
WSTĘPNA ANALIZA LITOSTATYSTYCZNA SKŁADU MINERAŁÓW CIĘŻKICH  W 

NIEKTÓRYCH OSADACH PLEJSTOCEŃSKICH WOŁYNIA, NADDNIESTRZA 

HALICKIEGO I PODOLA  

Roman Racinowski1, Cyprian Seul1, Maria Łanczont2, 

Andriej Buguckyj3 
1Katedra Geotechniki, Politechnika Szczecińska, al. Piastów 50, 70-310, 

 m. Szczecin, Polska 
2Instytut Nauk o Ziemi UMCS, al. Kraśnicka 2CD, m. Lublin, 20-817, Polska 

3Wydział Geograficzny, Narodowy Uniwersytet im. I. Franko, ul. Doroszenka, 41,  

m. Lwów, 79000, Ukraina 

 

 Wprowadzenie 

 Od kilkudziesięciu lat istnieje czynna współpraca naukowa w zakresie geografii i geologii 

między Uniwersytetem M.Curie�Skłodowskiej w Lublinie z Uniwersytetem im. I. Franko we 

Lwowie. Do prac tych w zakresie badań uziarnienia i składu minerałów ciężkich włączona została 

również Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej. 

Niniejsza praca stanowi kontynuację wcześniej wykonanego opracowania (Racinowski et al. 

2004a). Zaprezentowano nowe wyniki analiz minerałów ciężkich frakcji 0,1-0,06 mm osadów 

czwartorzędowych (głównie pyłowych) zachodniej części Ukrainy. Jednocześnie dokonano próby 

ustalenia litostatystycznych związków między uśrednionym składem minerałów ciężkich ze 

stanowisk zachodniego Wołynia, Naddniestrza halickiego (Wschodnie Podkarpacie) oraz 

zachodniego Podola. Rozmieszenie stanowisk badawczych przestawiono na rys.1. Porównano 

uśrednione spektra minerałów ciężkich z 10 stanowisk, analizując łącznie 253 próbki. W celu 

ułatwienia prezentacji wyników materiał ze stanowisk naddniestrzańskich oznaczono symbolem D, 

wołyńskich W i podolskich P. Prezentowane badania wykonywane były w ramach grantów KBN 

PO4E 031 15 i 3PO4D 034 25, kierowanych przez Marię Łanczont. 

W spektrum mineralnym wydzielono trzy klasy składników: minerały nieprzezroczyste, 

konkrecje, łyszczyki (muskowit, chloryt) minerały przezroczyste bez łyszczyków. W dalszej części 

pracy, klasie tej przypisano skrótową nazwę �minerały przezroczyste�, wśród których wydzielono  

szereg grup mineralnych. Są to amfibole, apatyt, biotyt, chloryt, cyrkon, dysten, epidoty (łącznie z 

zoizytami), glaukonit, granaty, monacyt, pirokseny, rutyle (łącznię z innymi minerałami 

tytanowymi), staurolit, silimanit, turmaliny oraz  inne. Uśrednione dla poszczególnych stanowisk 

udział mine- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.1. Lokalizacja stanowisk badawczych. Stanowiska:  
1 - Bojaniči, 2 - Kor�iv,     3 - Dubrivka, 4 - Kolodiiv, 5 - Halyč, 6 - Dovhe Kopani,      7 - 

Zahvizdja, 8 - Skala Podolska,    9 - Vendyčany, 10 - Mamalyga. 
 

 

rałów ciężkich podano w tabeli 1.  

Ze względu na stosunkowo skąpy ilościowo materiał z poszczególnych stanowisk ocenę 
porównawczą ograniczono tylko do cech ogólnych materiału z poszczególnych stanowisk bez 

uwzględnienia jego wieku, cech litogenetycznych, przekształceń hipergenicznych czy też 
paleopedologicznych.  

Na wstępie za pomocą testu  kwartylowego (Domański 1990) porównano podobieństwo 

między klasami i charakterystycznymi grupami przezroczystych minerałów ciężkich w 

poszczególnych stanowiskach badawczych. Pierwszy kwartyl (Q1) informuje o procentowej 

zawartości minerałów ciężkich stanowiących 25% całego spektrum. Natomiast trzeci kwartyl (Q3) 

wskazuje na procentowy udział minerałów o zawartości 75% całego spektrum. Zakres miedzy Q1 i 

Q3 informuje o 50% udziale materiału wokół wielkości modalnej (Q2). Interwały między 

pierwszym i trzecim kwartylem porównano testem kwartylowym. Jeśli kwartylowe odcinki zbioru z 

porównywanych stanowisk  nie zachodzą na siebie jest między nimi istotna różnica.  

W celu stwierdzenia czy istnieją podstawy do wyodrębnienia zespołów różniących się 
między sobą stanowisk zastosowano test  Tuckey�a  (Oktaba 1974). Opiera się on na �lukach� (L) 

jakie występują między uszeregowanymi pod względem wielkości wartościach  średnich. Luki 

wylicza się na podstawie sumy kwadratów odchyleń standardowych, liczebności analizowanych 

próbek i ilości porównywanych stanowisk, przy poziomie istotności 0,05.   

Za pomocą zaprezentowanych testów odrębnie porównywano następujące zbiory 

składników: 1) udziały w całym spektrum charakterystycznych klas mineralnych (nieprzezroczyste 

+ konkrecje; łyszczyki; minerały przezroczyste bez łyszczyków); 2) zawartości w obrębie klasy 

 



minerałów przezroczystych (traktowanej jako 100%) składników o różnej odporności na niszczenie 

(odporne: cyrkon, dysten, monacyt, rutyl, staurolit, silimanit, turmalin; średnioodporne: apatyt, 

epidoty, granaty; nieodporne: amfibole, biotyt, glaukonit, pirokseny), 3) zawartości procentowe 

głównych minerałów wiodących (cyrkon, granaty, rutyle); 4) udział głównych zespołów minerałów 

odpornych (cyrkonu, rutylu, innych składników odpornych). 

 

 Ocena podobieństwa stanowisk za pomocą testu kwartylowego  

We wszystkich próbkach występują podobne pod względem jakościowym składniki, jednak 

w poszczególnych stanowiskach zaznacza się ich zróżnicowanie ilościowe, o czym świadczą 
znaczne rozstępy między skrajnymi wyrazami zbiorów (tab. 1).  Interwały między pierwszym i 

trzecim kwartylem przedstawiono jako odcinki na rys. 2 � 5. W odcinki te wrysowano kółeczkami 

wartości średnich arytmetycznych.  

  Podobieństwo między stanowiskami w obrębie klasy minerałów ciężkich 

Zmienność wartości średnich i wielkości graniczne pierwszego i trzeciego kwartyla dla 

poszczególnych klas zaprezentowano na rys. 2. 

Minerały nieprzezroczyste, łącznie z konkrecjami. Średnia zawartość tych składników w 

badanych stanowiskach mieści się w interwale 33-57%, jednak 50% układ próbek wokół tej 

wartości wykazuje dużą zmienność. Powoduje to, że tylko niektóre stanowiska w świetle testu 

kwartylowego różnią się między sobą. Z dużą dozą tolerancji przyjąć można, że stanowiska 1W 

różni się od większości stanowisk z Naddniestrza i Podola.  Zwraca uwage fakt, że stanowiska z 

Podola (8P, 9P, 10P) i niektóre  z pozostałych rejonów (2W, 7D) cechują się dużym zakresem 

zmienności składników nieprzezroczystych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Rys. 2.  Odcinki przedziałów między pierwszym kwartylem (Q = 25%), a trzecim kwartylem 
(Q=75%) procentowej zawartości klas minerałów ciężkich. O � minerały nieprzezroczyste i konkrecje; M � 
łyszczyki (muskowit, chloryty); T � minerały przezroczyste (bez łyszczyków).  Kropkami zaznaczono 
wartości średnie. Numeracji stanowisk badawczych przypisano symbole regionów (W- Wołyń, D- 
Naddniestrze halickie, P- Podole).   

 

Łyszczyki mają relatywnie wąski zakres zmian wartości średnich dla poszczególnych 

stanowisk mieści się w zakresie 24-39%. W zasadzie test kwartylowy wskazuje na podobieństwo 

między poszczególnymi stanowiskami. Należy jednak odnotować, że największe różnice między 

Q1 i Q2 występują w stanowiskach z Wołynia i Podola, a tylko sporadycznie z Naddniestrza.  

Minerały przezroczyste (bez łyszczyków) cechują się bardzo wyraźnym trendem zmian tych 

składników w sąsiadujących stanowiskach. Wartości średnie dla badanych stanowisk mieszczą się 
w zakresie 11-39%.  Test kwartylowy pozawala zaobserwować istotne różnice między wieloma 

stanowiskami. Na przykład stanowisko 1W różni się od 

 

 całego badanego materiału. Z kolei stanowisko 4D różni się od wielu innych. 

Zaprezentowane wyniki w sposób wyraźny wskazują, że transportowany strumieniem 

powietrza materiał pyłowy mógł mieć już na etapie wyjściowym odmienny skład minerałów 

ciężkich, który w efekcie masowego transportu w mały stopniu podlegał dyferencjacji pod 

względem cech ekwiwalentu aerodynamicznego. Wydaje się, że niezależnie od cech środowiska 

alimentacyjnego, właściwe różnicowanie klas minerałów ciężkich mogło następować w efekcie 

lokalnych, występujących bezpośrednio po sedymentacji, procesów redepozycyjnych (zmienna 

zawartość łyszczyków). Natomiast zachodzące zjawiska hipergeniczne i procesy glebowe 

powodowały przekształcanie składu mineralnego wyrażające się zmienną zawartością minerałów 

nieprzezroczystych i konkrecji. W takim ujęciu udział minerałów przezroczystych jest wypadkową 
oddziaływania powyższych czynników.  

Podobieństwo między stanowiskami w obrębie przezroczystych minerałów ciężkich o różnej 

odporności na niszczenie 

Jak wspomniano wyżej, w zespole przezroczystych minerałów ciężkich bez łyszczyków 

(muskowitu, chlorytu) wydzielono 3 grupy składników ze względów na ich odporność na 

niszczenie fizyczne i chemiczne. Są to minerały nieodporne, minerały o średniej odporności, 

minerały odporne. Rozstępy między pierwszym i trzecim kwartylem przedstawiono na rys. 3. 

Minerały przezroczyste nieodporne na niszczenie. Średnia zawartość tych składników w 

badanych stanowiskach waha się od 4% do 8%. Relatywnie najwięcej minerałów nieodpornych jest 

w lessach wołyńskich i częściowo podolskich (stanowisko 10P)  przekraczając udział 10%. 

Towarzyszy temu duży rozrzut zawartości tych minerałów w zbiorach próbek. Stwierdza się 
zasadniczo, że we wszystkich porównywanych regionach składniki nieodporne na niszczenie 



koncentrują się w górnych częściach profili reprezentujących najmłodsze utwory pyłowe. W 

regionie naddniestrzańskim występują stanowiska zazwyczaj o zawartościach składników 

nieodpornych poniżej 10%. Towarzyszy temu mały rozrzut między wartościami pierwszego i 

trzeciego kwartyla. Szczególnie wyraźnie ma to miejsce w stanowiskach 3D, 4,D, 5D. Powoduje to, 

że różnią się one od większości analizowanych stanowisk. 

Minerały średnioodporne na niszczenie. Reprezentowane są zasadniczo tylko przez granaty 

(inne minerały obserwowane są sporadycznie). Udział ich wynosi powyżej 20%, natomiast średnia 

zawartość tych składników mieści się w przedziale 15-52%. W analizowanym materiale występują 
duże wahania zawartości tych składników w sąsiadujących ze sobą (w pionie) próbkach.  

Zazwyczaj najwyższe koncentracje składników średnioodpornych obserwuje się w dolnych 

częściach profili badanych stanowisk, które są reprezentowane przez różne osady wodnej genezy. 

Jedynie w sta- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. 3.  Odcinki przedziałów między pierwszym kwartylem (Q = 25%), a trzecim kwartylem 
(Q=75%) procentowej zawartości grup przezroczystych minerałów ciężkich o różnej odporności na 
niszczenie. S � minerały nieodporne; A � minerały średnioodporne; H � minerały odporne.  Kropkami 
zaznaczono wartości średnie. Numeracji stanowisk badawczych przypisano symbole regionów (W- Wołyń, 
D- Naddniestrze halickie, P- Podole).   

 



 

 

nowisku 7D jest relatywnie najmniej minerałów średnioodpornych (zazwyczaj poniżej 20%). 

Analiza materiału testem kwartylowym wskazuje na podobieństwo próbek ze wszystkich 

stanowisk. Jedynie materiał ze stanowiska 7D i 8P różni się od pobranego z pozostałych stanowisk. 

Minerały odporne na niszczenie. Reprezentowane są głównie przez cyrkon oraz  

rutyl. Średnia zawartość składników odpornych na niszczenie waha się w granicach 40-75%. W 

większości stanowisk zawartość tych minerałów jest większa od 40%. Najniższe udziały tych 

składników odpornych są  w stanowiskach podolskich  (8P, 10P). Generalnie dla zespołu 

minerałów odpornych stwierdza się znaczny rozstęp między pierwszym i trzecim kwartylem. 

Udział tych składników wykazuje również dużą zmienność w sąsiadujących ze sobą w profilu 

próbkach. W świetle testu kwartylowego stanowisko 7D różni się od pozostałych oraz od 

niektórych � stanowiska 8P i 10P.   

Przedstawione wyniki analizy testem kwartylowym zawartości minerałów o różnej 

odporności na niszczenie pozwalają stwierdzić, że cały badany materiał w zasadzie reprezentowany 

jest przez składniki średnioodporne i odporne na niszczenie. Wskazuje to w sposób wyraźny, że 

spektra przezroczystych minerałów ciężkich w analizowanych stanowiskach zachodniej części 

Ukrainy mają związek z redeponowaną zwietrzeliną lokalnych skał mezozoiczno-

trzeciorzędowych. Miejscowo podwyższone udziały składników nieodpornych na niszczenie 

wiązać można z wyjściowym materiałem mającym swe źródło w plejstoceńskich osadach 

lodowcowych lub redeponowanej zwietrzelinie prekambryjskich skał występujących w podłożu 

Wołynia i Podola. 

Podobieństwo między stanowiskami w obrębie wiodących przezroczystych minerałów 

ciężkich 

Wykonane przez autorów wcześniej prace (cytowane są w spisie literatury) wskazują, że 

charakterystycznymi minerami dla obszaru zachodniej Ukrainy są cyrkon, granat, rutyl (wraz z 

innymi minerami tytanowymi). Minerały te określono jako wiodące i przypisano �umownie� 

miejsce ich pochodzenia (Racinowski 2002). Interwały między pierwszym i trzecim kwartylem oraz 

wartości średnie dla badanych stanowisk przedstawiono na rys. 4. 

Cyrkon.  Średnie udziały cyrkonu w badanych stanowiskach mieszczą się w interwale 21-

49%. Najniższa zawartość cyrkonu występuje w osadach z Podola, gdzie zasadniczo udział jego 

mieści się w interwale 10-20%. Wyraźnie podwyższone udziały są w stanowiskach osadów 

naddniestrzańskich, w których zazwyczaj jest powyżej 20% cyrkonu. Zwraca uwagę podwyższony 

jego udział w stanowisku 7D, i obniżony w stanowisku 6D. W większości profili badawczych 

sąsiadujące ze sobą w pionie próbki wykazują podobną zawartość cyrkonu. W świetle testu 

kwartylowego zauważyć można, że materiał ze stanowisk podolskich (8P, 9P, 10P) odbiega od 

pozostałych, znajdujących się na Wołyniu lub Naddniestrzu. Odmienność swa wykazują również 
stanowiska 1W i 7D. 



Granaty. Średnie zawartości granatu w badanych stanowiskach mieszczą się w przedziale 

14-63%. Relatywnie najmniej granatów jest w stanowiskach z Wołynia, gdzie większość próbek 

wykazuje jego zawartość 10-20%. Udział tego minerału w zna- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Rys. 4.  Odcinki przedziałów między pierwszym kwartylem (Q = 25%), a trzecim kwartylem 
(Q=75%) procentowej zawartości zbiorów wiodących przezroczystych minerałów ciężkich.  Z � cyrkon; G �
granaty; R � rutyl. Kropkami zaznaczono wartości średnie. Numeracji stanowisk badawczych przypisano 
symbole regionów (W- Wołyń, D- Naddniestrze halickie, P- Podole).   

 

 

czący sposób zwiększa się w utworach Naddniestrza, gdzie jest go zazwyczaj powyżej 20%. Jednak  

w poszczególnych profilach sąsiadujące ze sobą w pionie próbki wykazują duże zróżnicowanie 

udziałów granatu. Wyjątkiem w skali całego materiału jest tu stanowisko 7D, gdzie w zasadzie ilość 
granatu jest  mniejsza od 20%. W stanowiskach z Podola procentowa zawartość granatu jest 

zbliżona do materiału z Naddniestrza. Test kwartylowy wskazuje, że w zasadzie zawartość granatu 

we wszystkich rozpatrywanych stanowiskach jest podobna. Jednak zauważa się, że  stanowiska  

1W, 2W, a szczególnie 7D cechują się relatywnie małą zawartością granatów. Natomiast 

stanowisko 8P ma dość wyraźnie większą ilość granatu niż pozostałe.   

 



Rutyl. Średnia zawartość tego minerału jest w granicach 14-36%. Relatywnie najwięcej 

rutylu jest w materiale z Naddniestrza, a najmniej w stanowiskach z Podola. W zasadzie rutyl we 

wszystkich stanowiskach występuje w podobnych udziałach i zaznaczają się małe rozstępy miedzy 

wartościami Q1 i Q3. Zwraca uwagę stanowisko 8P, które wyodrębnia się od pozostałych małą 
zawartością rutylu, natomiast stanowiska 3D i 7D cechują się podwyższoną  ilością tego minerału.  

W sposób umowny  przyjąć można, że dla osadów z Wołynia dominującym źródłem 

przezroczystych minerałów ciężkich była redeponowana zwietrzelina lokalnych skał 

mezozoicznych i trzeciorzędowych. Dla materiału Naddniestrza miejscem alimentacyjnym była 

lokalna zwietrzelina skał trzeciorzędowych i kredowych przemieszana z redeponowaną zwietrzeliną 
różnowiekowych skał podolskich przy bardzo silnym doprowadzaniu redeponowanej zwietrzeliny 

skał karpackich. Źródłowymi osadami dla utworów z Podola były głównie redeponowane 

zwietrzeliny lokalnych skał osadowych (paleozoicznych, mezozoicznych i trzeciorzędowych) 

wzbogaconych lokalnie w redeponowane zwietrzeliny krystalicznych skał prekambryjskich. 

Zwraca uwagę fakt, że na tym jednorodnym tle minerałów wiodących wyróżnia się 
stanowisko 7D, gdzie kosztem granatów pierwszoplanowe miejsce zajmują cyrkon i rutyl oraz 

stanowisko 8P i 10P, gdzie występuje odwrotna sytuacja. 

Podobieństwo między stanowiskami w obrębie przezroczystych minerałów ciężkich 

odpornych na niszczenie 

Wśród przezroczystych minerałów odpornych na niszczenie najbardziej pospolitymi są 
cyrkon i rutyl. Niezależnie od nich występują również i inne składniki słabo podatne na niszczenie, 

głównie turmaliny. Traktując ten zespół minerałów jako 100% wyliczono dla poszczególnych 

stanowisk średnią zawartość tych grup mineralnych (średnia zredukowana) oraz wielkości 

graniczne pierwszego i trzeciego kwartyla (rys. 5). 

 Zredukowana zawartość cyrkonu. Wśród odpornych na niszczenie przezroczystych 

minerałów ciężkich zredukowane wartości średnie wahają się w granicach 35-63%. Z reguły jest 

ich więcej niż 30%. Zasadniczo dla całego badanego materiału rozstępy między pierwszym i 

trzecim kwartylem są znaczne. Na podstawie testu kwartylowego stwierdza się że zdecydowanie od 

całego materiału różnią się osady ze stanowiska 1W i w mniejszym stopniu ze stanowisk 4D, 5D, 

7D. Relatywnie najniższe zredukowane udziały cyrkonu występują w materiale z Podola. 

Zredukowana zawartość rutylu. Wartości średnie zredukowanych udziałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.  Odcinki przedziałów między pierwszym kwartylem (Q = 25%), a trzecim kwartylem 
(Q=75%) zredukowanej procentowej zawartości zbiorów odpornych  przezroczystych minerałów ciężkich.  
Z � cyrkon; R � ruty, D � inne minerały odporne na niszczenie. Kropkami zaznaczono wartości średnie. 
Numeracji stanowisk badawczych przypisano symbole regionów (W- Wołyń, D- Naddniestrze halickie, P- 
Podole).   
 

 

rutylu mieszczą się w interwale 26-40%. Różnice miedzy pierwszym a trzecim kwartylem cechują 
się relatywnie małym rozstępem. Test kwartylowy wskazuje, że ze względu na obniżoną zawartość 
rutyli zaznaczają się pewne odrębności między stanowiskami 1W i 8P oraz pozostałymi. Natomiast 

stanowisko 10P wykazuje tylko częściowe różnice do pozostałego materiału ze względu na 

podwyższoną zawartość rutylu. 

Zredukowana zawartość innych minerałów odpornych.  Zawartość tych składników jest 

mała, bowiem średnia mieści się w granicach 9-3%. Udziały tych innych składników  wykazują 
znaczne zróżnicowanie w badanym materiale. Najmniej �innych minerałów odpornych� jest w 

stanowiskach 1W, 4D, 5D, 7D (poniżej 15%) co powoduje, że w świetle testu kwartylowego różnią 
się one od pozostałych. Natomiast najwięcej  jest ich w stanowiskach z Podola, co wyróżnia je od 

pozostałego materiału. Wydaje się, że mniej �przerobiony� przez procesy redepozycji i zjawiska 

hipergeniczno-pedologiczne materiał zawiera więcej zredukowanych innych składników odpornych 

na niszczenie. Dotyczy to głównie turmalinów i staurolitu. 

Zaprezentowane porównanie zdaje się wskazywać, na odrębności lokalnych miejsc zasilania 

w minerały ciężkie plejstoceńskich osadów pokrywowych Ukrainy zachodniej.     

Wyróżnienie zespołów stanowisk testem Tuckey�a 

Na podstawie testu Tuckey�a dla omówionych powyżej zbiorów składników mineralnych 

podjęto próbę wydzielenia różniących się (lub podobnych) zespołów  stanowisk. W zestawieniach 

podano numeracje stanowisk zgodnie z ryc.1 i przypisaną im symboliką regionu (W � Wołyń, D � 

Naddniestrze halickie,  P � Podole). Ze względu na największą ilość zbadanego materiału z 



Naddniestrza halickiego region ten przyjęto jako tło porównawcze dla stanowisk z Wołynia i 

Podola. Myślnikiem oznaczono różniące się zespoły stanowisk.  

3.1. Zespoły stanowisk dla klasy minerałów ciężkich  

Dla poszczególnych klas mineralnych uporządkowane pod względem wielkości szeregi 

wartości średnich przedstawiono poniżej.  

Minerały nieprzezroczyste (L=7,0) : 1W �7D,2W,3W,10P,8P,4D,5D,6D,9P 

Łyszczyki (L= 8,0) :                            9P,5D,1W,4D,7D,3D,6D,8P,2W, 10P 

Minerały przezroczyste (L= 5,2) :      6D,10P,8P,4D,9P,2W,5D,3D,7D �1W 

Mimo zróżnicowania wartości średnich w szeregu, luki między nimi są zbyt małe, żeby za 

pomocą testu Tuckeya wydzielić różniące się miedzy sobą stanowiska. Jedynie stanowisko 1W 

(Bojanice) wyodrębnia się wśród całego zbioru średnich. 

3.2. Zespoły stanowisk dla zawartości przezroczystych minerałów ciężkich o różnej 

odporności na niszczenie 

Uszeregowane zbiory przezroczystych minerałów ciężkich o różnej odporności na 

niszczenie dla poszczególnych dla poszczególnych stanowisk badawczych  

przedstawiają się następująco: 

Minerały nieodporne (L=3,3) :                7D, 3D, 4D, 8P, 5D, 9P, 1W, 6D � 10P � 2W 

Minerały średnioodporne (L= 8,4):          6D - 4D, 2W, 1W, 9P, 7D, 5D, 3D, 10P � 8P 

Minerały odporne (L= 8,6):                      8P, 10P - 5D, 3D, 2W, 9P, 1W, 7D �  

4D, 6D 

W stosunku do stanowisk Naddniestrza halickiego wyodrębniają się stanowiska z Wołynia 

mające podwyższone udziały minerałów nieodpornych i nieco obniżone ilości minerałów 

średnioodpornych. Materiał z Podola cechuje się w porównywanych zbiorach relatywnie 

mniejszymi udziałami minerałów odpornych i podwyższonymi udziałami składników 

średnioodpornych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że stanowiska naddniestrzańskie są 
ubogie w minerały nieodporne na niszczenie. 

Zespoły stanowisk dla zawartości  wiodących przezroczystych minerałów ciężkich  

Wiodące przezroczyste minerały ciężkie rozdzielone ze względu na przypisywane im 

umownie miejsce źródłowe podane zostały poniżej: 

Cyrkon (L=5,8):                10P, 8P, 5D, 9P � 7D, 3D, 4D, 2W � 1W, 6D 

Granat (L=9,2):                  6D � 2W, 1W, 4D, 3D, 7D, 9P, 5D, 8P � 10P 

Rutyl (L=5,1):                    8P � 7D, 10P, 1W, 3D, 5D, 9P � 4D, 2W, 6D  

W stosunku do materiału z Naddniestrza halickiego obserwuje się, że w stanowiskach  

podolskich następuje obniżenie zawartości cyrkonów, natomiast w wołyńskich � wzrost ilości tego 

składnika. Odwrotną tendencję wykazują zawartości granatów. Natomiast ilości rutyli w sposób 

bardzo zmienny występują we wszystkich analizowanych stanowiskach.  

Zespoły stanowisk dla zawartości  przezroczystych minerałów ciężkich odpornych na 

niszczenie 

Zestawienie uszeregowanych stanowisk pod względem wzrastających udziałów minerałów 

odpornych na niszczenie przedstawia się następująco: 



Cyrkon (L=5,1):              9P, 10P, 5D, 4D, 8P, 2W � 6D, 3D, 7D � 1W 

Rutyl (L = 4,4):               8P, 1W � 9P, 4D, 2W, 7D, 3D, 6D, 5D � 10P 

Inne (L=4,1):                  1W, 7D, 3D, 6D � 2W, 5D, 10P, 4D � 8P, 9P 

Analiza minerałów o różnej odporności na niszczenie pozwala tylko w sposób orientacyjny 

zasygnalizować, że w stosunku do stanowisk naddniestrzańskich w materiale  podolskim jest 

zazwyczaj więcej "innych minerałów odpornych" (głównie turmalinu i staurolitu)  a mniej 

cyrkonów. Stanowiska wołyńskie wykazują podobieństwo do materiału z Naddniestrza halickiego. 

 Podsumowanie 

Otrzymane wyniki analizy minerałów ciężkich nawiązują do badań prowadzonych przez 

innych autorów (np. Tokarki 1935, 1936, Chlebowski et al. 2002) oraz poszerzają wnioski 

wypływające z wcześniejszych badań autorów (np. Racinowski 2002, Racinowski et al. 2004 a,b).  

Generalnie we wszystkich badanych stanowiskach występują osady o podo- 

bnych pod względem jakościowym spektrach minerałów ciężkich. Jednak pod względem 

ilościowym zaznacza się bardzo duże zróżnicowanie składu poszczególnych próbek. Dominującymi 

są minerały nieprzezroczyste, łyszczyki i konkrecje. Uzupełnieniem do tych klas mineralnych są 
minerały przezroczyste (bez łyszczyków). Wśród minerałów przezroczystych (bez łyszczyków) 

dominującymi są składniki średnioodporne i odporne na niszczenie fizyczne i chemiczne. 

Minerałami wiodącymi są cyrkon, granaty i rutyl. Zawartość tych minerałów w poszczególnych 

stanowiskach wykazuje bardzo duży rozstęp między skrajnymi wartościami zbioru. I tak dla 

granatów dochodzi do 80%, cyrkonów do 48% i rutyli do 36%. Podobne uwagi odnoszą się równie 

do rozstępu miedzy pierwszym i trzecim kwartylem (Q1 i Q3). Taka zmienność powoduje, że za 

pomocą testu kwartylowego nie można w sposób jednoznaczny dokonać regionalnego 

zróżnicowania poszczególnych stanowisk. Również i test Tuckey�a ze względu na duże wahania 

odchylenia standardowego nie pozwala na wyraźne uchwycenie odmienności między składem 

minerałów ciężkich w stanowiskach Naddniestrza halickiego, Wołynia i Podola. 

Uwzględniając małą ilość porównywanych stanowisk z Wołynia i Podola tylko w sposób 

przybliżony odnotować można pewne prawidłowości regionalnego zróżnicowania składu 

przezroczystych minerałów ciężkich. Osady ze stanowisk Naddniestrza cechują się najniższą 
zawartością minerałów nieodpornych na niszczenie (amfibole, pirokseny). W stanowiskach z 

Podola jest więcej granatów a mniej cyrkonów niż w materiale z Wołynia. Natomiast utwory z 

Naddniestrza cechują się zmienną (ale pośrednią) zawartością tych składników w odniesieniu do 

Podola i Wołynia.  

Wydaje się, że zasygnalizowane ogólne zróżnicowanie spektrum przezroczystych 

minerałów ciężkich ma głównie związek z charakterem wyjściowego materiału zwietrzelinowego, 

który w trakcie redepozycji i depozycji do lokalnych basenów alimentacyjnych podlegał 

różnicowaniu ze względu na podatność na niszczenie oraz transport. Wzbogacenie osadów w 

przezroczyste minerały nieodporne na niszczenie prawdopodobnie wiązać należy z 

doprowadzaniem materiału z redeponowanych osadów glacjalnych (Wołyń) oraz redeponowanych 

zwietrzelin skał krystalicznych (Podole).  



Wydaje się także, że zróżnicowanie zawartości  składników nieprzezroczystych, konkrecji i 

łyszczyków oddaje cechy procesów redepozycyjnych, hipergenicznych oraz glebotwórczych, 

zachodzących po osadzeniu się materiału pyłowego.   
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