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wapieni ilastych rejonu grobu 1152 w 
okolicach miejscowości Qurna (Egipt). 
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Streszczenie 
 

Badane  organiczne formy zostały odkryte w rejonie Wzgórz Tebańskich w 
bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Qurna (Górny Egipt). Wychodnie z tymi formami 
znajdującej się na  zachód od Luksoru na zachodnim brzegu Nilu. Omawiane formy poddano 
badaniom mineralogiczno-petrograficznym. 
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Abstract 

    Organic siliceous forms were discover at Theban hills near Qurna (Upper Egypt). Outcrops 
containing mentioned forms  are located at the west bank of Nile vis a vis Luxor town. These 
forms were described and examined using mineralogical-petrographical methods,  
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Wprowadzenie 

Kontakt skał eocenu i paleocenu obserwowany jest wzdłuż meandrującej doliny Nilu 
na odcinku Luxor – Qurna w jej lewym (zachodnim) brzegu  (Said, 1960). Wychodnie eocenu 
i paleocenu  wzgórz tebańskich reprezentowane są przez formacje wapienia tebańskiego 
(eocen) - znajdującego się powyżej, oraz niżej leżących, zasobnych w kaolin łupków Esna 
(EOCEN). (Ginter B et al., 1996 ) 

 

Kompleks łupków Esna, wykazuje 
wyraźną budowę dwudzielną. Jedna część 
jest wapnista, zbudowana z szarozielonych, 
bogatych w faunę smektytowych łupków z 
żyłkami gipsu, oraz część  gliniastych 
wapieni. (Temraz, 2005 ) Szarozielonkawe, 



laminowane łupki Esna, stanowią  częściowo podłoże świątyni HATSHEPSUT- w dolinie  
DEIR EL BAHARI (Pawlikowski, 2006). Badane formy krzemionkowe  rozpoznaje się w 
dolnych, ilastych partiach wapieni tebańskich leżących nad łupkami Esna.  Opisywane formy 
w rejonie świątyni znajduje się rzadziej. Powszechnie występują natomiast w dolinie 
zlokalizowanej na południe od Deir el Bahari w obszarze miedzy grobem 1152 i masywem 
Tebańskim  (Fot. 1). 

  

 

 Podczas wypraw archeologicznych w 2006-2013 r zgromadzono kilkanaście form o 
zróżnicowanych rozmiarach. Wśród nich  obserwuje się, w przeciwieństwie do klasycznych 
konkrecji krzemionkowych powtarzalność złożonego kształtu. Wszystkie formy, niezależnie 
od wielkości  cechuje skomplikowany kształt -  połączenie torusa z centralnie osadzoną kulą, 
przy zachowaniu symetrii (Rys. 1, Fot, 1).  Rozmiary form wahają się od około 1 cm do 
kilkunastu cm średnicy. Powierzchnia badanych form jest zróżnicowana- większość posiada 
matową, kremową powierzchnię przypominającą korę krzemieni. Niekiedy występuje na ich 
powierzchni rdzawe, rdzawo - szare plamki.  



Fot. 3 Ryc. 2 

Ryc. 1 Fot. 2 

 

 

 Rys. 1 Schemat budowy opisywanych form z zaznaczona płaszczyzna przecięcia pokazana 
na fot. 1. Fot. 1 Obraz przekroju formy w płaszczyźnie pokazanej na rys. 1. 

W przekroju podłużnym (Rys, 2, fig. 3) zauważa się skomplikowaną, symetryczną 
budowę centralnej jej części. W obrębie przekroju wyróżnić można kilka stref o 
zróżnicowanej strukturze,  odcieniach i różnym stopniu krystaliczności krzemionki. Od  
jasnobeżowego centrum przez jasnoszare pole oddzielające kulę od torusa do ciemnoszarej 
zewnętrznej części kuli i wypełnienia torusa.  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Schemat budowy opisywanych form z zaznaczoną płaszczyzną przecięcia pokazana na 
fot. 3. Fot. 3 Obraz przekroju formy w płaszczyźnie pokazanej na rys. 2. 

Na przekrojach poprzecznym zauważa się koncentryczną budowę. Wyraźnie odznaczone 
jasnobeżowe- często grubiej krystaliczne oraz matowe szare bardzo drobno krystaliczne 
strefy. Na granicach tych stref- grubo i drobnokrystalicznych zaobserwowano nagromadzenie 
brunatnych, rdzawych związków żelaza.  

Obserwacje mikroskopowe 



 

 Wykonano  szlify do obserwacji w świetle przechodzącym zorientowane poprzecznie 
do osi (Fot. 4) oraz podłużnie (Fot. 5). Analizy wykonano za pomocą mikroskopów 
polaryzacyjnych firmy Motic przy powiększeniach 40x, 100x, 400x, przy 1 polaryzatorze 
oraz przy skrzyżowanych polaryzatorach. 

  

Fot. 4       Fot. 5 

Fot. 4, 5. Orientacja preparatów wykonanych do badań metodą mikroskopii w 
spolaryzowanym świetle przechodzącym. Fot. 4 -  przekrój zgodny z pionową osią symetrii 
formy. Fot. 5  -  przekrój poprzecznie  do pionowej osi symetrii formy. Czerwone prostokąty 
pokazują miejsca wykonania preparatów. 

 

                         Fot. 6    Fragment centralnej części z formy. Powiększenie 2 x.                      



 

Fot. 7 Mikroskopowy obraz  zmineralizowanej struktury części pokazanej na fot. 6. 
Mikroskop polaryzacyjny, polaroidy częściowo X, powiększenie 200 x.. 

 
 
        A                                                       B 
Fot. 8 Część wewnętrznej struktury badanej formy. A - obraz makroskopowy – lupa 
binokularna, powiększenie 4 x, B – Obraz mikroskopowy miejsca pokazanego strzałka na fot. 
A Mikroskop polaryzacyjny, polaroidy częściowo X, powiększenie 120 x.     
 

W przekroju zgodnym z osią  symetrii formy obserwowano  strefy o różnej 
krystaliczności kwarcu z ciemniejszymi i jaśniejszymi miejscami, podkreślonymi obecnością 
związków żelaza na granicach „tkanek” (Fot. 6, 7, 8. 9). 
 



Ciemniejsze strefy formy wykazują przy powiększeniach 100x i 400x wzbogacenie w 
nieprzezroczyste, nieregularne  osobniki będące pozostałością organiki lub kryształami 
manganu lub wodorotlenków żelaza.  

 
 
 

 

 

 

 

 

       A           B 

Fot. 9. A – Przypowierzchniowa strefa badanej formy. Prostokąt oznacza miejsce z którego 
wykonano preparat mikroskopowy. B – Brzeg formy/ Widoczna wtórna koncentracja 
związków żelaza w strefie tuż pod powierzchną („korą”) formy krzemionkowej. Mikroskop 
polaryzacyjny, polaroidy częściowo X, powiększenie 120 x. 

 

Obserwacja zewnętrznej powłoki form przy powiększeniach 120x  (Fot.  9 A. B) 
wykazały duże nagromadzenia utlenionych związków żelaza, oraz nieprzezroczystych 
osobników o nieregularnych kształtach. W wewnętrznych strefach drobnokrystalicznych przy 
powiększeniu 400 x zaobserwowano kuliste formy wypełnione krzemionką o różnym stopniu 
krystaliczności (Fot. 10  A, B), wskazującym na krystalizacje kilku generacji. Wśród form 
wypełnionych grubokrystaliczną krzemionką widoczne są sześcioboczne  zarysy przekrojów 
poprzecznych kryształów kwarcu.  Formy te wykazują wygaszanie faliste, oraz zonalne. 
Kształty tych form, często podkreślone krystalizującym w nich chalcedonem mają nadal 
kształty zdeformowanych  komórek. Większość form biologicznych jest jednak zatarta przez 
proces krystalizacji chalcedonu. 

 



 

 Fot. 10 Obraz formy  przeciętej poziomo z miejscem zaznaczonym strzałkę  które poddano 
szczegółowym obserwacjom mikroskopowym/ Lupa binokularna, powiększenie 5 x, 

 

Proces wtórnej krystalizacji chalcedonu prowadzi między innymi do destrukcji błon 
komórkowych. Wiąże się to ze wzrostem kryształów kwarcu, które krystalizując we wnętrzu 
komórek z czasem swoimi wymiarami przekraczają wymiary komórek niszcząc ich błony 
komórkowe i zacierając pierwotne kształty całych tkanek. Zjawisko to jest widoczne 
zwłaszcza w miejscach, gdzie jeszcze zachowały się pojedyncze komórki w obszarach 
zniszczonych komórek  tworzących  niemal jednorodna masę chalcedonową (Fpt. 11 A, B). 

 

Szczególny jest sposób intensywnej mineralizacji kwarcowej w dużych formach 
tkankowych występujących w obrębie organizmu (Fot. 12, 13 A, B). Krystalizujący w nich 
kwarc tworzy duże agregatowe skupienia. Mozaikowy sposób wygaszania światła wskazuje, 
że wzrost kryształów kwarcu w tego typu strukturach jest różnokierunkowy. Natomiast 
różnokierunkowość wzrostu kryształów dowodzi, że inicjacja krystalizacji kwarcu w obrębie 
struktur biologicznych była wielopunktowa i w wielu punktach tej struktury rozpoczął się 
wzrost kryształów kwarcowych zapełniających te struktury. Miejscami najbardziej 
dogodnymi do inicjacji krystalizacji  są w zniszczone fragmenty struktur biologicznych 
(Pawlikowski 1993). Oznacza to, że zniszczenia omawianych struktur były wielopunktowe. 
Natomiast trudno ocenić genezę tych zniszczeń czy były one  wynikiem oddziaływań 
chemicznych substancji powstających z dekompozycji substancji biologicznych związanych z 
obumarciem organizmu, czy też były efektem oddziaływań czysto mechanicznych 
związanych np. z deformacją tkanek. Prawdopodobnie  zniszczenia powstały w wyniku 
nakładania się obu efektów choć zapewne w różnych miejscach tkanek każdy z nich działach 
z rożna intensywnością. 



 

Fot. 11 Mikroskopowy obraz struktury badanej formy krzemionkowej. A – naturalna struktura 
skrzemionkowanych tkanek. B – struktura skrzemionkowanych tkanek z obrysowanymi 
tkankami i komórkami. Mikroskop polaryzacyjny, polaroidy częściowo X, powiększenie 200 
x. 



 

Fot. 12 Fotografia mikroskopowa owalnych form wypełnionych krzemionką różnych 
generacji. Mikroskop polaryzacyjny, polaroidy częściowo X, powiększenie 400x. 

  
A                                                                        B 
 
Fot 13 A - fragment struktury bilogicznej zmineralizowany drobnokrsytalicznym kwarcem.  B 
– większe struktury biologiczne zmineralizoawne drobnokrystalicznym kwarcem na tle 
chalcedonowo opalowej masy. Mikroskop polaryzacyjny, jeden polaroid, powiększenie 80 x. 

 

Wnioski 

Otrzymane wyniki wykazują, że badana forma jest skrzemionkowaną formą 
organiczną. Proces sylifikacji można rozpatrywać dwuaspektowo. Z jednej strony jest to 
proces bezcenny. Pozwala bowiem zachować formy organizmów jako skamieniałość oraz 
niektóre, specyficznie zmineralizowane tkanki. Z drugiej strony mineralizacja tkanek  



i wewnętrznych narządów niszczy struktury biologiczne i utrudniając możliwość wyjaśnienia 
ich budowy i funkcjonowania  

Określenie rodzaju organizmów, które badaliśmy  jest na obecnym etapie  trudne do 
ustalenia ze względy na znaczne zatarcie struktur biologicznych przez wtórne procesy 
mineralizacji krzemionkowej. 

W przypadku badanych form występujących w łupkowych,  ilastych partiach wapieni 
tebańskich krzemionka mineralizująca badane formy  może pochodzić zarówno z minerałów 
ilastych znajdujących się w wapieniach, które je otaczają jak i z samych  organizmów. Bez 
względu na pochodzenie, krzemionka krystalizująca w badanych organizmach w formie 
chalcedonu i opalu w znacznej objętości skamieniałości niszczy ich tkankowo-komórkową 
strukturę. 

Biorąc pod uwagę możliwość  pochodzenia krzemionki mineralizującej te organizmy z 
samego organizmu należy proces sylifikacji rozpatrywać jako autokrzemionkowanie, który 
ma zbliżony charakter do mineralizacji gąbek o szkieletach krzemionkowych (Pawlikowski, 
1990). Choć w tym wypadku krzemionka nie występuje tak jak w gąbkach w ich igłach.  

 
W przypadku aktosylifikacji po obumarciu  oraganizmu, którego elementy zbudowane 

były z krzemionki  (opal?)  reagowała ona z kwasami organicznymi powstałymi w procesie 
dekompozycji organoicznych części  organizmu  wg. ogólnej  reakcji : 

SiO2 x nH2O (opal) + kwasy organiczne = mieszanina kwasów krzemowych + CO2 

Podczas tych  reakcji mogą powstawać  różne formy kwasów krzemowych, które są 
nośnikami krzemionki i jej źródłem dla powstawania wtórnych krzemieni.  Do bardziej 
znanych i najczęściej powstających zalicza się kwas metakrzemowy (H2SiO3),  kwas 
ortokrzemowy lub kwas krzemowy ( H4SiO4) kwas metadikrzemowy (H2Si2O5),kwas 
dikrzemowy lub kwas pirokrzemowy  (H6Si2O7).  

W procesie starzenia się tych kwasów powstają żele krzemionkowe, które w miarę 
starzenia się porządkują struktury w procesie polimeryzacji. Polimeryzacja ta może być w 
żelach trójwymiarowa. Przykłady struktur kwasów krzemowych podano poniżej,  
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W przypadku allosylifikacji czyli napływu krzemionki do wnętrza badanego 
organizmu z  zewnątrz, można przypuszczać, że kwasy organoczne powstające w procesie 
dekompozycji obumarłego organizmu oddziaływały na minerały ilaste występujące w 



otaczającym badane formy wapieniu ilastym.  Uwolniona w tm procesie z minerałów ilastych  
krzemionka i utworzone z niej kwasy krzemionkowe penetrowały do wnętrza organizmu i 
wypierając substancje organczną powodowały sylifikacje tkanek.  Prowadziło to  do 
powstawania naipierw żelu krzemiokowego (opalu), a następnie w wyniku jego starzenia się 
czyli polimeryzacji do krystalizacji chalcedomu, czyli drobnokrystalicznego kwarcu.W 
innych miejscach np. w wiekszych formacvh biologicznych krystalizował natomiast kwarc 
grubiekj krystaliczny. 

Bez względu na żródło krzemionki  wewnętrzne lub zewnętrzne proces powstawnia 
żelu krzemionkowego i jego krystalizacja do chalcedonu przebiegały w obrębie 
skamieniałości w podobny sposób. 
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