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Petroarcheologiczne badania wybranych próbek skał i zaprawy murarskiej 

Zamościa (SE Polska) z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i 

elektronowej. 

Badania wstępne 

Petroarcheology study of selected rocks and plasters samples from Zamość 

(SE Poland) using microanalysis method.  

Preliminary study. 

Miłosz Huber 

Department of Geology, Soil Science and Geoinformacy, Earth Science and Spatial Management, Maria Curie-

Skłodowska University, 20 -718 Lublin, 2cd Kraśnicka rd., Poland, e-mail: mhuber@umcs.lublin.pl  

Key-words: petroarcheology, rocks, plasters, Zamość, microanalyzis 

Abstract: The subject of this article are samples of mortar and stone used for the construction 

of historic buildings in Zamość. These samples, after photographic documentation, were sent 

to make thin plate preparations, followed by petrographic observations using a polarizing 

optical microscope in transmitted and reflected light, and then the samples were analyzed using 

a scanning electron microscope with an EDS attachment. The results of these analyzes showed 

the use of detritorial limestone from Roztocze as well as rocks and massive limestone for the 

construction of historic buildings (supplements in the city walls) as well as quartz and 

glauconite crystal clusters as a material for embellishing the mortar (in which limestone cement 

was also found). 

Słowa - klucze: petroarcheologia, skały, tynki, Zamość, mikroanaliza 

Abstrakt: Przedmiotem niniejszego artykułu są próbki zaprawy murarskiej oraz kamienia 

służącego do budowy historycznych obiektów w Zamościu. Próbki te po udokumentowaniu 

fotograficznym zostały przesłane w celu wykonania preparatów płytek cienkich a następnie 

wykonano obserwacje petrograficzne z użyciem polaryzacyjnego mikroskopu optycznego w 

świetle przechodzącym i odbitym a następnie przeanalizowano próbki z użyciem 

skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS. Wyniki tych analiz ukazały 

wykorzystanie wapienia detrytycznego z Roztocza oraz opoki i wapienia masywnego do 

budowy historycznych obiektów (uzupełnienia w murach miejskich) a także krystaloklastów 

kwarcu i glaukonitu jako materiału upiększającego zaprawę murarską (w której stwierdzono 

także cement wapienny). 

1. Wstęp: 

Zamość powstał w roku 1580 r. na zlecenie hetmana J. Zamoyskiego, który postanowił 

zbudować renesansowe miasto idealne, sprowadzając na ten cel włoskiego architekta Bernardo 

Morando [4]. Miasto to powstało jako rezydencja hetmana i położone jest kilka km od 

wcześniejszej siedziby (obecnie Starego Zamościa). Centrum miasta bez większych zmian 

przetrwało po dzień dzisiejszy co przyczyniło się do wpisania jego na listę światowego 

Dziedzictwa UNESCO (1992r).  Miasto to leży w rejonie Lubelszczyzny z dostępem do 

Roztocza, które stanowiły przez wiele lat zaplecze także kamieniarskie dla budowy 
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różnorodnych obiektów w regionie [1,2,7-10]. Zamość  został zbudowany głównie z 

miejscowego dostępnego na terenie Ordynacji kamienia; wapienia detrytycznego i piaskowca. 

W miejscach mniej eksponowanych korzystano z budulca lokalnego (wapienie i opoki) także 

używając gruzu z przebudowywanych rezydencji w pobliżu. Wskazują na to przeprowadzone 

przez autora badania w Zamościu. W szczególnych miejscach np. w Bazylice miejskiej 

zastosowywano znacznie droższy kamień który nadawał się do tworzenia rzeźb i oblicowania 

(wapienie i marmury prawdopodobnie także z podkrakowskiego Dębnika [4]). W późniejszych 

czasach, szczególnie po II wojnie światowej prowadzone prace renowacyjne szczególnie w II 

połowie XX wieku wprowadziły duże zmiany w stosowanym kamieniu poprzez wykorzystanie 

różnorodnych skał z rejonu Dolnego Śląska, Gór Świętokrzyskich oraz skały z poza Polski, 

kolorystycznie nie pasujące do wcześniejszych rozwiązań architektonicznych, co było 

widoczne także w innych miastach Lubelszczyzny [4-6]. Przedmiotem niniejszych badań są 

próbki zaprawy murarskiej z murów miejskich w sąsiedztwie bramy lubelskiej, próbka 

wapienia detrytycznego budynku siedziby Zamoyskich (pobrane w trakcie remontu w 2012r) 

oraz próbka masywnego wapienia z wypełnienia ubytku w murach miejskich (pobrana w 

pobliżu ul. Akademickiej (Fig. 1, 2). 

 

Fig. 1. Sytuacyjny plan centrum miasta (http://pl.wikipedia.org/), z zaznaczonymi 

lokalizacjami próbkami skał. 
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Fig. 2. Budynek dawnej siedziby Zamoyskich (A) oraz rzut na mury miejskie i Bramę Lubelską 

(B).   

 

2. Metodyka:  

Przeprowadzono badania terenowe z dokumentacją fotograficzną miasta, zaś z 

pobranych przez autora próbek uzyskano preparaty płytek cienkich i zgładów, które zostały 

poddane obserwacji przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM 2500P w świetle 

odbitym oraz przechodzącym w celu ustalenia ich budowy i składu mineralogicznego. 

Dodatkowo wykonano również analizy fazowe w mikroobszarze dla poszczególnych prób przy 

użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego Hitachi SU6600 ze zmienną próżnią wraz z 

przystawką EDS firmy Thermo. Badania te wykonano w Katedrze Geologii, Gleboznawstwa i 

Geoinformacji, UMCS w Lubinie. 

3. Wyniki: 

Pobrane próbki zostały została zbadane w mikroobszarze a ich wyniki przedstawiono poniżej. 

3.1. Zaprawa murarska. 

Jest to zaprawa o barwie kremowej (próbka 1), z wyraźnymi okruchami skał oraz 

ziarenek piasku zlepionymi cementem (Fig. 9). Ulega w dość łatwy sposób roztarciu miedzy 

palcami. W obrazie mikroskopowym widoczne są ziarna kwarcu (pochodzącego z piasku), 

skaleni oraz pojedyncze kryształy glaukonitu oraz kwarcytów. Kryształy kwarcu i skaleni są na 

ogół dość dobrze obtoczone. W zaprawie tej widoczne są też węglany, stanowiące cement 

zaprawy (zrekrystalizowane wapno) pomiędzy którymi występują licznie pustki pomiędzy 

większymi ziarnami (Fig. 10, 11). W tle pojawiają się oraz tlenki i wodorotlenki żelaza oraz 

materia organiczna. Substancje te mogą pochodzić z precypitacji roztworów krążących w 

fugach cegieł, zaś materia organiczna jest przykładem zanieczyszczeń i zagrzybienia 

porowatych fragmentów muru, narażonych na warunki atmosferyczne. 
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Fig. 9. Makrofotografia zaprawy murarskiej. 

  
Fig. 10. Mikrofotografie (w świetle przechodzącym, spolaryzowanym –A i niespolaryzowanym 

-B) ukazująca ziarna kwarcu, skaleni oraz tlenki i wodorotlenki żelaza jak i materię organiczną 

na tle węglanowej masy. 

3.2. Wapień detrytyczny.  

Jest to skała barwy szaro-kremowej z widocznymi makroskopowo pokruszonymi 

skamieniałościami głównie małży, niekiedy zapiaszczona (próbka 2, fig. 3). W obrazie 

mikroskopowym widać iż jest to zlep muszlowy z licznymi bioklastami skamieniałości oraz 

ekstraklastami obtoczonych ziaren kwarcu sklejone spoiwem węglanowym z licznymi porami 

oraz występującym w nich wtórnym cementem sparytowym o charakterze krustyfikacyjnym 

(Fig. 4).  
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Fig. 3. Makrofotografia wapienia detrytycznego. 

  
Fig. 4. Mikrofotografie w świetle przechodzącym, spolaryzowanym (A, oraz 

niespolaryzowanym –B), próbki wapienia detrytycznego z widocznym sparytowym cementem 

oraz licznymi bioklastami (m in. małży Pecten) i dużą porowatością. W przypadku 

mikrofotografii B widoczne zanieczyszczenia materią organiczną. 

W skale widoczne są także niewielkie ilości tlenków i wodorotlenków żelaza 

znajdujących się w interstycjach ziaren. Skały te są silnie porowate, cement występuje tu 

jedynie w postaci kontaktowej, co powoduje iż mogą one sorbować liczne zanieczyszczenia 

(Fig 4C). Analizy w mikroobszarze z użyciem przystawki EDS wykazały iż jest to prawie 

czysty kalcyt z udziałem Mg na poziomie 0.3%wag (Fig.5). 

3.2. Opoka i masywne wapienie. 

Sekwencja węglanowo –krzemionkowa znana jest z wielu odsłonięć rejonu Zamościa. 

Dominują głównie opoki ciężkie i lekkie (odwapnione) niekiedy przeławicające się bardziej 

masywnymi wapiennymi warstwami. Zbadany okaz wapienia masywnego to skała o barwie 

jasnokremowej (próbka 3, Fig. 6). W obrazie mikroskopowym widoczne są liczne 

mikroskamieniałości głównie otwornic oraz spikule gąbek,  występujące na tle węglanowego 
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spoiwa. Prócz skamieniałości dostrzeżono także pojedyncze ziarna glaukonitu, kwarcu (zwykle 

słabo obtoczonego) oraz hematytu i muskowitu (Fig. 7).  

Badania w mikroobszarze próbki wapienia detrytycznego wskazują na prawie czysty 

węglan wapnia z domieszkami Mg (poniżej 3%), co dobrze jest udokumentowane na 

przeskanowanym dużym ziarnie kalcytu z niewielkimi domieszkami Mg i Mn –malejące w 

kierunku centrum (Fig. 11), z dwoma maksimami –w części środkowej i bieżnej (część 

środkowa odpowiada zapewne procesom epigenetycznym, podczas gdy bieżna 

diagenetycznym). Podczas analiz zarejestrowano także ziarna kwarcu oraz domieszki tlenków 

Fe (fig. 12).  

 

Fig. 6. Makrofotografia wypełniania opoką i wapieniami ubytku w murach miejskich (w tle 

widoczne też wtórnie ulokowane cegły). 

  
Fig. 7. Mikrofotografie (A –w świetle odbitym, spolaryzowanym, B –w świetle 

przechodzącym, spolaryzowanym) wapienia, ukazująca szczątki organiczne tkwiące w 

mikrytowym tle. Obok bioklastów widoczne są kwarc, oraz hematyt. 
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Fig 11. Rezultaty badań w mikroobszarze ziarna kalcytu w wapieniu (mikrofotografia BSE z 

zaznaczonymi punktami analiz –A, oraz tabela zawartości pierwiastków –B i wykres 

logarytmiczny zmienności –C). 
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Fig 12. Rezultaty badań w mikroobszarze wapienia detrytycznego (mapa fazowa wykonana z 

użyciem EDS –A, mokofotografie BSE –B, C, oraz przykładowe widma EDS –D –G). 

  

Badania w mikroobszarze próbki wapienia masywnego wskazują na występowanie 

węglanu oraz licznych ziaren glaukonitu. Wśród domieszek stwierdza się tlenki Fe i Ti. Tlenki 

Fe mogą pochodzić z migracji roztworów oraz pierwotnej zawartości w skale o tyle domieszki 

Ti prawdopodobnie pochodzą z zanieczyszczenia próbki.  
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Fig 13. Rezultaty badań w mikroobszarze masywnego wapienia (mikrofotografia BSE z 

zaznaczonymi punktami analiz –A, widmo BSE –B, oraz tabela zawartości pierwiastków –C).  

4. Dyskusja i konkluzje. 

Niniejsze opracowanie ma charakter wstępny i służy ilustracji zastosowania metody 

mikroskopii optycznej i elektronowej w zagadnieniach historycznych. Omówione przykłady 

kamienia zastosowanego murach centrum Zamościa ukazują typowy dla tego miasta budulec. 

Badania wapieni i zaprawy przedstawiają ponadto domieszki związane z czynnikiem 

antropogenicznym, zarówno związanym ze sposobem ekspozycji tych skał oraz w funkcji 

ewentualnej oceny zanieczyszczeń. Badania te są bardzo przydatne również w określeniu 

kierunków zmian jakie zachodzą wewnątrz murów w czasie oraz stanowią podstawę do obrania 

sposobu ich renowacji. 
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Walory geoturystyczne okolic Wapielni (Roztocze środkowe, zwane także 

Tomaszowskim, Wapielnia Hill) w świetle badań wybranych skał z 

wykorzystaniem metod mikroanalizy. 

Geo-touristic values of the Wapielnia hill area (Middle Roztocze, near 

Tomaszów), in the light of selected rocks characteristics using microanalysis 

methods.  

Miłosz Huber 

Department of Geology, Soil Science and Geoinformacy, Earth Science and Spatial Management, Maria Curie-

Skłodowska University, 20 -718 Lublin, 2cd Kraśnicka rd., Poland, e-mail: mhuber@umcs.lublin.pl  

Key-words: geo-touristic values, Middle Roztocze, Tomaszów, rocks, microanalysis 

Abstract: The subject of this article is research in the area of Wapielnia Hill (Roztocze 

Tomaszowskie) in terms of its geotouristic attractiveness. Attention was paid to the diversity of 

the substrate and the nature of the rocks encountered. These were examined by microscopic 

analysis and micro-area research. The construction of the geological base of the Wapielnia area 

area and the rocks encountered in this region constitute a value that fits into the broadly 

understood landscape of the inanimate nature of the area. When you add to this various forms 

of occurrence of rocks (not discussed here) and interesting history, fauna and flora, ethnography 

- a very interesting character of the discussed region emerges. 

Słowa - klucze: petroarcheologia, skały, tynki, Zamość, mikroanaliza 

Abstrakt: Przedmiotem niniejszego artykułu są przeprowadzone badania w rejonie wzgórza 

Wapielnia (Roztocze Tomaszowskie) pod kątem jej atrakcyjności geoturystycznej. Zwracano 

uwagę na różnorodność podłoża i charakter napotkanych skał. Te zaś zbadano wykonując 

analizy mikroskopowe i badania w mikroobszarze. Budowa podłoża geologicznego rejonu 

Roztocza tomaszowskiego oraz napotkane w tym rejonie skały stanowią walor, który wpisuje 

się w szeroko pojęty krajobraz przyrody nieożywionej omawianego terenu. Gdy dodać do tego 

różnorodne formy występowania skał (tu nie omawiane) oraz interesującą historię, faunę i florę, 

etnografię –wyłania się bardzo interesujący charakter omawianego regionu. 

1. Wstęp: 

Roztocze stanowi pas wzniesień, które ulokowane są w postaci łuku pomiędzy Wyżyną 

Lubelską a Kotliną Sandomierską. W trakcie swego kształtowania się (głównie w mezozoiku 

oraz neogenie jako tzw. kulminacyjna część Wału Metakarpackiego) zostało ono początkowo 

poddane ruchom subsydencyjnym, a następnie wydźwignięte przez ruchy orogenezy alpejskiej 
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w postaci bloku o charakterze zrębowym [7, 22, 23, 25]. Dźwiganie Roztocza odbyło się 

nierównomiernie, dzieląc cały obszar na poszczególne bloki [6, 11, 21].W podłożu Roztocza 

znajdują się zatem skały kredowe (głównie margle i opoki późnej kredy – mastrychtu), a na 

nich zalegają skały zaliczane do neogenu. Neogen reprezentowany jest piaskami i piaskowcami 

oraz wapieniami organodetrytycznymi i rafowymi, które zostały w tym czasie zdeponowane 

podczas transgresji morskiej w Badenie i Sarmacie [2, 21]. Najmłodszym ogniwem 

sedymentacji morskiej i lądowej są liczne piaskowce oraz znajdowane skamieniałe pnie drzew, 

które wytworzyły się w warunkach przypominających obecne podmokłe lasy cypryśnikowe w 

środowisku brakicznym [1, 10, 13, 14, 17, 18]. W późniejszych epokach następowała erozja, 

która zdjęła dużą część osadów miocenu, szczególnie na Roztoczu środkowym [2,21]. Rejon 

Wzgórza Wapielnia stanowi najwyższe wzniesienie na Roztoczu i cechuje się wyjątkowymi 

walorami krajobrazowaymi, cechuje się także interesującym podłożem skalnym, zwłaszcza gdy 

weźmie się pod uwagę nie tylko samo wzniesienie ale także pas kilkunastu km w okolicy (fig. 

1-4). 

 

Fig. 1. Podział Roztocza [26]. 

2. Metodyka:  

Podczas przeprowadzonych prac terenowych, skupiono się na analizie map 

geologicznych oraz literatury a następnie przeprowadzono poszukiwania w terenie typowych 

skał dla subregion Tomaszowskiego. Tam, gdzie było to możliwe próbowano znaleźć 
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wychodnie różnorodnych skał. Przeprowadzone badania zostały udokumentowane 

fotograficznie, zaś zebrane próbki skał z terenu zostały przebadane makroskopowo oraz 

mikroskopowo, podobnie jak materiał archeologiczny. Próbki tych skał zostały poddane 

obserwacjom makroskopowym a następnie wykonano dalsze badania szczegółowe. W tym celu 

zostały wykonane preparaty płytek cienkich odkrytych, służące do obserwacji 

mikroskopowych i analiz w mikroobszarze. Wykonane zostały: obserwacje makroskopowe z 

opisem najważniejszych cech diagnostycznych próbek kamienia; wykonanie preparatów płytek 

cienkich –usługa zewnętrzna; obserwacje mikroskopowe za pomocą mikroskopu optycznego 

Leica DM 2500P, w świetle przechodzącym i odbitym oraz spolaryzowanym. W trakcie tych 

obserwacji starano się opisać strukturę i teksturę oraz skład mineralny z uwzględnieniem 

częstości występowania danego minerału (elementy planimetrii); analizy w mikroobszarze z 

wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 ze zmienną 

próżnią oraz przystawką EDS firmy Thermo. W większości próbki te były badane w warunkach 

tzw. niskiej próżni (około 50Pa) bez napylenia, po uprzednim umieszczeniu ich na stoliku i 

unieruchomieniu za pomocą przewodzącej taśmy węglowej. Wszystkie te urządzenia badawcze 

znajdują się w stanowisku pracy autora w Katedrze Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji 

na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Poniżej prezentowane są 

rezultaty tych analiz wraz z ich interpretacją [3-5, 8,9, 12,15,16,19,20,21]. 

3. Wyniki: 

3.1. Omówienie budowy geologicznej Roztocza Tomaszowskiego. 

Przy omawianiu budowy geologicznej terenu badań posłużono się danymi literaturowymi, 

mapami geologicznymi oraz własnymi obserwacjami przeprowadzonymi w terenie (Fig.2). 

Najstarszymi utworami odsłaniającymi się w okolicy Wzniesienia Wapielni są skały 

zaliczane do późnej kredy. Są to głównie opoki występujące w północno-zachodniej części 

miejscowości oraz opoki margliste, które znajdują się w południowo-zachodniej części 

miejscowości. Utwory te zaliczane są do wczesnego mastrychtu. Nieco bardziej na południowy 

zachód odsłaniają się też gezy. Utwory te rzadko tworzą własne odsłonięcia, gdyż ulegały one 

erozji w czasie dźwigania tego obszaru w fazie laramijskiej orogenezy alpejskiej. Utwory te 

dobrze się odsłaniają w położonej na zachód okolicy Suśca oraz w Krasnobrodzie (Fig.37) i 

dolinie Sopotu, gdzie tworzą progi skalne (Fig. 38-39). Młodszymi od nich są zaliczane do 

środkowego miocenu wapienie organodetrytyczne, odsłaniające się w szczycie Wapielni 

(Fig.27-31), która jest usytuowana najbliżej od Wzniesienia Wapielni (ok. 3 km na północny 

zachód). Na wzgórzu tym utwory leżą in situ, tworząc ostaniec o charakterze erozyjnym. 

Podobnie utwory odsłaniają się już w dalszej odległości od Wzniesienia Wapielni, np. w 

miejscowości Nowiny (na zachód od Wzniesienia Wapielni, Fig.40) lub w Józefowie (Fig.41). 

Odsłaniają się one także w rejonie Suśca, gdzie tworzą progi skalne w dnie strumienia Jeleń 

oraz rzeki Tanew (Fig. 38). W Roztoczu Tomaszowskim (w bezpośrednim sąsiedztwie 

Wzniesienia Wapielni) utwory neogenu zostały silnie zerodowane zajmują niewielkie, 

ograniczone obszary lub występują w postaci wtórnych redeponowanych okruchów 

wchodzących w skład młodszych utworów. Dotyczy to w szczególności takich skał, jak 
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piaskowce oraz skrzemieniałe pnie drzew. Najbliższe odsłonięcie piaskowców mioceńskich 

znajduje się w rezerwacie „Piekiełko” na wzgórzu Kamień koło Stanisławowa (fig. 42). 

Skrzemieniałe pnie drzew znajdują się głównie w pasie pomiędzy miejscowościami Hrebenne–

Siedliska–Prusie oraz Janowa Lubelskiego i Kraśnika. Jednak można znaleźć je także w 

osadach redeponowanych w całym pasie Roztocza, choć o wiele rzadziej (Areń, 1959; Heflik, 

1996; Maruszczak 2001; Kłusek, 2004; Huber, Zych, 2007, fig.43, 44). 

 

Fig. 2 Fragment mapy geologicznej 1:50000, arkusz „Tomaszów Lubelski”. 

Najmłodszymi utworami spotykanymi w okolicy Wzniesienia Wapielni są głównie gliny 

glacjalne, zaliczane do zlodowaceń południowopolskich, które, w różnym stopniu rozmyte, 

znajdują się na powierzchni badanego obszaru. W utworach tych widoczne są często starsze 

skały w postaci okruchów w zwietrzelinie. Osady te są mocno zerodowane, ale to one 

dostarczają dużą część różnorodnego materiału okruchowego, który znajduje się na 

powierzchni terenu (np. w rezerwacie „Piekiełko” w Łaszczówce koło Tomaszowa 

Lubelskiego). Młodszymi od nich są utwory lessowe, spotykane w pewnej odległości od 
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Wzniesienia Wapielni (na północny wschód), np. w okolicy miejscowości Zamiany. Osady te 

wiekowo reprezentują zlodowacenie Wisły. W rejonie tym występują także piaski eoliczne, 

tworzące wydmy dobrze widoczne w okolicach Wzniesienia Wapielni (przy drodze 

dojazdowej od Tomaszowa Lubelskiego) lub w miejscowości Kunki. Najmłodszymi utworami 

spotykanymi w okolicy Wzniesienia Wapielni są różnego rodzaju utwory rzeczne i limniczne, 

zaliczane do holocenu. W tym okresie wytworzyły się też nagromadzenia torfu oraz skał o 

charakterze tzw. rudy darniowej, wzbogacone w tlenki i wodorotlenki żelaza. Skały te można 

odnaleźć w licznych zabagnionych miejscach w bezpośrednim sąsiedztwie Wzniesienia 

Wapielni, jak również w odsłonięciach gleby kopalnej (np. na wydmie w Kunkach). 

3.2. Badania terenowe.  

W październiku, a następnie w listopadzie 2014 roku zostały przeprowadzone prace terenowe 

w Ulowie oraz jego bliższych i dalszych okolicach. Prace terenowe miały na celu odnalezienie 

skał litologicznie odpowiadających zbadanym próbkom, pochodzącym z wykopów 

archeologicznych. Poniżej zamieszczono mapę wsi Wzniesienie Wapielnia z poborem prób 

(fig.3). Plan sytuacyjny przedstawiający okolice Wzniesienia Wapielni z zaznaczonymi 

punktami obserwacji terenowej znajduje się na Fig.4. 

 

 

Fig.3 Punkty obserwacyjne i pobór prób w 

bliskim sąsiedztwie Wapielni. 

 

Fig.4 Lokalizacja punktów obserwacyjnych 

w dalszej okolicy Wapielni. 

 

Najstarszymi skałami odsłaniającymi się w rejonie Wapielni są opoki zaliczane do 

późnej kredy – mastrychtu. Odsłaniają się one w postaci niewielkich naturalnych progów przy 

dnie doliny w drogach bocznych prowadzących do pól uprawnych (np. w północno-wschodniej 

części miejscowości). Opoki margliste z kolei odsłaniają się w zachodniej części miejscowości, 
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w kierunku podejścia pod wzniesienie Wapielni. Skały te odsłaniają się w szeregu innych 

miejscowości, w bliższej i dalszej odległości od Wzniesienia Wapielni. Przykładami są podane 

powyżej odsłonięcia w Suścach czy Krasnobrodzie (Fig.37). 

Młodszymi od tych utworów są skały odsłaniające się w szczytowej partii Wapielni 

(najwyższego lokalnego wzniesienia). Także w drodze północnej części miejscowości (to 

drugie odsłonięcie w drodze ma charakter wtórny – antropogeniczny) odsłaniają się wapienie 

detrytyczne zaliczane do miocenu (Fig.27-28). Wychodnie wapienia we wzgórzu Wapielni 

noszą liczne ślady późniejszego wietrzenia (kawerny, kieszenie wypełnione osadem ilastym o 

charakterze podobnym do terra rosa, fig.40-41). Powierzchnia szczytowa wzgórza jest bardzo 

urozmaicona: są w niej widoczne liczne zagłębienia, większość z nich ma charakter krasowy. 

Wapienie organodetrytyczne znane są z licznych odsłonięć w bliższej, jak i dalszej odległości 

od Wzniesienia Wapielni (np. w Nowinach czy Józefowie, Fig.40-41). W rejonie Wzniesienia 

Wapielni skały neogenu są jednak mocno zerodowane. Ich odsłonięcia zwykle są bardzo 

ograniczone, a skały te znajdowane są często wśród młodszych osadów w formie okruchów 

(Fig.32-33). 

Młodszymi utworami znajdowanymi w obrębie Wzniesienia Wapielni są głównie 

plejstoceńskie gliny postglacjalne w różnym stopniu rozmyte, leżące na powierzchni terenu i 

tworzące zwietrzelinę (Fig.32-33), w której występują liczne starsze skały o charakterze 

okruchowym. Występowanie tych osadów tworzących pokrywy zwietrzelinowe wraz z 

materiałem okruchowym jest o tyle ważne, iż prawdopodobnie to właśnie te utwory stanowiły 

podstawową bazę surowców okruchowych, znalezionych w wykopach archeologicznych. 

Najbliższe odsłonięcia tych skał znajdują się w rezerwacie „Łaszczówka” koło Tomaszowa 

Lubelskiego. Nieco młodszym osadem są piaski eoliczne, tworzące liczne wydmy znajdujące 

się na południe od Wzniesienia Wapielni (Fig. 34), m.in. przy drodze dojazdowej, zaraz za 

skrzyżowaniem drogi 853 (Tomaszów – Biłgoraj) oraz miejscowości Kunki (Fig.35), okolicach 

Józefowa. W Kunkach w profilu wydmy znajduje się poziom gleby kopalnej z zaznaczonym 

poziomem wzbogacenia w związki żelaza (fig.36). 

Najmłodszymi osadami są różnego rodzaju utwory fluwialne i limniczne występujące 

na południe od Wzniesienia Wapielni, tworzące torfowiska i bagna (np. torfowisko w okolicy 

Kunek). Zaliczane są one do holocenu. W każdym z punktów obserwacyjnych zostały pobrane 

reprezentacyjne próbki tworzące profil zbiorczy osadów dostępnych w okolicy Wzniesienia 

Wapielni. Syntetyczny profil jest umieszczony poniżej (fig.5). 
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Fig.5 Syntetyczny profil typów skał spotykanych w rejonie Wapielni i okolicy. 

Są to odpowiednio: opoka kredowa, wapień organodetrytyczny – mioceński, piaskowiec –

mioceński, utwory postglacjalne zawierające okruchy różnych skał oraz piaski plejstoceńskie. 

3.2. badania petrologiczne. 

Ze względu na specyfikę terenu badań, analizom petrograficznym poddano kilkanaście 

próbek skał. Są to: opoka wieku kredowego z Wzniesienia Wapielni (próbka 01), opoka ze 

stoków wzgórza Wapielnia (02), opoka z Krasnobrodu (03), wapienie organodetrytyczne wieku 

mioceńskiego z Wapielni (04, 05) i Józefowa (06), mioceńskie skrzemieniałe pnie drzew z 

okolic Siedlisk (07), piaskowce z rejonu Susiec (17), chalcedonid pochodzący z plejstoceńskich 

utworów postglacjalnych (próbka 08) z Wzniesienia Wapielni, próbki eratyków z gliny 

zwałowej takich jak granitoidy (11), gabroidy (14), skały metamorficzne (12), porfir (13), 

radiolaryt (15), piaski wydmowe plejstoceńskie z Wzniesienia Wapielni (09) oraz Kunek (10), 

oraz towarzyszące wydmom piaskowym rudy darniowe (16)[27]. 

Opoki (próbki nr 01, 02, 03). 

Makroskopowo są to skały barwy kremowo-szarej, masywne, jednolite, z wyraźnymi licznymi 

przebarwieniami pochodzącymi od związków żelaza (Fig.6). 

 

Fig.6 Mikrofotografia próbki opoki z Wzniesienia Wapielni (próbka 01). 
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Opoka jest również stosunkowo często spotykaną skałą w omawianym rejonie. Jest to skała 

krzemionkowo –węglanowa (często w formie odwapnionej) barwy kremowo-szarej niekiedy z 

brązowymi nalotami (od związków żelaza, fig 7). Jest to skała zazwyczaj stosunkowo lekka 

(szczególnie odmiana odwapniona), porowata. Analiza mikroskopowa wykazała, iż skały te 

zbudowane są głównie z krzemionkowego tła, z widocznymi licznymi mikroskamieniałościami 

oraz porami o charakterze wtórnym. W skałach tych widoczne są też tlenki i wodorotlenki 

żelaza, dobrze widoczne w świetle odbitym (powyżej). Wytworzona jest głównie z 

krzemionkowego opalowo-chalcedonowego tła skalnego pomiędzy którym występują 

pojedyncze ziarna kwarcu, glaukonitu, związków żelaza. W obrazie mikroskopowym widoczne 

są zwykle liczne mikroskamieniałości. Typowe przykładowe mikrofotografie są przedstawione 

poniżej: 

  

Fig 7 Typowe mikrofotografie opoki. 

 

 



E&G  Huber M., Petroarcheology study of selected rocks and plasters samples from Zamość 

(SE Poland) using microanalysis method. Preliminary study. 
 

E&G  1 (9) 11-43    19 | Page  

 

Fig.8 Mikrofotografia BSE opoki, mapy zawartości pierwiastków tlenu i krzemu. 

Tab 1. wyniki analizy EDS próbki skały (% wag.). 

Próba   C   O  Mg  Al  Si   K  Ca  Fe 

pr-02(2)_pt1    3.09   60.24    0.33    2.25   31.01    0.37    0.64    0.82 

pr-02(2)_pt2    1.25   57.57    0.45    2.76   34.95    0.58    0.68    1.76 

pr-02(2)_pt3    1.39   56.73    0.30    2.27   37.20    0.55    0.48    1.08 

pr-02(2)_pt4    1.73   53.18    0.30    2.29   40.29    0.50    0.63    1.08 

 

Badania w próbkach opoki w mikroobszarze wykazały występowanie krzemionki z domieszką 

żelaza oraz minerałów ilastych (fig.8, tab. 1).  

Wapienie organodetrytyczne (próbki 04, 05 i 06).  

Makroskopowo są to skały biało-kremowe. Posiadają one wyraźną ziarnistość z widocznymi 

licznymi mikroskamieniałościami, dużą porowatość oraz ziarna kwarcu obecne w tle. W 

obrazie mikroskopowym skały te wykazują obecność licznych bioklastów, które są połączone 

ze sobą za pomocą węglanowego–sparytowego cementu o charakterze kontaktowym. Prócz 

mikroskamieniałości widoczne też są obtoczone ziarna kwarcu. Próbka z Józefowa jest bardziej 

drobnoziarnista od próbki z Wapielni.  
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Fig.9 mikrofotografia wapienia organodetrytycznego. 

W obrazie mikroskopowym widoczne jest tło zbudowane z pokruszonych bioklastów 

spojonych mułem węglanowym (mikrytowym). Pokruszonym szczątkom organizmów 

węglanowych (należących do organizmów żywych takich jak fragmenty pancerzy, skorup itp.) 

towarzyszy niekiedy także detrytyczny kwarc. Pomiędzy tymi okruchami spotyka się cement 

kontaktowo –porowy wytworzony najczęściej z ziaren sprytu (krystalicznej odmiany CaCO3). 

W skałach tych spotykane są też ziarna kwarcu w różnych ilościach (fig 5).  

  

Fig. 10 Typowe mikrofotografie wapienia detrytycznego. 

Niekiedy w skałach tych widoczne są też domieszki w postaci tlenków i wodorotlenków żelaza, 

wypełniające przestrzenie w intestacjach ziaren i klastów (próbka 05, fig.9, 10,11, tab. 2).  
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Fig.11 Mikrofotografia BSE wapienia detrytycznego (próbka 04). 

Tab. 2. Wyniki analizy EDS próbki skaly. 

Próba    C   O  Mg  Si  Ca 

pr-04(1)_pt1    3.27   40.48    0.16    0.36   55.73 

pr-04(1)_pt2    4.47   47.96    0.31    47.26 

pr-04(1)_pt3    5.81   54.60    0.31    0.19   39.10 

pr-04(1)_pt4    6.44   54.03    0.29    0.55   38.57 

pr05(3)_pt1    7.05   57.87    0.36    0.47   34.25 

pr05(3)_pt2    7.34   59.27    0.29    0.28   32.83 

pr05(4)_pt1    2.51   55.87     37.60    3.92 

 

Badania za pomocą mikroskopu elektronowego z przystawką EDS wykazały występowanie 

głównie węglanu wapnia z niewielką domieszką magnezu oraz kwarcu w przypadku klastów 

kwarcowych znajdujących się w tych wapieniach (próbka 04 i 05 z Wapielni, 06 z Józefowa).  

Piaskowce krzemionkowe (próbka 17). 

Piaskowce są na ogół barwy kremowo szarej, niekiedy przechodzące w barwy 

ciemniejsze (na skutek posiadania substancji organicznych). Spotykane są w niewielkiej 

odległości od omawianego wzniesienia i także w postaci okruchów w utworach postglacjalnych 

gdzie posiadają odcień czerwonawy (na skutek wysycenia tlenkami i wodorotlenkami żelaza, 

fig. 12). Badania z użyciem mikroskopu optycznego wskazują iż skały te są budowane głównie 

w ponad 90% z w różnym stopniu obtoczonych ziaren kwarcu, którym towarzyszą pojedyncze 

klasty kwarcytów oraz kryształy plagioklazu i mikroklinu.  
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Fig. 12. Typowe mikrofotografie piaskowca krzemionkowego. 

Pomiędzy ziarnami kwarcu znajdują się zrekrystalizowanie spoiwo chalcedonowe, niekiedy 

dodatkowo zaimpregnowane związkami żelaza i/lub materii organicznej oraz związków Mn. 

Spośród minerałów akcesorycznych spotyka się minerały ilaste oraz pojedyncze, 

redeponowane ziarna glaukonitu. 

Wapienie detrytyczne  (próbki 04, 05) 

Wapienie detrytyczne to skały jasnokremowe o wyraźnej ziarnistej strukturze. Zbudowane są z 

pokruszonych szczątków węglanowych (należących do organizmów żywych takich jak 

fragmenty pancerzy, skorup itp.) Pomiędzy tymi okruchami spotyka się cement kontaktowo –

porowy wytworzony najczęściej z ziaren sprytu (krystalicznej odmiany CaCO3). W skałach 

tych spotykane są też ziarna kwarcu w różnych ilościach (fig 13).  

  

Fig. 13. Typowe mikrofotografie wapienia detrytycznego. 

W obrazie mikroskopowym widoczne są dobrze obtoczone ziarna kwarcu a pomiędzy nimi 

występują liczne bioklasty oraz spoiwo węglanowe, które uległo rekrystalizacji w strefach 

pustek.  
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Piasek wydmowy (próbki 09 i 10). 

Piaski te pochodzą z najmłodszych utworów występujących w sąsiedztwie Wzniesienia 

Wapielni. Są to peryglacjalne wydmy zbudowane z piasku. Makroskopowo jest to piasek barwy 

kremowej, jednolity, drobnoziarnisty (Fig.14).  

 
Fig.14. Mikrofotografia ziaren piasku. 

W obrazie mikroskopowym piasek ten wykazuje dobre obtoczenie oraz zmatowienie 

powierzchni, co jest charakterystyczne dla ziaren transportowanych w procesie działań 

eolicznych. Analiza mikroskopowa wykazała występowanie głównie różnych odmian kwarcu 

pokrytego drobinami wodorotlenków żelaza (odpowiedzialnych za kremową barwę skały), 

dobrze widocznych w świetle odbitym (Fig.15, tab. 3). 

 
Fig.15 Mikrofotografie BSE piasku wraz z analizą fazową. 
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Tab. 3. Wyniki analiz EDS ziaren kwarcu. 

   C   O  Mg  Al  Si   K  Fe 

pr-09(1)_pt1    3.73   52.96    0.22    2.37   38.87    0.27    1.58 

pr-09(1)_pt2    4.50   54.94    0.41    6.81   29.85    0.48    1.99 

pr-09(1)_pt3    6.73   40.05    0.59    7.66   37.95    0.91    6.09 

pr-09(1)_pt4    8.14   46.90    0.39    8.05   29.65    0.96    4.97 

pr-09(1)_pt5    5.16   54.69    0.37    4.50   33.48    0.29    1.50 

 

Analizy piasku wykazały, iż ziarna te mają niewielkie domieszki żelaza oraz magnezu, glinu i 

potasu. 

Skrzemieniałe drzewo z Siedlisk (próbka 07). 

Skrzemieniałe pnie drzew spotykane są licznie w terenie Roztocza aż po Wzniesienia 

Urzedowskie [13]. Są to okazy mioceńskich drzew, które uległy sylifikacji i w zależności od 

warunków są zabarwione na jasnokremowo lub brązowo po czerń. Okazy te są 

charakterystyczne bowiem strukturą reliktową przypominają słoje charakterystyczne dla drzew, 

konarów, sęków itp. Natomiast same zbudowane są z w różnym stopniu zrekrystalizowanej 

masy opalowo-chalcedonowej. Ze względu na charakterystyczny wygląd są to skały łatwe do 

identyfikacji. Makroskopowo są to skałki barwy szarej, rzadziej ciemnobrązowej czy 

czerwonej, widoczne są charakterystyczne elementy drewna w postaci słoi, sęków itp. W 

obrazie mikroskopowym skałka ta zbudowana jest ze zrekrystalizowanych ziaren kwarcu, który 

wypełnia dawną strukturę tkanki roślinnej. Tkanka roślinna widoczna jest jeszcze w obrazie 

płytki cienkiej w świetle niespolaryzowanym, zwykle jest ona podkreślona przez inkluzje 

materii organicznej. W świetle spolaryzowanym widoczne są zrekrystalizowane ziarna kwarcu, 

niekiedy przyjmujące formę automorficzną (szczególnie w miejscach pustek, fig.16, 17). 

 

Fig. 16. Obraz skrzemieniałego pnia drzewa w świetle odbitym spolaryzowanym z widoczną 

pierwotną i wtórną strukturą. 
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Fig.17. Obraz elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) oraz przykładowe widmo EDS 

skrzemieniałego pnia drzewa. 

Ruda darniowa Fe (próba 16). Ruda ta jest zbudowana prawie wyłącznie z 

nagromadzonych konkrecji ilastego limonitu wraz z hematytem. Minerały te posiadają 

charakterystyczne skupienia ziemiste, przybierające owalne formy, które są ze sobą 

scementowane (fig. 18).  

  

Fig. 18. Typowe mikrofotografie rudy darniowej. 

Potwierdzają to badania w mikroskopowe oraz analizy w mikroobszarze. W płytce cienkiej 

widoczne są niekiedy pojedyncze ziarna kwarcu (pisaku) które znajdują się w interstycjach 

pomiędzy konkrecjami hematytu).   

W rejonie Wapielni można spotkać liczne okruchowe utwory spotykane w utworach 

peryglacjalnych, były one przetransportowane przez lądolód i dziś można je znaleźć w różnych 

miejscach. Wśród tych skał można spotkać skały osadowe (piaskowce, magmowe i 

metamorficzne) a kilka takich przykładów zostało popisanych poniżej. 
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Chalcedonit z Ulowa (Próbka 08). 

Zwykle są to konkrecje krzemionkowe (opalowo-chalcedonowe) pochodzące z różnych 

środowisk. Mogą tworzyć się w skałach węglanowych (krzemienie), nie-węglanowych 

(rogowce) wreszcie mogą one powstać jako produkt pochodzenia biogenicznego (np. 

omawiane poniżej radiolaryty) oraz jako produkt zmienionych skał  piroklastycznych (meta-

tufity). Są one makroskopowo bardzo podobne do siebie i trudno jest rozróżnić te skały w 

niewielkich próbkach w formie obtoczonej. Stosunkowo prościej rozpoznać krzemienie, gdyż 

te zwykle posiadają tzw. korę, czyli strefę przejściową wzbogaconą w węglany. Makroskopowo 

jest to skała barwy jasnokremowej, masywna, ze zredukowaną strefą korową. W obrazie 

mikroskopowym skała ta jest zbudowana z opalowo-chalcedonowego tła, z widocznymi 

inkluzjami siarczanów oraz związków żelaza, prawdopodobnie jest to krzemień (fig.19, 20, 21. 

Tab. 4). 

 
Fig.19 Obraz krzemienia w świetle odbitym. 

W ramach zbadanych skał napotkano na rodzaju chalcedonity, o barwach od jasnokremowych 

do prawie czarnych. Ze względu na charakter tych konkrecji ich dalsza identyfikacja jest bardzo 

trudna. 

  

Fig 20. Mikrofotografie chalcedonitu. 

Badania w mikroobszarze wykazały obecność krzemionki z domieszką związków żelaza oraz 

siarczanów baru. 
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Fig.21. Mikrofotografie BSE krzemienia z widocznymi związkami żelaza i baru (jasny, po 

prawej). Analizy te wykazały obecność krzemionki z domieszkami minerałów ilastych, żelaza 

oraz barytu. 

Tab. 4. Wyniki analiz EDS krzemienia. 

   C   O  Mg  Al  Si   S   K  Ca  Fe  Ba 

pr_08(2)_pt1    3.42   47.67    0.35    1.67   12.03      0.43   33.67  

pr_08(2)_pt2    3.58   44.96    0.33    1.81    9.51      0.43   37.91  

pr_08(2)_pt3    6.98   51.70    0.48    1.59   31.58     0.68    0.50    6.47  

pr_08(2)_pt4    4.05   31.13    0.26    14.21    9.14     0.79    40.42 

pr_08(2)_pt5   11.29   44.50     0.32   43.14      0.75   

 

Radiolaryty  (próba 15) 

Radiolaryty to skały krzemionkowe pochodzenia organogenicznego, powstające na ogół w 

głębokich zbiornikach morskich. Znalezione okazy w obrazie mikroskopowym posiadają 

charakterystyczne promienice –czyli mikroskamieniałości organizmów wodnych, które 

tworzyły pancerze opalowe (Fig. 22). Prócz krzemionki w tych skałach występuje rozproszona 

materia organiczna i tlenki żelaza, barwiąc skałę na ciemne odcienie czerni i brązu. 

  
Fig. 22 Mikrofotografia radiolarytu. 

Razem z radiolarytami pojawiały się licznie inne konkrecje krzemionkowe zwykle obtoczone 

w postaci niewielkich otoczaków. 
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Granitoidy (próba 11). Granitoidy to skały makroskopowo barwy różowo-szarej z 

widocznymi kryształami kwarcu, skaleni oraz minerałów ciemnych. Najczęściej zbadane skały 

są holokrystaliczne, średniokrystaliczne, często występujące w formie otoczaków, 

narzutniaków. Obserwacje w mikroobszarze wskazują obecność wielu faz charakterystycznych 

dla granitoidów (kwarc, plagioklazy, ortoklaz, mikroklinu) oraz faz minerałów ciemnych takich 

jak biotyt, hornblenda, hipersten oraz cyrkony, granaty, apatyt i inne (fig. 23). Minerały te są 

charakterystyczne dla granitoidów reomorficznych, które tworzą się z przetopienia starszych 

skał, co jest charakterystyczne dla starych skał występujących w północnej Skandynawii, 

stanowiących źródło materiału glacjalnego.   

  
Fig. 23. Typowe mikrofotografie granitoidów. 

 

Gabroidy (próba 14). Gabroidy to skały zbudowane głównie z piroksenu oraz plagioklazów, 

którym towarzyszyć mogą inne minerały. Zwykle posiadają barwę zieloną niekiedy zbliżoną 

do czarnej z widocznymi szarymi –bielszymi tabliczkami plagioklazów. W obrazie 

mikroskopowym widoczne są dobrze struktury ofitowe (fig 24), charakterystyczne dla skał 

gabroidowych, podkreślone przez tabliczki plagioklazów, pomiędzy którymi znajdują się 

pirokseny oraz minerały ciemne (ilmenit, magnetyt).  

  
Fig. 24 Typowe mikrofotografie gabroidów uzyskane w świetle odbitym (po lewej) i 

przechodzącym. 

 

Skały metamorficzne (próba 12). Skały metamorficzne to szereg skał towarzyszących skałom 

magmowym, które zostały przetransportowane przez lądolód w czasie zlodowacenia. Wśród 

tych skał znaleziono takie jak łupek chlorytowy (skała barwy zielonkawej, jednolita, z 
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widocznymi mikroskopowo minerałami chlorytu) gnejsy (skały zbudowane głównie z kwarcu, 

skaleni oraz minerałów akcesorycznych takich jak granaty, minerały rudne, staurolit, 

syllimanit), które charakteryzują się strukturą warstwową (Fig 25).  

  
Łupek biotytowo –staurolitowy. Myllonit. 

Fig. 25. Przykładowe mikrofotografie skał metamorficznych. 

 

Interesującym przykładem są skały metamorfizmu dyslokacyjnego takie jak myllonit, które 

charakteryzują się kataklastycznymi strukturami z widocznymi pokruszonymi blastami 

różnych faz. Procesy wtórne w skałach metamorficznych i magmowych są czasami mocno 

zaawansowane. Ich natura jest dwojaka: pierwotnie mogły one zachodzić w skałach In situ 

podczas licznych procesów pomagmowych w tym i diaforetycznych. Drugi typ procesów 

wtórnych to zmiany geochemiczne wywołane procesami wietrzenia, głównie polegające na 

dezintegracji skał. Procesy wietrzenia mogły zachodzić jeszcze w fazie pretransportowej jak i 

już po niej. Zagadnienie to ze względu na charakter niniejszego opracowania nie będzie 

szczegółowo opracowywane. 

Porfiry  (próba 13) 

Porfiry to głównie ryolity, niekiedy wtórnie zrekrystalizowane o barwie różowej z licznie 

występującymi w nich fenokryształami kwarcu (często o charakterze dymnym) oraz kryształów 

skalenia potasowego (ortoklaz). Fenokryształy te niekiedy mają wielkość dochodząca do 

centymetra i zwykle są kseromorficzne. Tkwią w różowym kwarcowo-skaleniowym tle skały, 

w którym spotyka się też niekiedy minerały ciemne i akcesoryczne (Fig. 26). 

  
Fig. 26. Typowe mikrofotografie ryolitów. 
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4. Dyskusja i konkluzje. 

Zbadane próbki skał wykazują typową dla tego obszaru różnorodność. Są to zarówno 

skały kredowe, neogeńskie oraz plejstoceńskie. Te ostatnie związane są z tworzeniem się 

pokryw pochodzenia glacjalnego oraz peryglacjalnego, gdzie dochodziło do redepozycji 

okruchów starszych utworów skał osadowych i krystalicznych, a także osadów eolicznych 

powstałych w warunkach peryglacjalnych. Występujące na Roztoczu [8] głaziki tufitów mają 

charakter sporadycznych, pojedynczych okruchów znajdowanych najczęściej wśród wapieni 

miocenu [27] lub w osadach młodszych, w których znalazły się w wyniku erozji i redepozycji 

(na Wzniesieniach Urzędowskich oraz na Ukrainie; [8,16]. Ich obecność ma duże znaczenie w 

kontekście omawiania procesów zachodzących w późnym miocenie, w wyniku których doszło 

do silifikacji drzew spotykanych w różnych miejscach Roztocza. Ich obecność jest jednak 

niewielka, nie tworzą one bowiem zwartych nagromadzeń, tym bardziej, że na Roztoczu 

Tomaszowskim osady mioceńskie są mocno zredukowane. Występowanie tych skał w 

sąsiedztwie Wzniesienia Wapielni (np. na polach w Kunkach) nie jest jeszcze potwierdzone.  

Mimo wszystko jak wykazały powyższe analizy w omawianym terenie znajduje się dość 

ciekawa różnorodność skał. Być może warto byłoby część z nich zebrać i utworzyć lapidarium 

które miało by także dydaktyczny charakter dla studentów, przyjeżdżających w rejon Roztocza 

Tomaszowskiego. Z uwagi na duży potencjał tego terenu lapidarium można by ulokować w 

pobliskim Ulowie, wsi znajdującej się nieopodal Wapielni, przy okazji urozmaicając 

mieszańcom charakter miejscowości i pogłębiając ich świadomość zamieszkiwanego terenu. 

Ponadto jest to interesujące miejsce gdzie można zaplanować trasę turystyczną która ukazywała 

by różnorodność skał, ich wzajemny stosunek jak i charakter w odsłonięciach. Takie trasy są 

tworzone np. w rejonie Józefowa. Być może wzorem Krasnobrodu można by na wzniesieniu 

Wapielni zbudować wieżę widokową z lokalnego kamienia, która pozwoliła by na prowadzenie 

obserwacji krajobrazu ponad koronami drzew. Jednak przy tych pracach należy brać pod uwagę 

unikatowy charakter odsłonięć w Wapielni tak, aby ich nie zniszczyć a raczej wyeksponować. 

Walory regionu Roztocza Tomaszowskiego są niewątpliwie interesujące i należy prowadzić 

prace badawcze mające na celu ich wyeksponowanie zabezpieczenie i ukazanie szerszej publice 

turystów odwiedzających ten teren. 

W poruszaniu tych zagadnień także warto pamiętać o innych walorach które podczas 

planowanych tras edukacyjnych czy wystaw można nadmienić. Taka kompleksowa wiedza na 

temat niezwykłego rejonu jakim jest Roztocze Tomaszowskie niewątpliwie uświetni czas 

odwiedzającym je turystom i sprawi iż będą mogli w inny sposób spojrzeć na otaczający ich 

świat. Miejscowa ludność z kolei dowiadując się kolejnych faktów o rejonie zamieszkania 

będzie mogła zwiększyć swoją świadomość a tym samym wartość miejsca w którym żyją, by 

lepiej go sememu chronić i cieszyć się dziedzictwem które jest w ich posiadaniu. 

 

  



E&G  Huber M., Petroarcheology study of selected rocks and plasters samples from Zamość 

(SE Poland) using microanalysis method. Preliminary study. 
 

E&G  1 (9) 11-43    31 | Page  

 

6. Literatura. 

1. Aren B., Miocen Roztocza Lubelskiego pomiędzy Sanną a Tanwią. 

Czterdzieści lat Instytutu Geologicznego, 1919-1959, Prace Inst. Geol., t. 30 

(cz. 3), Warszawa. Wyd. Geol. 1962 

2. Areń B., 1959, Wyniki badań na odcinku Roztocza Lubelskiego w latach 

1956-1957, Prz. Geol., 7, 1, 10-13. 

3. Barker A. J. 1994, Introduction to metamorphic textures and microstructures. 

Blackie Academic and Professional, ss. 162, 

4. Bolewski A., Manecki A., 1993, Mineralogia szczegółowa, wyd. PAE, 

ss.662, 

5. Bolewski A., Parachoniak W., 1988, Petrografia., wyd. Geologiczne 1988, 

ss.656, 

6. Buraczyński J., Natężenie erozji wewnętrznej i erozji gleb na Roztoczu 

Gorajskim: Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln., 193, Warszawa 1977 

7. Cieśliński S., Rzechowski J., Mapa geologiczna podłoża czwartorzędu 

Roztocza między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem. Tektonika roztocza 

i jej aspekty sedymentologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczno–

krajobrazowe, Lublin 1993 

8. Gazda L., Krzowski Z., 1999, Trzeciorzędowe skały piroklastyczne Roztocza 

i Wzniesień Urzędowskich, Prz. Geol., 47,11; 1013-1016 

9. Görlich E.,1998, Structural Chemistry of Silicates. Orthosilicates. Polish 

Academy of Science, Cracow Branch, 

10. Harasimiuk M., Budowa geologiczna i rzeźba Roztoczańskiego Parku 

Narodowego [w:] Wilgat T. (red.) Roztoczański Park Narodowy, RPN, 

Kraków 1994  

11. Harasimiuk M., Rzeźba strukturalna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Lublin 

1980  

12. Heflik W., 1993, Metamorfizm w świetle niektórych zagadnień 

fizykochemicznych, wyd. AGH, Kraków, ss.185, 

13. Heflik W., Badania skrzemieniałych pni drzew z Roztocza. Prace Muz. 

Ziemi, 44; 127-130, 1996 

14. Huber M., Zych Ł., Wstępna petrologiczna charakterystyka skrzemieniałych 

pni drzew z Siedlisk, [w:] Harasimiuk M., Brzezińska-Wójcik T., 

Dobrowolski R., Mroczek P., Warowna J., „Budowa geologiczna regionu 

lubelskiego i problemy ochrony litosfery, wyd. UMCS 2007, ss. 121-126, 

2007 

15. Jania J., 1993, Glacjologia, Wyd. PWN, 359, 

16. Jasionowski M., Peryt T., Wysoka A., Ponerezhsky A.V., 2012, Brzezne facje 

basenu i sarmatu dolnego zbiornika przedkarpackiego w SE Polsce i 

Zachodniej Ukrainie – wyniki badań ostatniego dwudziestolecia, Biul. PIG 

449, 71-86. 

17. Kłusek M., 2004: Mioceńskie drewno z Roztocza (Polska południowo –

wschodnia), Geologia 30, 1, 23-31. 



E&G  Huber M., Petroarcheology study of selected rocks and plasters samples from Zamość 

(SE Poland) using microanalysis method. Preliminary study. 
 

E&G  1 (9) 11-43    32 | Page  

 

18. Maruszczak H., 2001, Skamieniałe szczątki drzew lasu mioceńskiego na 

roztoczu (Polska SE i Ukraina NW). Prz. Geol., 49, 6; 532-537. 

19. Miashiro A., 1994, Metamorphic Petrology, N.Y. University Press, ss.404, 

20. Mojski J. E., 1993, Geologia w plejstocenie, wyd. PAE, ss.333, 

21. Musiał T., Litologia i właściwości surowcowej wapieni miocenu Roztocza, 

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego w 265. Warszawa 1987  

22. Ney R., Piętra strukturalne w północno-wschodnim obramowaniu zapadliska 

przedkarpackiego, Prace Geol. PAN Oddz. W Krakowie t. 9/2 Warszawa-

Kraków 1969 

23. Pożaryski W., Obszar świętokrzysko-lubelski, [w:] Budowa geologiczna 

Polski, IV, Tektonika cz. I. Warszawa 1974 

24. Ryka W., Maliszewska A., 1991, Słownik petrograficzny, wyd. Geologiczne 

ss. 415. 

25. Żelichowski A., Rozwój budowy geologicznej obszaru między Górami 

Świętokrzyskimi i Bugiem. Biul. Inst. Geol. 263, Warszawa 1972 

 

Dane Internetowe: 

26. http://www.roztocze.com/ 

27. Karty dokumentacyjne Państwowego Instytutu Geologicznego (torfowisko w 

Kunkach oraz kamieniołom w Żelebsku).  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Received: 10 august. 2019; Revised submission: 22 September. 2019; 

Accepted: 29 November 2019 
Copyright: © The Author(s) 2019. This is an open access article 

licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-

Commercial 4.0 International License, which permits unrestricted, non-
commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided 

the work is properly cited. 

http://sciencepublisher.eu 



E&G  Huber M., Petroarcheology study of selected rocks and plasters samples from Zamość 

(SE Poland) using microanalysis method. Preliminary study. 
 

E&G  1 (9) 11-43    33 | Page  

 

7. Załącznik fotograficzny. 

 
Fig.27 Fragment odsłonięcia w Wapielni. 

 
Fig.28 Szczeliny w wapieniach organodetrytycznych. 
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Fig.29 Zbliżenie na powierzchnie wapienia organodetrytycznego. 

 
Fig.30 Przykład kieszeni o charakterze krasowym z wypełnieniem wtórnym. 
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Fig.31 Widok na powierzchnie szczytowej partii wzniesienia wraz z widocznymi zagłębieniami 

o charakterze krasowym. 

 
Fig.32 Okruchy opoki znajdowane w zwietrzelinie i polach w Ulowie. 

 
Fig.33 Obtoczone okruchy chalcedonitów znajdowane na polach w zwietrzelinie. 
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Fig. 34 Wydma z piaskami eolicznymi plejstocenu w pobliżu Wzniesienia Wapielni. 

 
Fig.35 Wydma z poziomem kopalnej gleby w Kunkach. 

 
Fig.36 Zbliżenie strefy kopalnej gleby w wydmie w Kunkach. 
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Fig.37 Odsłonięcie kredowych gez w Krasnobrodzie. 
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Fig.38 Progi skalne w strumieniu Jeleń koło Suśca założone na skałach kredowych. 
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Fig.39 Progi skalne „szumy” na rzece Tanwi w okolicy miejscowości Huta-Szumy założone na 

skałach kredowych. 
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Fig.40 Odsłonięcia masywnych zapiaszczonych wapieni organodetrytycznych w Nowinach. 
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Fig.41 Odsłonięcie zapiaszczonych wapieni organodetrytycznych w Józefowie. 
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Fig.42 Odsłonięcie masywnych piaskowców mioceńskich w „Piekiełku”. 
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Fig.43 Skrzemieniałe pnie drzew w Muzeum w Siedliskach. 

 
Fig.44 Skrzemieniałe pnie drzew w Guciowie. 

 

 

 


