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Stanowisko badawcze utworów pyłowych Korolewo znajduje się w zachodniej części 

Ukrainy, w dolinie rzeki Cisy i po jej lewej stronie (rys. 1). Położone jest w strefie brzeżnej 
pasa gór pochodzenia wulkanicznego (na granicy z Niziną Zakarpacką (Kondracki 1989). 
Stanowisko powiązane jest z obniżoną częścią Grzbietu Wulkanicznego, znanego jako Be-
rehiwskie Pogórze Wulkaniczne (Zastawny 2004) lub pasmo Oasz (Oaş) z krajobrazem 
pojedynczych powulkanicznych stożków, których zasadnicza część jest na terenie Rumunii 
(Kondracki 1989). Stanowisko w Korolewie należy do grupy szeregu bardzo ważnych wie-
lopoziomowych stanowisk paleolitycznych na ukraińskim Zakarpaciu. Ich geologię opraco-
wali Adamenko i Gorodeckaja (1987), przedstawiając m.in. wyniki badań minerałów cięż-
kich.  

Stanowisko badawcze powiązane jest z wysoką terasą Cisy, która położona jest 133 m 
nad korytem rzeki. Jest to płat terasowy, który przylega do wulkanicznej góry Sarget  
(394,7 m n.p.m.) o stożkowym kształcie. Wysokość bezwzględna stanowiska wynosi 270 m 
n.p.m. W podłożu i sąsiedztwie badanego profilu w Korolewie występują trzeciorzędowe 
andezyty, które są eksploatowane w wielkim kamieniołomie, położonym na NW od wsi 
Korolewo. Na tych andezytach zalega seria osadów subaeralnych lessów o miąższości do  
10 m. Praktycznie rzecz biorąc utwory eoliczne są niemal w całości przekształcone przez 
procesy glebowe, są one w całości bezwęglanowe, bardzo ubogie w próchnice, zawierają 
natomiast sporo tlenków żelaza, bo w zakresie 3,5–6,5%. W profilu wydzielono siedem 
kopalnych jednostek glebowych. Wszystkie gleby są ogłowione i reprezentowane przewa-
żnie przez poziomy przemywania i iluwialny, który często jest oglejony i z konkrecjami 
Mn-Fe. Przy powierzchni terenu także występuje gleba kopalna, częściowo objęta pro-
cesami współczesnej pedogenezy. Utwory pyłowo-glebowe oddzielone są od podłoża skal-
nego albo korą wietrzeniową, częściowo redeponowaną albo osadami rzecznymi (seria 
żwirowa) wysokiej terasy Cisy. Wydzielone warstwy dalej opisane są jako kompleksy osa-
dów, którym przypisano symbole kolejnych liter alfabetu (A do I). Problem stratygrafii gleb  
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Ryc. 1. Mapa sytuacyjna i szkic hipsometryczny stanowiska w Korolewie. 
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kopalnych nie jest rozstrzygnięty i jest przedmiotem odrębnych badań m.in. paleomagne-
tycznych. Proponowany tu ich podział ma charakter wstępny i nie jest ostateczny, jednak w 
całości są to utwory reprezentujące starszą część środkowego plejstocenu. 

Badaniom w zakresie minerałów ciężkich poddano frakcję 0,1–0,05 mm. W spektrum 
minerałów ciężkich wyodrębniono klasy i grupy minerałów zgodnie z wcześniej stosowa-
nym przez autorów podziałem (Racinowski 2002; Racinowski et al. 2004a.). W obrębie klas 
minerałów ciężkich wyróżniono: 1) minerały nieprzezroczyste; 2) konkrecje żelazisto-man-
ganowo-węglanowe; 3) łyszczyki reprezentujące muskowit i chloryty; 4) minerały przez-
roczyste. Celowo do klasy łyszczyków nie włączono biotytu, gdyż minerał ten występuje 
tylko w sąsiedztwie podłoży zbudowanych z osadów akumulacji lodowców skandynaw-
skich lub też w pobliżu miejsc wychodni skał krystalicznych bogatych w ten składnik. 
Szczegółowiej przeanalizowano składniki klasy minerałów przezroczystych. Wydzielono w 
niej następujące grupy mineralne: amfibole, biotyt, cyrkon, dysten, epidoty z zoizytami, gra-
naty, pirokseny, rutyle (z pozostałymi minerałami tytanowymi), staurolit, silimanit, turma-
lin, inne spotykane sporadycznie. 

W skałach andezytowych i jej świeżej zwietrzelinie najważniejszymi z punktu widzenia 
spektrum minerałów ciężkich są amfibole, biotyt i pirokseny. Ponadto w dużej ilości 
występują składniki będące konkrecjami (lub agregatami) żelazisto-manganowymi. Jednak 
w andezytach w śladowych ilościach występują cyrkony i rutyle. Pozostałe minerały 
znajdujące się wśród składników klasy minerałów przezroczystych pochodzą z redepo-
nowanych utworów innej genezy, głównie zwietrzelin kompleksów skał fliszowych. 
Dotyczy to cyrkonu, granatów, rutyli, turmalinów i innych (Lazarenko et al. 1962). Warto 
jednak odnotować, że w osadach piaszczysto-żwirowych budujących górnoplioceńskie i 
plejstoceńskie terasy Cisy wśród przezroczystych minerałów ciężkich dominującym jest 
cyrkon, a wspomagającym rutyl, jako minerały uzupełniające są staurolit i turmaliny. Tylko 
sporadycznie stwierdzane są granaty (Adamneko, Grodeckaja 1987). W analogicznych osa-
dach budujących terasy Dniestru skład przezroczystych minerałów ciężkich jest nieco inny a 
składnikami wiodącymi są granaty, cyrkony i rutyle (Racinowski et al. 2007). 

 
Cechy spektrum mineralnego kompleksów osadów 
 
W profilu Korolewo wyróżniono 8 kompleksów warstw osadowych, przy czym najniższy 

odpowiada zwietrzelinie skał andezytowych, a następne siedem poziomom gleb kopalnych. 
W tabeli podano 1 dla nich uśrednione zawartości minerałów ciężkich (tabela).  

Kompleks A (poniżej 11,05 m p.p.t.) stanowi gliniastą zwietrzelinę skał andezytowych. 
Charakteryzuje się ona dużą masą minerałów ciężkich. Przekraczają one prawie pię-
ciokrotnie udział tych składników w nadległych osadach pyłowych. Dominującymi składni- 



                                                                                                                                

 

Średni skład minerałów ciężkich kompleksów osadowych w profilu Korolewo, południowo-zachodnia część Ukrainy 
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 PRZEZROCZYSTE MINERAŁY CIĘŻKIE  W   PROCENTACH ILOŚCIOWYCH                
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I 0,00–0,90 2 2,05 17,9 3,6 75,3 3,2 10,2 8,5 13,1 2,9 11,1 22,6 6,1 10,9 2,4 10,7 1,4 

H 0,90–2,95 6 1,63 17,5 6,0 71,9 4,6 15,6 14,9 19,4 2,5 7,2 5,2 4,8 17,4 1,8 10,4 1,0 

G 2,95–4,10 3 0,65 32,0 27,3 32,3 8,4 12,8 9,9 21,7 2,0 6,8 3,7 7,4 20,7 2,9 10,8 1,3 

F 4,10–6,70 6 1,29 17,5 13,9 65,6 3,0 14,0 18,3 17,1 2,3 7,9 2,0 6,1 21,1 2,6 6,9 1,6 

E 6,70–8,10 3 0,88 13,0 37,7 45,9 3,4 17,4 9,9 21,1 1,4 4,3 4,0 6,8 22,1 2,2 9,9 1,0 
D 8,10–9,20 3 1,31 35,8 45,0 12,9 6,4 11,5 10,0 25,3 0,7 6,2 3,3 6,2 20,9 2,3 11,0 2,4 

C 9,2–10,65 5 1,51 38,4 29,3 26,4 5,9 17,9 12,6 17,7 2,1 7,0 0,8 5,7 18,7 3,7 13,0 0,7 

B 10,65–11,05 1 0,99 50,1 45,3 2,4 2,2 15,7 14,6 23,6 1,1 4,5 0,0 9,0 20,2 2,2 9,0 0,0 

A >11,05 1 6,13 4,8 94,6 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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kami są konkrecje żelazisto – manganowe. Na kolejnym miejscu jest klasa minerałów nie-
przezroczystych. W sposób marginalny występują łyszczyki i minerały przezroczyste. Taka 
sytuacja sprawiła, że niemożliwe było uzyskanie wystarczającej ilości składników do doko-
nania ilościowych określeń minerałów przezroczystych w tej klasie mineralnej. Nie mniej 
zaobserwowano występowanie pojedynczych ziarn amfiboli, piroksenów i cyrkonu.  

Kompleks B (10,65–11,05 m p.p.t) reprezentuje utwory pyłowe traktowane jako VII po-
ziom gleb kopalnych. Wiodącymi są klasy minerałów nieprzezroczystych i konkrecji. W 
bardzo małej ilości występuje klasa łyszczyków i minerałów przezroczystych. Wśród tej 
ostatniej klasy wiodącą rolę odgrywają składniki odporne na niszczenie cyrkon, rutyl, tur-
malin, a wśród minerałów nieodpornych na niszczenie - amfibole, biotyt, pirokseny. 

Kompleks C (9,2–10,65 m p.p.t.) uważany jest za VI poziom gleby kopalnej. W stropie, 
której, zaznacza się 10 cm warstwa utworów pyłowych stanowiących poziom glebowy Eet. 
Poniżej jest oglejony poziom Bt. Obserwuje się tendencje do zmniejszania masy minerałów 
ciężkich od spągu ku stropowi. Spągowa część tego kompleksu pod względem składu mi-
neralnego nawiązuje do stropu VII gleby kopalnej. W stosunku do kompleksu B wzrasta 
zawartość klasy łyszczyków, których maksymalna ilość występuje w górnej części poziomu 
glebowego Bt, co sugeruje, że akumulacja pyłów odbywała się w coraz to bardziej spoko-
jnych warunkach dynamiki wiatru. W obrębie klasy minerałów przezroczystych jest rela-
tywnie mała zmienność poszczególnych grup składników. Nie mniej zauważa się tendencję 
do wzrostu ku stropowi zawartości rutyli, kosztem cyrkonów. W tym kierunku wśród mine-
rałów nieodpornych następuje wzrost ilości amfiboli i biotytu kosztem piroksenów, co może 
wskazywać, że w tym kierunku następowała dostawa materiału ze świeżej zwietrzeliny skał 
andezytowej. 

Kompleks D (8,1–9,2 m p.p.t.) stanowi V glebę kopalną. W kompleksie tym występuje 
podwyższona zawartość masy minerałów w ciężkich we frakcji 0,10–0,05 mm. W składzie 
mineralnym na pierwszym miejscu występują konkrecje, na drugim minerały nieprzezro-
czyste. Zwraca uwagę fakt, że górna część tego kompleksu wzbogacona jest w łyszczyki. 
Wśród klasy minerałów przezroczystych składnikami wiodącymi jest cyrkon i rutyl, obok 
nich jako minerały wspomagające są amfibole i biotyt. W zasadzie układy wiodących mine-
rałów przezroczystych są zbliżone do kompleksu C.  

Relatywnie znaczna masa minerałów ciężkich oraz duża ilość minerałów nieprzezro-
czystych i konkrecji sugeruje, że strumień powietrza był “silnie” nasycony materiałem mi-
neralnym. Natomiast depozycja pyłów odbywała się w zmiennych warunkach dynamicz-
nych, o czym świadczy mała obecność łyszczyków, które były prawdopodobnie wywiewane 
z osadu. 

Kompleks E (6,7–8,1 m p.p.t.) traktowany jest jako IV gleba kopalna. W spektrum mi-
neralnym głównymi klasami wiodącymi są łyszczyki i konkrecje. Wśród minerałów przez- 
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roczystych charakterystycznymi składnikami są cyrkon rutyle, turmaliny oraz mało odporne 
na niszczenie amfibole, biotyt i częściowo pirokseny. 

Na podstawie spektrum minerałów ciężkich sądzić można, że w stosunku do niżej zna-
jdujących się gleb kopalnych nastąpiła zmiana źródła zasilania, a prąd powietrzny był zna-
cznie nasycony zawiesiną mineralną. Sedymentacja jego dobywała się w zmiennych warun-
kach dynamiki środowiska, o czym świadczy znacząca zmienność w pionie poszczególnych 
klas mineralnych. Zmiany te wywołane też mogły być procesami postsedymentacyjnego 
przewiewania, rozmywania zdeponowanych utworów pyłowych. 

Kompleks F (4,1–6,7 m p.p.t.) reprezentuje III poziom gleby kopalnej, traktowanej 
wstępnie jako gleba Sokalska m.in. na podstawie charakterystycznych cech pedologicznych. 
W spektrum minerałów ciężkich istnieje tendencja do wyraźnego zmniejszenia się udziału 
ich masy we frakcji 0,10–0,05 mm. W składzie mineralnym charakterystyczny jest duży ud-
ział łyszczyków jako klasy wiodącej, która wspomagana jest przez minerały nieprzezro-
czyste. Zwraca uwagę mała zawartość konkrecji. Wśród minerałów przezroczystych w spo-
sób wyraźny wzrasta rola biotytu wraz z amfibolami. Wśród minerałów odpornych najważ-
niejszymi są rutyle przeważające nad cyrkonami. 

Wydaje się, że materiałem wyjściowym tego kompleksu była zwietrzelina skał andezy-
towych z dużą domieszką materiału pochodzącego ze zwietrzelin skał fliszowych (duża 
ilość łyszczyków). Sedymentacja pyłów dobywała się przy słabej dynamice prądów powiet-
rznych, o czym świadczy bardzo duża zawartość klasy łyszczyków. Postsedymentacyjne 
procesy redepozycyjne zachodziły na małą skalę. 

Kompleks G (2,95–4,1 m p.p.t.) stanowi II poziom gleby kopalnej uważnej wstępnie za 
glebę łucką. W spektrum mineralnym we frakcji 0,1–0,05 mm występuje najniższa zawar-
tości masy składników ciężkich w profilu Korolewo. Wśród minerałów ciężkich dominuje 
klasa łyszczyków, konkrecji i lokalnie minerałów nieprzezroczystych. Wśród minerałów 
przezroczystych znaczącą role odgrywają cyrkony, rutyle, turmaliny. Wśród minerałów nie-
odpornych na niszczenie charakterystycznymi są amfibole i biotyty. 

Sądzić można, że materiałem źródłowym tego kompleksu była redeponowana, słabo 
przekształcona zwietrzelina andezytów z dużą domieszką składników pochodzących z re-
deponowanej zwietrzeliny skał fliszowych. Chmury pyłowe słabo nasycone były materi-
ałem mineralny, o czym świadczy mała masa tych składników w osadach pyłowych Koro-
lewa. Sedymentacja odbywała się prawdopodobnie w środowisku o zmiennej dynamice śro-
dowiska depozycyjnego. Procesy postsedymentacyjne zachodziły na mała skalę.  

Kompleks H (0,95–2–95 m p.p.t.) reprezentuje I poziom gleby kopalnej, na którą 
nałożona jest współczesna gleba. W spągu kompleksu znajduje się 30 cm warstwa lessu 
międzyglebowego. W stosunku do niżej leżących kompleksów gleb kopalnych następuje we 
frakcji 0,1–0,05 mm wzrost masy minerałów ciężkich. W spektrum mineralnym dominującą  
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jest klasa łyszczyków, której udział jest najwyższy w całym omawianym profilu. Wśród 
minerałów przezroczystych minerałami wiodącymi są cyrkony, amfibole, biotyt, rutyle, 
turmaliny. 

Wydaje się, że strumień powietrza przenoszącego składniki mineralne nasycony był 
silnie materiałem pochodzącym głównie z redeponowane zwietrzeliny skał fliszowych, a w 
mniejszym stopniu zwietrzeliny andezytowej (małe udziały klas minerałów nieprzezroczys-
tych i konkrecji). Chmury pyłowe miały zmienne nasycenie materiałem mineralnym, na co 
wskazuje relatywnie niska wagowa zwartość minerałów ciężkich w badanych osadach pyło-
wych. Transport i depozycja pyłów miał spokojny przebieg. Zakumulowany osad podlegał 
tylko niewielkim postsedymentacyjnym procesom redypozycyjnym. Głównie było to prze-
wiewanie, o czym może świadczyć znaczne wahanie zawartości minerałów o niskich wska-
źnikach aerodynamicznych,  

Kompleks I (0,0–0,9 m p.p.t.) stanowi współczesną glebę nałożoną na I poziom gleby 
kopalnej.  

Masa minerałów we frakcji 0,1–0,05 jest podobna do I poziomu gleby kopalnej, Charak-
terystyczny w spektrum mineralnym jest znaczny udział łyszczyków i bardzo mały udział 
konkrecji. W odróżnieniu od całego materiału w profilu Korolewo występuje tu najwyższy 
udział granatów. Relatywnie mała jest ilość amfiboli i biotytu.  

Zaprezentowany obraz w sposób bardzo wyraźny wskazuje na zmianę miejsca źród-
łowego nawiewanego materiału pyłowego. Nie można wykluczyć że był to materiał po-
chodzący z odsypów facji korytowej w dolinie Cisy (?) i jej dopływach. W obniżeniu doliny 
następowała akumulacja redeponowanej zwietrzeliny skał fliszowych bogatej w łyszczyki i 
składniki nieprzezroczyste. W mniejszym stopniu nawiewana była redeponowana zwietrze-
lina skał andezytowych, bowiem w spektrum mineralnym kompleksu I są relatywnie mnie-
jsze ilości minerałów nieodpornych na niszczenie (amfibole i pirokseny). 

 
Zmienność masy minerałów ciężkich we frakcji 0,1–0,05 mm 

 
Zmienność wagowej zawartości minerałów ciężkich we frakcji 0,1–0,05 mm przedsta-

wiono w formie graficznej na rys. 2. Dla całości analizowanego materiału (bez zwietrzeliny) 
wartość średnia wynosi poszczególnych 1,26%, a wartości skrajne mieszczą się w interwale 
0,56–2,92%. W znajdujących się w spągu profilu osadach traktowanych jako zwietrzelina 
skał andezytowych (kompleks A) zawartość minerałów ciężkich wynosi 6,13%. Pomijając 
ten kompleks zwraca się uwagę fakt, że masa minerałów ciężkich w kompleksach B-E jest 
podobna i zbliżona do wielkości średniej W komplecie F jest znaczna zmienność zawartości 
masy minerałów ciężkich, natomiast w kompleksie G masa ich jest relatywnie mała. W spą-
gu profilu Korolewo (kompleksy H, I) występują generalnie wysokie udziały masy minera- 
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Rys.2. Masa minerałów ciężkich we frakcji 0,10–0,05 mm w osadach pyłowych z profilu Koro-
lewo w procentach wagowych. Literowe symbole kompleksów objaśnione w tekście. 
 
łów ciężkich. Przedstawiona zmienność zawartości masy minerałów ciężkich we frakcji 
0,1–0,05 mm jest trudna do jednoznacznego wyjaśnienia. Prawdopodobnie wiązać to można 
ze zmiennością lokalnej dynamiki prądów powietrza jak i z różną zwartością minerałów 
ciężkich w obszarach alimentacyjnych. W tym miejscu trzeba też zwrócić uwagę, że masa 
minerałów ciężkich w osadach pyłowych profilu z Korolewa jest znacznie wyższa niż w 
osadach pyłowych Wołynia, Podola i Naddniestrza (Racinowski 2002, Racinowski et al. 
2004a, b). 

 

Zróżnicowanie zawartości klas minerałów ciężkich w profilu Korolewo 
 
Klasa minerałów nieprzezroczystych stanowi średnio 25,2% (3,9–68,6%) spektrum 

mineralnego (rys. 3). Zawartość jej wykazuje pewne odrębności w poszczególnych komp-
leksach litologicznych. Najwięcej tych składników jest w kompleksach A-D, ale wahania 
zawartości tych minerałów są stosunkowo duże. W górnej części stanowiska Korolewo 
(kompleksy E-I) minerałów nieprzezroczystych jest mniej niż wynosi ich średnia zawartość 
dla całego profilu. Sądzić można, że składniki tej klasy nie podlegały eliminacji w efekcie  
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Rys. 3. Procentowe udziały klas minerałów ciężkich we frakcji 0,10–0,05 mm w osadach pyło-
wych z profilu Korolewo: NT – minerały nieprzezroczyste; K – konkrecje żelazisto-manganowe; M – łysz-

czyki (bez biotytu); T – minerały przezroczyste. Literowe symbole kompleksów objaśnione w tekście. 

 
procesów hipergenicznych zachodzących w trakcie formowania i starzenia się poszczegól-
nych kompleksów osadowych. Nie obserwuje się również, aby odrębności ilościowe tych 
składników wiązały się z różnymi genetycznie poziomami gleb kopalnych. 

Klasa konkrecji występuje w średnim udziale 22,4% (1,0–46,1%) i stanowi najprawdo-
podobniej relikt wietrzenia andezytów. Najliczniej konkrecje stwierdzane są w dolnej części 
profilu Korolewo (kompleksy A-E) w których udział ich jest powyżej wartości średniej. W 
górnej części profilu zawartość konkrecji wyraźnie zmniejsza się osiągając wartości mini-
malne w kompleksach osadów F-I. Można przypuszczać, że składniki tej klasy są mało od-
porne na niszczenie, a eliminacja ich mogła nastąpić już w miejscach alimentacyjnych, a 
następnie w obszarach depozycji osadów pyłowych w efekcie rozwijających się tam proce-
sów hipergenicznych. 

Klasa łyszczyków stanowi odwrócenie zawartości konkrecji, ilość ich w sposób wyraźny 
wzrasta ku stropowi profilu. Średni udział łyszczyków wynosi 47,7% (2,4–90,9%). W kom-
pleksach A-E zawartość łyszczyków jest poniżej wielkości średniej. Natomiast w wyżej za- 
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legających kompleksach, ilość łyszczyków przekraczają wartość średnią. Wyjątkiem jest 
kompleks G, w którym jest relatywnie niska zawartość tych składników. Sądzić można, że 
ponieważ łyszczyki są odporne na niszczenie ich wzrost ilościowy ku stropowi profilu 
odbywa się kosztem zmniejszania ilości konkrecji. Nie można też odrzucić przypuszczenia, 
że nawiewany materiał pochodził z położonych dalej wysychających osadów rozlewisk lub 
jeziorzysk, w których, redeponowana zwietrzelina skał fliszowych cechuje się dużym udzia-
łem łyszczyków. 

Klasa minerałów przezroczystych występuje w bardzo małej ilości (średnio 4,8%). Ze 
względu na możliwość przypadkowego (losowego) popełnienia błędu analitycznego nie 
ustosunkowywano się do wyjaśnienia tej zmienności w pionie. Składniki te pochodzą ze 
zwietrzeliny skał andezytowych oraz redeponowanej zwietrzeliny skał fliszu karpackiego. 

  

Zróżnicowanie zawartości głównych grup minerałów przezroczystych w profilu Ko-
rolewo 

Minerały mało odporne na niszczenie 
Stwierdzanymi w spektrum minerałów ciężkich z profilu Korolewo składnikami nieod-

pornymi na niszczenie są amfibole, biotyty i pirokseny, które są typowymi minerałami an-
dezytów (rys. 4). Do tworzywa utworów pyłowych dostały się z redeponowanej zwietrze-
liny tych skał. 

Amfibole występują w średniej ilości 14,8% (8,8–24,4%). Minerały te wykazują pewne 
wahania swej zawartości w osadzie. Ogólnie stwierdza się ich wyższe udziały w spągu pro-
filu Korolewo (kompleksy B, C, E), niż w jego części górnej, szczególnie dotyczy to komp-
leksu H oraz I. 

Biotyt stwierdzany jest w średniej ilości 13,2% (3,8–30,0%), charakteryzuje on się sto-
sunkowo małą zmiennością w poszczególnych kompleksach osadów. Nie mniej obserwuje 
się pewne wzbogacenie w ten składnik kompleksu F i H. Zaprezentowany obraz zdaje się 
wskazywać, że przez cały okres sedymentacji do wszystkich kompleksów osadów dopro-
wadzany był materiał ze “świeżej” zwietrzeliny skał andezytowych, znajdującej w miejscu 
wietrzenia tych skał lub będących na wtórnym złożu np. w obniżeniach dolin i kotlin. 

Pirokseny występują w średniej ilości 6,1% (1,1–10,6%). Cechują się one podobnymi 
tendencjami zróżnicowania zawartości we wszystkich wydzielonych kompleksach osadów. 
Wahania ilości piroksenów związane są prawdopodobnie z cechami mineralogicznymi wiet-
rzejących andezytów. 

Odnotować należy, że składniki mało odporne na niszczenie są szybko eliminowane z re-
deponowanej zwietrzeliny andezytowej. Świadczyć o tym może brak amfiboli, piroksenów i 
biotytu w piaszczysto-żwirowych osadach budujących terasy doliny Cisy. 

 



236                                                                            R. Racinowski, M. Łanczont, A. Boguckyj  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Procentowe udziały przezroczystych minerałów ciężkich nieodpornych na niszczenie we 
frakcji 0,10–0,05 mm w osadach pyłowych z profilu Korolewo: Am – amfibole; B – biotyt; P – pirok-

seny. Literowe symbole kompleksów objaśnione w tekście. 

 

Minerały średnio odporna na niszczenie 
 

Ta grupa mineralna reprezentowana jest przez granaty i epidoty (rys. 5). Uważa się, że 
składniki średnio odporne na niszczenie pochodzą z redeponowanej zwietrzeliny fliszowych 
skał karpackich, która zalegała w dnach dolin oraz innych obniżeniach (jeziorzyskowych/ 
rozlewiskowych). 

Granaty występują w bardzo małej ilości, jest ich średnio 4,3% (0,0–25,0%). W dolnej 
części profilu Korolewo występują one tylko w “śladowych” ilościach. Szczególnie ubogie 
w ten minerał są kompleksy B, C, D, F. Większe ich udziały pojawiają się w kompleksie H. 
Natomiast maksymalne ilości granaty osiągają w kompleksie I reprezentującym współczes-
ną glebę nałożoną na glebę kopalną I. Sytuacja taka trudna jest do jednoznacznego wyjaś-
nienia, bowiem w osadach budujących terasy doliny Cisy granaty występują tylko sporady-
cznie. Prawdopodobnie nastąpiła zmiana miejsca źródłowego nawiewanych pyłów, którymi  
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Rys. 5. Procentowe udziały przezroczystych minerałów ciężkich średnio odpornych na nisz-
czenie we frakcji 0,10–0,05 mm w osadach pyłowych z profilu Korolewo: E – epidoty (z zoizytami); 

G – granaty. Literowe symbole kompleksów objaśnione w tekście. 

 
były skały fliszowe zasobne były w ten minerał. Niewykluczone też, że chwilowo wzboga-
canie w granaty następowało w środowisku fluwialnym, jakim był prawdopodobnie była Ci-
sa i jej dopływy. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że w skałach fliszowych Karpat Wschodnich wśród 
minerałów przezroczystych granat jest minerałem wiodącym, czasem nawet dominującym 
(Lazarenko et al. 1962), dlatego sądzić można, że w dla osadów dolnej części profilu Ko-
rolewo materiałem wyjściowym była redeponowana zwietrzelina skał fliszowych z małą 
ilością granatów, natomiast dla utworów części stropowej znaczna ilość jest trudna do wy-
jaśnienia. 

Epidoty stanowią małą ilość w spektrum minerałów ciężkich osadów pyłowych z Ko-
rolewa. Średnio jest ich 7,0%, skrajnie 2,3–13,5%. Zwraca uwagę fakt, że minerału tego jest 
relatywnie więcej niż w lessach Naddniestrza. W sposób orientacyjny zasygnalizować moż-
na, że dolna część profilu Korolewo (kompleksy B-E) cechuje się mniejszym udziałami epi-
dotów niż część górna (kompleksy F, H, I).  

 
Minerały odporna na niszczenie 
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Rys. 6. Procentowe udziały przezroczystych minerałów ciężkich odpornych na niszczenie we 
frakcji 0,10–0,05 mm w osadach pyłowych z profilu Korolewo: Zr – cyrkon; D – dysten; R – rutyle;  

Tr – turmaliny. Literowe symbole kompleksów objaśnione w tekście. 

 
W skład tej grupy mineralnej wchodzą cyrkon, rutyle, turmaliny oraz w bardzo małych 

ilościach dysten, staurolit, silimanit (rys. 6). Wymienione składniki występują we fliszo-
wych skałach karpackich (Lazarenko et al. 1962) oraz osadach budujących terasy Dniestru i 
Cisy (Adamenko, Gorodeckaja 1987, Racinowski et al. 2007). Do badanych osadów pyło-
wych dostały się w wyniku rozwiewania redeponowanych utworów zwietrzelinowych, które 
występowały w formie eluwiów i deluwiów na zboczach lub zdeponowane były na przed-
polu w dolinach i wysychających lokalnych jeziorzyskach oraz rozlewiskach wodnych. 

Cyrkon  w badanym profilu występuje w zmiennych ilościach, średnio jest go 19,4% 
(10,3–28,6%). Relatywnie dużo cyrkonu jest w kompleksach D i G, a natomiast mało w 
kompleksach C, F, G. Charakterystyczna jest bardzo niewielka zawartość cyrkonu w komp-
leksie I. Zaprezentowany obraz świadczyć może o lokalnych zmianach kierunków nawie-
wania materiału pochodzącego z redeponowanych zwietrzelin skał karpackich. 

Rutyle występują w średniej ilości 19,2% (7,9–29,7%). Wykazują one dużą zmienność 
swej zawartości w pionie. Stosunkowo małe ilości rutyli stwierdza się w kompleksach C, F, 
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H, I, natomiast w pozostałych kompleksach zawartość ich jest wyraźnie wyższa. Układ taki 
częściowo zbieżny jest ze zróżnicowaniem zwartości cyrkonu w profilu Korolewo. 

Turmaliny  są w średniej ilości 10,1% (1,9–18,4%). Wykazują one stosunkowo małe 
zmienności w profilu pionowym. Nie mniej odnotować należy, że jest go więcej w dolnej 
części profilu Korolewo (kompleksy C, D) niż w części środkowej (kompleks F). W części 
górnej praktycznie nie stwierdza się wahania ilości turmalinów.  

 
Spektrum mineralne analizowanego osadów z profilu Korolewo w sposób istotny 

wyodrębnia się od wcześniej badanych osadów pyłowych Naddniestrza Halickiego, Woły-
nia i Podola (Racinowski 2002, Racinowski et al. 2004a, b, 2005, 2006). Wynika to z faktu, 
że w analizowanym profilu występuje zdecydowanie większa masa składników ciężkich we 
frakcji 0,1–0,05 mm. W spektrum minerałów ciężkich dominującymi są klasy konkrecji i 
łyszczyków. Wśród minerałów przezroczystych charakterystyczna jest duża ilość minerałów 
nieodpornych na niszczenie (amfibole, biotyt, pirokseny), które pochodzą ze zwietrzałych 
intruzji karpackich andezytów. Grupa tych minerałów w podwyższonych udziałach wystę-
puje w profilu Korolewo w kompleksach osadowych B, C, F, H. Minerały średnio odporne 
na niszczenie (a szczególnie granaty) są w bardzo małej ilości. Jednak znaczącą rolę granaty 
odgrywają w kompleksie I, który stanowi współczesną glebę rozwiniętą na glebie kopalnej 
I. Składniki te pochodzą prawdopodobnie z redeponowanej zwietrzeliny skał karpackich bo-
gatych w granaty, albo ze wzbogaconych w ten składnik osadów uformowane we fluwial-
nych środowiskach prądowym. W skład spektrum minerałów przezroczystych wchodzi 
głównie grupa minerałów odpornych na niszczenie (cyrkon, rutyle, turmaliny). Grupy tych 
minerałów wiążą się z fliszowymi skałami karpackimi, i są one charakterystyczne dla osa-
dów z całego profilu Korolewo. Jednak szczególnie ważne są dla kompleksów A, D, E, G. 
Obecność wymienionych grup mineralnych w osadach pyłowych w sposób bardzo wyraźny 
koreluje ze spektrum przezroczystych minerałów ciężkich typowych dla osadów nadbudo-
wujących skale cokoły teras Cisy (Adamenko,Gorodeckaja 1987). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy minerałów ciężkich sądzi się, że utwory pyłowe 
z Korolewa stanowią mieszanina pyłów pochodzących z rozwiewanych zwietrzelin skał an-
dezytowych oraz osadowych skał fliszu karpackiego ubogich w granaty. Zauważa się, że w 
składzie minerałów ciężkich zróżnicowanie relacji między składnikami pochodzącymi ze 
“skał fliszowych” i “andezytowych” świadczyć może, że w tracie akumulacji pyłów w 
Korolewie następowała lokalnie zmiana obszarów alimentacyjnych oraz kierunków wiania 
lokalnych wiatrów. Uformowane w trakcie krótkiego transportu osady pyłowe na małą skalę 
podlegały zjawiskom redepozycji (spływom, przewiewaniu) oraz przekształceń hipergenicz-  
nym, bowiem w małym stopniu zaznacza się zmiana klas mineralnych całym profilu jak i 
poszczególnych kompleksach osadów. 

_________________ 
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Heavy minerals were studied in loess deposits from the Palaeolithic site at Korolevo on the Cisa 

River. Loess deposits are strongly transformed by pedogenesis almost in the whole profile. 
Altogether seven incomplete (truncated) soil units were distinguished. Heavy minerals were 
identified in the 0.1-0.05 mm fraction. Heavy minerals spectrum in the Korolevo profile 
significantly differs from those examined in silt deposits from the northern foreland of the 
Carpathians. Concretions and micas are the dominant classes in the heavy minerals spectrum from 
Korolevo. The group of transparent minerals is characterized by a great amount of minerals not 
resistant to destruction (amphiboles, biotite, pyroxenes), which originated from the weathered 
intrusions of the Carpathian andesites. Minerals that are medium-resistant to destruction (especially 
garnet) occur in a very small amount. 

 


