objawy kataklazy, mylonityzacji oraz niektorych przeobraien
mineralnych. W profilu otworu NiedZwiedZ IG 2 stopien tych zmian wzrasta ku
dolowi obejmuj~c nimi, poza amfibolitami, rownie± skaly lez~ce nizej.
G n e j s y i · 1 u p k i am fib 0 low e zwi~zane 5'1 glownie z brzeznymi
partiami omawianego masywu. Sl:I, One rowniei: zr6i:nicowane na szereg odmian

petrograficznych, przy czym w stosunku do amfibolitow cechuj~ si~ drobniejszym
uziarnieniem i wyrainiej zaznaczo~ tekstu~ kierunkow~. Z amfibolitami I~c~
si~ stopniowymi przejSciami. W otworze NiedzwiedZ IG I dominuj~ gnejsy amfibolowe, a ponadto w obr~bie amfibolitow na roznej gl~bokoSci stwierdzono kilkumetrowej grubosci wkladki skal aktynolitowych, ktore mozna by porownywae
z lupkami aktynolitowymi rejonu Chalupek opisanymi przez L. Remboch~ (1961) .
W uzupelnieniu tej charakterystyki podac nalezy, ze w dolnej cz~sci masywu
amfibolitowego w otworze NiedZwiedz IG 2 (glownie ponizej gl~bokosci 1364,60 m)
napotkano na r6znych poziomach drobne, od kilku milimetrow do kilkunastu
centymetrow grubosci, zgodne wkladki jasnych, drobnoziarnistych lub tez afanitowych skal kwarcowo-skaleniowych, a w obr~bie lupkow i gnejs6w amfibolowych,
opr6cz skal kwarcowo-skaleniowych, taue wkladki 0 charakterze wapieni krystalicznych oraz lupku muskowitowo-chlorytowego.
B I a s tom y Ion i t y w wi~kszej masie nawiercone zostaly w otworze wiertniczym Niedzwiedz IG 2 (1638,40-1694,00 m), bezposrednio pod gnejsami i lupkami amfibolowymi wchodz~cymi w sklad masywu amfibolitowego. S,! to skaly
o zr6znicowanym wygl,!dzie, ktorych wsp6ln,! cech,! jest mniej lub bardziej silne
zaangaiowanie tektoniczne. Blizsza analiza tych skal wskazuje, ze materialem
wyjsciowym byly tu gl6wnie kwarcyty i lupki kwarcowo-skaleniowe (Ieptyty)
oraz wapienie krystaliczne. Wymienione odmiany skalne wyst~puj,! w profilu
w kilku poziomach, cz~sto wzajemnie si~ przekladaj,!c.
Sposr6d nich najwi~kszy udzial majl! mniej lub bardziej masywne skaly wygl,!dem zbliZone do kwarcyt6w. S,! to skaly zwykle jasnoszare z zielonkawym odcieniem, afaniczne, miejscami drobnoziarniste, cz~sto z bialymi owalnymi lub
soczewkowatymi fenoblastami, zwykle 2 - 5 mm srednicy. Fenoblasty zbudowane
s,! gl6wnie ze skaleni. W skalach tych wyst~puj,! : kwarc i skalen (albit, rzadziej
skalen potasowy), w zmiennej ilosci chloryt, epidot i tlenki zelaza.
Lupki kwarcowo-skaleniowe cechuje z reguly ciemniejsza barwa i miejscami
dobrze zachowana larninacja. Towarzys~ im wkladki lub wtr,!cenia wapieni
krystalicznych. N ajcz~ciej laminy w lupkach s,! porozrywane, poprzesuwane
i/lub roztarte na miazg~, w kt6rej tkwi'! roznej wielkosci fragmenty Iupk6w a niekiedy okruchy wapieni krystalicznych. Skladem mineralnym omawiane lupki nie
odbiegaj,! od wyzej opisanych skal masywnych, choe lokalnie zawieraj,! wi~cej
kalcytu.
Wapienie krystaliczne, poza wspomnianymi wkladkami, twor~ grubszy pakiet
w przedziale 1656,70 - 1667,70 m. S,! to skaly ciernnoszare do czarnych, tatie jasnoszare i biale, mniej lub bardziej wyrainie laminowane, partiami bardziej masywne.
Powszechnie obserwowanym zjawiskiem w omawianych skalach S'l w r6znym
stopniu rozwini~te tekstury 'kataklastyczne i mylonityczne. Zwykle w mniej lub
bardziej jednorodnej masie skalnej tkwi,! r6Znego ksztaltu i wielkosci jasniejsze
okruchy wapieni, niekiedy z dobrze zachowan'! laminacj,!. Omawiane skaly skladaj,!
si~ gl6wnie z kalcytu, czasem domieszki grafitu Oraz pojedynczych ziam kwarcu.
Pozycja stratygraficzna opisanych wyZej . skal metamorficznych z braku bezposrednich danych moze bye r6znie interpretowana. Niekt6re z tych skal. np.
wapienie krystaliczne, kwarcyty, amfibolity nawi,!zuj'l zar6wno do serii dotychczas
zaliczanych do proterozoiku lub starszego paleozoiku. jak i do dewonu z obszaru
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granicznego Sudetow Zachodnich i Sudetow Wschodnich. Problem sprowadza si~
zatem do tego czy na omawianym obszarze skaly metamorficzne reprezentuj~
jedno i to sarno pi~tro strukturalne, czy naleZ:j do roznych pi~ter (serii) wspolnie
przefaldowanych, tak jak to sugerowal J. Dberc (1966, 1968, 1972, 1975).
W swietle przedstawionych danych wzajemne przelawicenia lub te;: zaz~bienie
si~ gnejsow i lupkow Iyszczykowych z amfibolitami (otw. NiedZwiedZ IG 1) pozwala
z duzym prawdopodobienstwem uznae te skaly za blisko lub rawnowiekowe.
Dbecnose wkladek wapieni krystalicznych i skal kwarcowo-skaleniowych w dolnej
cz~sci masywu amfibolitowego (otwor NiedzwiedZ IG 2) moZe natomiast wskazywae
na pierwotn~ ci~glose tychZe amfibolitow rowniei ze skalami, z ktorych wywodz~
si~ blastomylonity (tj. z kwarcytami i leptytarni oraz wapieniarni krystalicznymi).
Skaly te, ktore ulegly mylonityzacji i blastezie, mozna by ewentualnie paralelizowae
z tzw. "warstwami" lub jednostk& Branny wyroznionymi w Czechoslowacji.
W jednostce Branny geolodzy czescy wydzie!aj& jednakZe dwa oddzialy: dolny
(Iupki, cz~sto grafitowe miejscami z wkladkami wapieni krystalicznych i kwarcytow), prawdopodobnie dolnopaleozoiczny lub proterozoiczny, oraz gomy (kwarcyty,
wapienie krystaliczne, fyllity) odpowiadaj&cy warstwom vrbenskim z interwalu
koblenc - dew on gamy (J. Skace!, 1977). Zdaniem H. Kosciowko i T. Morawskiego (1979) w otworze Swidna IG llupki Iyszczykowo-grafitowe oraz glowny poziom
wapieni krystalicznych - a wi~c skaly, ktare ewentualnie mozna uznae za gamy
oddzial warstw z Branny - przechodZ& w sposob ci&gly w niZej leZ:jcy kompleks
skalny, odpowiadaj&cy skalom metamorficznym okrywy granitoidu Zulowej,
brzeznej partii kopuly Keprnik~ i jednostki Starego Mesta. Wedlug tych autorow
skaly metamorficzne z otworu Swidna IG I wykazuj& duZe podobienstwo do skal
z okolic Slawniowic.
Jak wi~ widzimy, skaly metamorficzne omawianego obszaru najprawdopodobniej nalez& do jednego i tego samego pi~tra strukturalnego (gomy proterozoikstarszy paleozoik ?) 0 zroznicowanym skladzie litologicznym lecz blizej, jak dotychczas, nieokreslonym wieku poszczegalnych ogniw.
ANALIZA STRUKTURALNA
W wyniku przeprowadzonej analizy strukturalnej skal metamorficznych zarowno z otworu wiertniczego NiedZwiedi IG 2, jak i z odsloni~e polozonych w
promieniu okolo 5 km od tego otworu (fig. 1) stwierdzono istnienie kilku generacji
struktur tektonicznych. Struktury te wskazuj~ na co naj mniej czteroetapow~
histori~ deformacji skal metamorficznych.
Pierwsza faza deformacji (DJ odbywala si~ w warunkach facji amfibolitowej
metamorfizmu progresywnego (M.). Podczas tej fazy powstala, silnie zroznicowana morfologicznie, penetratywna foliacja S, typu zlupkowania rekrystalizacyjnego, lineacja ziama mineralnego L, oraz nieliczne faldy F,. Reliktowe, drobnoskalowe faldy F, charakteryzuj& si~ formami w~skopromiennymi lub izoklinalnymi,
cz~sto z pogrubionymi strefami przegubowymi oraz znaczn& redukcj~ skrzydel.
Prawdopodobnie niektore faldy F, ulegly silnej transpozycji ai do form drobnych,
wydluzonych oczek lub soczewek. Naleiy podkreslie, ze faldy F, stwierdzono tylko
w amfibolitach z otworu Niedzwiedz IG 2.
Po ust&pieniu napr~zen tektonicznych zwi&zanych z pierwsz~ faz~ deformacji
D, w niektorych partiach tektogenu doszlo do uplastycznienia materialu skalnego,
glownie leukokratycznego i jego w~drowki w roznych kierunkach. Rozwin~y si~
wtedy laminy monomineralne (glownie plagioklazowe) , w wi~kszosci zorientowane
niezgodnie do penetratywnej foliacji SI' rzadkie faldy ptygmatyczne oraz tekstury
typu zgrubien i zw~zen (ang. pinch and swell structures).
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Fig. 4. Diagram kumulatyvmy foliacji SI dla caJego obszaru (por. fig. I). Liczba pomiarow - 119
Cumulative diagram of SI foliation for whole studied area (compare Fig. I). Nwnber of measurement - 119
a - pasy rOztzUlu foliacJl; b - osie pasow rOztZUlU lohuCjl
a - belts of foliation dispersion; b - a:\es of foliation dispersion

Podezas kolejnej fazy deformaeji D, zafaldowaniu ulegla foliaeja SI tworz~e
faldy F, Oraz rozwin~ si, nowe struktury planarne S, i linijne L,. Mezofaldy F,
tworz~ bardzo zroznicowan~ grup, struktur zarowno pod wzgl,dem morfologii,
jak i wielkoSci (tab!. I, fig. 9, 10). Najliezniejs~ gruPl' stanowi'l faldy w~sko- lub
sredniopromienne, symilarne lub nieco wysmuklone (tab!. III, fig. 16). Wi,kszosc
faldow F, naleiy do grupy faldow nieeylidryeznyeh, stozkowych lub futeralowych
(ang. sheath folds), ktore s~ eharakterystyezne dla stref seinan (np. T.E. La Tour,
1981). Struktury planame 0 eechach stref seinan i mylonityzacji staj~ si, nawet
w serii blastomylonityczno-mylonitycznej (podseielaj~eej masyw amfibolitowy
w otworze NiedZwiedz IG 2) dominuj~c~ struktur~ planarn~. W tej serii foliaga
SI zaehowuje si, jedynie reliktowo w wi,kszyeh klastaeh tkwi~cych wsr6d t/a mylonityeznego. Orientacja foliaeji mylonityezriej S, eharakteryzuje si, konsekwentnymi
kierunkami upadow wzgl,dem foliacji SI (fig. 4; tab!. I, fig. 9; tab!. III, fig. 17).
o dominuj~eym wplywie napr,zen seinaj~eyeh podezas fazy D, swiadczy zarowno
morfologia faldow futeralowyeh F" jak i liczne strefy seinan S, (tab!. I, fig. 12;
tab!. III, fig. 14).
Lineaeja ziama L" wyraiona przez r6wnolegle ulozenie wydluzonyeh ziam
lub agregatow rnineralnych, jest najwyrazniej wyksztalcona w gnejsach i lupkach
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Fig. S. Diagram element6w strukturalnych zwil\Zaoych

X6
71!

/7

+-8

scinaniem i przemieszczaniem domen

skalnych
Diagram of structural elements bound with shearing and translation of rock domains
Struktury planarne: I - rOliacja mylonilyczna ~. 2 - fOliacje myloni tyczne i kataklastyczne {S3 +5), 3 - Idiwaz
s~kaniowy 54 (i miodszy?), 4 - zylki leukoklasI8 tyczne (cyfry 1-3 oznacza,;.. kolcjno coraz to mlodsze generacje
tyeh struktur), 5 - zyly kwarcowe. 6 - normalne powierzchni uskok6w; struktury linijne: 7 - Iineacja r)S ~liz·
gowych Da powicrzchni uskoku, 8 - rysy iitizgowe z zaznaczonym zwrotem przemieszczenia domen skaJnych

Planary structures: 1 - S2 mylonitic foliation, 2 - mylonitic and cataclastic foliations (SJ+SJ, 3 - S4 fracture
cleavage (and younger?), 4 - leucocratic streaks (numbers 1-3 determine successfully young~ and younger generations of these structures), 5 - quartz veins, 6 - nonnals of faults surfaces ; linear structures: 7 - lineation of
tectonic striaes on the fault surface, 8 - tectonic striaes with marked seIlS of rock domains dislocation

Iyszczykowych. Natomiast w amfibolitach lineacja L, jest trudna do rozpoznania
i odr6znienia od podobnej morfologicznie lineacji L,. Nigdzie nie udalo si~ stwierdzic megaskopowo dw6ch generacji lineacji ziarna mineralnego (tj. Ll i L,) na tej
samej powierzchni foliacji. Dlatego tez, chc,!c unikn'!c mozliwosci b1~dnej ich interpretacji, na diagramie struktur linijnych (fig. 6) przedstawiono razem lineacje
Ll +L,.
W czasie nast~pnej fazy deformacji D3 powstal nowy zesp6i struktur planamych
S3' faldy F3 oraz lineacja L3 typu lineacji intersekcY.intj i budinazu (tab!. III, fig. 15).
Struktury planarne S3 wyksztalcone s,! najcz~sciej w postaci stref mylonityczno-kataklastycznych (Z. Cymerman, 1986). Orientacja przestrzenna foliacji S3 charakteryzuje si~ w wi~kszosci aselcwentnymi kierunkami upad6w wzgl~dem fOliacji
SI i S oraz przewaznie srednimi wartosciami k,!t6w upad6w (fig. 4; tab!. II, fig.
13; tab!. III, fig. 17). Faldy F3 w wi~kszoSci naleZ,! do grupy struktur otwartych,
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Fig. 6. Diagram struktur Iinijnych i faldowych
Diagram of linear and folded structures
I - Iineacja mineralna (L 1 +LJ; 2 - struktury budinatowe L3 ; 3 - mezofaldy (liczba kresek przy wierzcholku
strzalki oznacza generacj~ faldu · - np. stczalka dwukreskowa omacza fald F2 • natomiast kreseczka na koncu strzalki wskazuje kierunek zwrotu asymetrii faldu)
1 - mineral lineation LI+~; 2 - boundinage struclUres L); 3 - mesofolds (number of dashes at the top of
the arrow indicates (old generations; but stroks at the end of the arrow indicates the direction o( the vergence of
folds

asymetrycznych. Charakteryzujij si~ dUZij zmiennoscllj wielkoSci poszczegolnych
faldow: od kilku milimetrow w przypadku zmarszczkowania (tab!. I, fig. \I) do
kilkunastometrowych stref dewiacji foliacji SI (tab!. II, fig. 13).
Struktury czwartego etapu deformacji D, wskazujij jui na znaczne usztywnienie
domen skalnych w stosunku do wczesniejszych faz deformacji, ktore odbywaiy
si~ jeszcze w warunkach metamorficznych, np. fazy D, i D3 w warunkach metamorfizmu retrogresywnego. W czasie fazy deformacji D, powstaiy strefy kataklastyczne i brekcje tektoniczne S., faldy zalomowe F, oraz kliwai sp~kaniowy S,.
Obserwowane liczne sp~kania skalne Sij zroznicowane pod wzgl~dem orientacji
przestrzennej, morfologii i intellsywnosci wyksztalcenia. Wi~kszosc z nich powstala
prawdopodobnie w czasie fazy deformacji D.lub nie rozpoznanychjeszcze mlodszych
faz waryscyjskich i zostala reaktywowana podczas faz a1pejskich. Orientacja przestrzenna systemow sp~kait na omawianym obszarze (fig. 7) podobna jest do wynikow badait serii metamorficznych na polnoc od Zi~bic (L. Wojcik, 1974). Pierwszy system sp~kait biegnie prawie prostopadle do rozciijgloSci powierzchniowej masywu amfibolitowego Niediwiedzia. K&ty upadow powierzchni sp~kait tego systemu wahajij si~ najcz~sciej od 50 do 90° ku NNE. Drugi system sNkait rna orientacj~
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Fig. 7. Diagram sp~kan dla calego obszaru badan. Liczba pomiar6w - 114
Diagram of the fractures for the whole studied area. Number of measurements - 114

przestrzenn'! zbliion& do poludnikowej. S,! to najcz~sciej sp~kania bardzo strome,
o powierzchniach zapadaj,!cych ku zachodowi pod k,!tem 70 - 90' (fig. 6). R6wnolegle do tego systemu sp~kari ukladaj,! si~ nieliczne, do kilkunastu centymetr6w
mi,!iszosci , iyly kwarcowe (fig. 4). Udalo si~ stwierdzic 35 sp~kari typu uskokowego,
na powierzchni kt6rych wyst~puj,! wyraine rysy slizgowe (fig. 5). Orientacja przestrzenna tych uskokow jest bardzo zmienna, ale przewaiaj,! uskoki 0 biegach prawie pOludnikowych i srednich k,!tach upadu ku wschodowi. Rysy slizgowe s,! prawie
r6wnolegle do kierunku upadu powierzchni uskokowych i w zdecydowanej wi~k
szosci wskazuj,! na sinistralny zwrot przemieszczeri mi~dzy poszczeg61nymi domenami skalnymi (fig. 5). Wi~kszosc omawianych uskok6w naleiy zaliczyc do
grupy uskok6w inwersyjnych, lewoprzesuwczych.
.
Przestrzenny uklad foliacji S, charakteryzuje si~ na omawianym obszarze slabo
zaznaczonym rozrzutem pomiar6w wok61 kilku osi (fig. 4). GI6wny rozrzut foliacji
S, skupia si~ wok61 osi nachylonej ku zachodowi (275'/40'). Mniej wyrainy rozrzut foliacji S, uk/ada si~ w pasy wok61 osi: 320-330'/25-30', 225-240'/30-35'
i 195/10' (fig. 4). Najliczniejsz,! grup~ pomiar6w foliacji S, (19,4%) reprezentuj'!
orientacje S, skupione w przedziale 260-275'/35-45' .
GI6wne makrofaldy omawianego obszaru - wed/ug dotychczasowych pogl,!d6w (1. Oberc, 1972, 1975) - charakteryzuj& si~ kierunkami poludnikowymi .
Takiego pogl,!du nie potwierdzaj,! dane statystyczhe z diagramu kumulatywnego
foliacji S, (fig. 4). Obraz makrostruktury trojwymiarowej, jaki wylania si~ z inter-
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Fig. 8. Schemat tr6jwymiarowy wrzecionowatej makrostruktury amfibolit6w masywu Niedzwiedzia
o najdluzszej osi wyci:rgni~cia , nachylonej ku zachodowi pod k~tem okolo 45°
The three-dimensional schematic di~gram of spindlelike amhibolitic macrostructure of the Niedi:wiedz massif with the longest extension's axis inclined westwards under the angle of about 45°

pretacji diagramu foliacji SI' moze bye zinterpretowany jako:
- sNgowa cz~se makrowrzeciona (makrosoczewy, moze makrobudiny?)
wyci~gni~tego ku zachodowi pod k~tem rz~du 40-50° (fig. 8);
- cz~se makrofaldu izoklinalnego, kt6ry doznal szerokopromiennych zafaldowan w czasie m!odszych faz deformacji,
Bardziej prawdopodobna wydaje si~ pierwsza z wymienionych hipotez. Dodatkowymi argumentami przemawiaj~cymi za tak~ koncepcj~ s~:
- soczewowaty zarys masywu amfibolitowego na geologicznej mapie utwor6w
podkenozoicznych (fig. 1);
- kolisty ksztalt anomalii grawimetrycznej Niediwiedzia (fig. 2) i podobny
zarys anomalii magnetycznej;
- wyst~powanie wok6l wyci~gni~tego makrowrzeciona stref scinan podatnych (ang. ductile shear zones) z mylonitami, blastomylonitami i kataklazytami
(np. otwory Niedzwiedz IG 1 i Niediwiedi IG 2) ;
- nachyle"nie struktur linijnych ku W lub WSW (fig. 6).
Stwierdzenie w otworze wiertniczym Niedzwiedz IG 2 cO najmniej kilkudziesi~
ciometrowej strefy scinania (reprezentowanej przez seri~ skat blastomylonitycznych
i mylonitycznych) w sp~gu i ponizej masywu amfibolitowego wskazuje na duZe
wzglft!dnie przemieszczenia tego masywu w czasie tworzenia sift! wrzecionowatej

formy amfibolit6w.
Strefa scinania w sNgu otworu wiertniczego NiediwiedZ IG 2, 0 szerokosci
. przekraczaj~cej co najmniej 50 m, moglaby bye ewentualnie uznana za tzw. nasuni~
cie ramzowskie, pod warunkiem stwierdzenia pod wrzecionowatym masywem arnfibolitowym Niediwiedzia niew~tpliwych warstw z Branny. Jak juz wyzej wspom-

niano, badania H . Kosci6wko i T. Morawskiego (1979) wskazuj~ jednak, ze garny
oddzia! jednostki Branny przechodzi stopniowo ku do!owi w skaly metamorficznej
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oslony granitoid6w ZUlovej. Olatego tez wydaje si~ prawdopodobne, ze amfibolity
wraz z niZejleglymi skalami tworU\ jeden, ale zmienny litologicznie kompleks skalny
z zachowan~ miejscami ci~glosci~ jui pierwotnie zr6Znicowanej serii osadowej
(1. Jerzrnanski i in., 1984).
Umiejscowienie opisanych wyzej zjawisk tektono-metamorficznych w skali
czasowej obecnie nie jest jeszcze osi~galne. Jezeli przyj~c, ze faza deformaqi 0.
i synkinematyczny metamorfizm M. nalez~ do faldowan starowaryscyjskich , to fazy
deformacji 0,-0, nalezeC b~d~ do faldowan mlodowaryscyjskich i b¢,! wi'lzac
si~ genetycznie i przyczynowo z synkinematyczn~ intruzj,! granitoid6w zulowskich
(Z. Cymerman, 1986). Taka interpretaqa nie wyklucza moiliwosci d~wonskiego
wieku amfibolit6w masywu NiectZwiedzia i przez analogie regionalne daje si~
porownac z masywami amfibolitowymi Jesenika i Sobotina w Czechoslowacji,
ktore uwaiane s,! powszechnie za starowaryscyjskie intruzie skal zasadowych.
Analogie mi~dzy tymi masywami amfibolitowymi dotycz'! m.in. podobnego ich
ksztaltu i wielkosci oraz polozenia wsrod ogromnych mas skal gnejsowych. J. Chab
i M. Opletal (l984) wyrozniaj,! co najmniej trzy etapy deformacji waryscyjskich,
ktore charakteryzuj'! si~ rozwojem budowy plaszczowinowej. Oruga i trzecia faza
deformacji odbywa si~ w warunkach metarnorfizrnu retrogresywnego z siln'! mylonityzacj,! i kataklaU\, podobnie zreszt'! jak to wynika badan skal z otworu NiedzwiectZ IG 2 (Z. Cymerman, \986). Powstanie wrzecionowatej struktury amfibolitow
Niedzwiedzia zwi,!zane jest prawdopodobnie z f~ deformacji 0,. W tym tei
okresie doszlo do intensywnego scinania i blastezy ziarn mineralnych. Sarna forma
geometryczna wrzecionowatego ciala amfibolitowego jest bardziej zlozona niz to
przedstawia prosty schemat (fig. 8) . Badania skal z otworu NiedZwiedi: IG I wskazuj~, ze w stropowej cz~sci amfibolitow znajduj~ si~ r6i:nej wielkosci k1iny tektoniczne (ang. thrust sheets), zbudowane z gnejsow i 0 granicach wyznaczonych przez
strefy mylonityzacji i kataklazy. Podobnie wsrod lez'!cych wyzej gnejsow pojawiaj~
si~ kliny tektoniczne zbudowane z amfibolitow 0 granicach typu stref mylonityzacji.
Fakty te wskazuj'!, ze w strefach peryferyjnych masywu amfibolitowego Niediwiedzia dochodzilo do intensywnych odkluc, zluszczeri, przemieszczeri roznej wielkosci fragmentow amfibolitowych i gnejsowych w strefach scinari podatnych (ang.
ductile shear zones).

z

WNIOSKI

I. W wyniku odwierconych w ostatnich latach otworow wiertniczych oraz
. danych geofizycznych na obszarze mi~dzy Zi~bicami a Paczkowem stwierdzono
wyst~powanie jednego z najwi~kszych w Sudetach masywu amfibolitowego, ktory
proponuje si~ nazwac "masywem amfibolitowym NiedZwiedzia".
2. Ola interpretacji budowy geologicznej metamorfiku wschodniej c~sci bloku
przedsudeckiego duzego znaczenia nabiera fakt stwierdzenia stref scinania i zwi~za
nych z ich rozwojem stref blastomylonitow, mylonitow, kataklazytow.
3. Metamorfik omawianego obszaru najprawdopodobniej reprezentuje jedno
pi~tro strukturalne a nie dwa roznowiekowe pi~tra (serie) wspolnie przefaldowane,
jak to dotychczas przedstawiano.
4. Stwierdzono cO najmniej czteroetapow,! histori~ deformacji (D.-O,) skal
metamorficznych wschodniej cz~sci bloku przedsudeckiego na poludnie od Zi~bic.
5. Przedstawiono argumenty przemawiaj,!ce za geometryczn,! form,! makrowrzeciona (makrosoczewy) rnasywu amfibolitowego ·NiedZwiedzia.
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6. Rozw6j struktury makrowrzeciona odbywal si~ prawdopodobnie w czasie
waryscyjskiej fazy deformacji D" podobnie jak masyw6w Jesenika i Sobotina na
terenie Czechoslowacji.
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METAMOP<I>I-IYECKI-IE nOPOAbl BOCTOYHO~ YACTI-I
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METAMORPHIC ROCKS OF EASTERN PART OF "THE PRESUDETlC BLOCK
IN THE REGION OF NIEDZWlEDZ, NEAR ZII\BICE
Sum mary
On the ba;is of the new data from boreholes (Niedtwiedi IG I. Niediwiedi IG 2) and scarce
outcrops of the metamorphic basements the geological position of eastern part of the Presudetic
block in the Niediwiedi region south of Zi~bice was presented. This metamorphic complex is com~
posed of: gneisses and schists, amphibolites and similar rocks and blastomylonites originatoo from
quartz~feldspar rocks and crystalline limestones. The most common are here amphibolitic rocks
wh ich fonn great about 3800 m thick, one of the greatest in Lower Silesia. Amphibolites of this massif
from the west are intercalated with gneisses and micaceous schists (borehole NiediwiedZ [G I)
but.in the east are ynderlaided by series of blastomylonites and mylonites (borehole Niedi;wiedi
IG 2). Composition of this massif for wh ich the name "Niedzwiedi amphibolic massif' is proposed
is differCnliated on the basis of the structural and petrographical varieties.
The writers admit, that interbedding of gneisses and sch ists with amphibolitcs of the upper part,
and occurrence of j'n tercalations of crystalline limestones and quartz-feldspar rocks in lower part
of amphibolite complex indicates the primary continuity of the whole massif and its connection
with rocks, from which originated blastomylonites. In this sense metamorphic rocks of discussed
area the most probably represent one and the same structural complex but not two different complexes (series) jointly folded as it was thus for presented.
Results of tectonical st1;1dies indicate existence at least four stage deformation history (O J - D~)
of metamorphic rocks. The first stage of 0, deformation occuroo in conditions of regional metamorphism of amphibolitic facies. Second deformation phase {OJ was responsible for development of
shear zones and thrust sheets. Then mainly in peripherial parts of amphibolitic complex arOse mylonitic and blastomylonitic zones. In the course of 0 2 deformation phase arose also main macrostructure
of discussed area, that is macrolens (macroboudin) of the Niedtwied.Z amphibolitic massif.
The geometric form of macrolens is confinned by:
cumulative diagram of SJ penetrative foliation (Fig. 4);
lenticular outline of amphibolite massif on the geological map (Fig. I);
ringlike shape of gravimetric anomalia (Fig. 2);
occurrence around elongatoo macrolens of ductile shear zones with mylonites and blastomylonites
(borehole NiedZwiedz lO 2) and mylonites and phyllites (borehole Niedzwiedz IG 1);
- inclination of linear structures to the Wand WSW (Fig. 6).
If 0, deformation phase and M, synkinematic metamorphism belong to Early~ Variscan fold~
ings then younger phases (02 - D4) are bound wi th younger ~ariscan deformations. It was pointed out the possibility of regionaJ correlation between the amphibolitic massif of NiedtwiedZ and
petrologically, structurally and in respect of age similar amphibolitic massif of Jesenik and Sobotin in
Czechoslovakia.

TABLICA 1
Fig. 9. Faldy F} asymetryczne. konwolutne 0 powierzchniach osiowych (p.o.) zorientowanych asekwentDie wzgl~dem foliacji 8" W prawym g6rnym naroiniku stfera mylonityczno-kataklastyczna 84 prze-

cina fo l iacj~ 51 i foJ iacj~ mylonityczn(l Sz zorientowan4 w przyblizeniu rownolegle do obwiedni
fald6w F l , Otw6r Niedzwiedi: IG 2 (1290,5 m), amfibolit
Assymetric convolute FI folds with axial surfaces (p.o.) asequently oriented according to 51 foliation. In right upper corner S. mylonitic-cataclastic zone cuts 81 foliation and 52 mylonitic foliation
oriented approximately parallel to enveloping surface of the F} folds. Borehole Niedzwiedz IG 2
(1290.5 m), amphibolite
Fig. 10. Faldy F z asymetryczne, powstale w strefie zmylonityzowanego amfibolitu w warunkach
Scinania podatnego. Otwor Niedi:wicdz IG 2 (1601,6 m)
F2 assymetrical folds arose in the ductile shear zone ofmylonitized amphibolite. Borehole Niediwiedi
IG 2 (1601.6 m)
Fig. II. Penetratywne w skali pr6bki zafatdowania typu krenulacji F 3 , asymetryczne. W srodku
prawie pionowa strefa myJonityczna 54. Otw6r Niedzwiedz IG 2 (1049,S m), amfibolit
Assymetrical crenulation (FJ is penetrative in the scale of drillcore. In the -centre almost vertical 54
mylonite zone. Borehole Niedzwiedi IG 2 (1 049.5 m), amphibolite
Fig. 12. Strefa podatnej (cill&liwej) deformacji ze sci nania 52 w amfibolicie. Otw6r Niedzwiedi JG 2
(378,9 m)
Zone of ductile deformation - the 52 shear zone - in amphibolite. Borehole N iediwiedz JG 2
(378.9 m)
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TABLICA II
Fig. 13. Faldy F) otwarle, asymetryczne. Kr6tsze skrzydla tyeh fald6w charakteryzuj<l si(: wi~kszym
rozlaminowaniem i wyci<lgni~ciem ziaren mineralnych nii: skrzydla dlugie. Powierzchnia osiowa
fald6w podkreslona jest cienk.!l stref<l myionilycznll 53' niecO zakrZYWiODq (g6rna cz~c zdj~cia). W
dolnym fragmencie zdj\;cia widoczne jest wyrai:ne sp{:kanie ' zabliinione mineralami skaleniowo-zoizytowymi. Otwor Niedzwiedz 102 (32 1,7 m), amfibolit
F3 assymelricai open folds. Shorter limbs of the folds are characteri zed with more tran slatiOns and
elongated mineral grains than in long limbs. The axial surface of fo lds is underlined with thin SJ mylonitic zone slighty incurved (upper part of picture). In the lower fragment of the picture clear fractures
filled up with feld spar~ zoisite minerals. Borehole Niedzwiedz IG 2 (321.7 m), amphibolite
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TABLICA III
Fig. 14. W strefie intensywnego scinania typu pOdatnego (cil\gJiwego) dOchodzi do powstania foliacji
mylonitycznej S2 kosztem foliacji S) Oraz powstania ..pseudofaldu" Fr Otw6r NiedtwiedZ IG 2 (2800,0 m),

amfibolit
In the zone of intensive duclile shaering occurs S2 mylonitic foliation with transposition of 81 foliation and origin of pseudofoJds 8 2 , Borehole Niedtwiedz IG 2" (2800,0 m), amphibolite
Fig. 15. Struktury budinaiowe w amfibolicie zmylonityzowanym z gI~boko~ci 1607,9 m. Szyjka
budiny wypelniona kalcytem. Otw6r NiedZwiedz IG 2
Boudinages in mylonitized amphibolite from the depth 1607.9 m. The boudin neck field up with
calcite. Borehole Ni~dzwiedi IG 2
Fig. 16. Zafaldowanie typu dysharmonijnego, wijskopromienne F2 w amfibolicic z granatami. Granaty
(gr) osiClgaj'l srednice 2 mm i charakteryzujll,. si~ struktu11l typu cieni denieD.. Otwor Nienhviedi IG 2
(1159.5 m)

Derormation or disharmonic type and tight rolds (FJ in amphibolite with garnets. Garnets (gr)
reach diameter or 2 mm and are characterized by the structure of the type of pressure shadows.
Borehole Niediwiedz IG 2 (1l59.5 m)
Fig. 17. Foliacja S1 i fOliacja mylonityczna S2 przeci~ta przcz strer~ mylonitycZD'l S4' wzdtui: ktorej
doszlo do prawie centymetrowego przemieszczenia domen skalnych. W lewym dolnym rogu zdj~ia
foliacja SJ' Otwor Niediwjedi IG 2 (309,0 m)
S] foliation and mylonitic roliation (SJ cuts by mylonitic zone (S.) along wh ich the rock domains are
translocated almost I cm. In the left lower corner of the picture o~curs SJ foliation. Borehole Niedz·
wiedz IG 2 (309.0 m)
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