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Treœæ: W pracy zawarto wyniki badania dwóch próbek skrzemienia³ego drewna. Próbkê pierwsz¹
pobrano na pustyni w Arabii Saudyjskiej w Al Hawtah, a drug¹ pobrano na terenie pó³nocnych Czech
w okolicach Trutnowa. Pierwsza próbka pochodzi z okresu kredowego (formacja z Wasia), a druga
jest z okresu karboñskiego. Obydwa okazy poddano obserwacjom makroskopowym oraz mikroskopowym (w œwietle przechodz¹cym i w mikroskopie skaningowym). Przeprowadzono równie¿ kilka chemicznych analiz punktowych, a w przypadku próbki pierwszej wykonano analizê rentgenograficzn¹.
W drewnie zmineralizowanym z Arabii Saudyjskiej stwierdzono zanieczyszczenia zwi¹zkami organicznymi, obecnoœæ kalcytu oraz domieszkê minera³ów ilastych i kryptokrystaliczny pigment o barwie
brunatnej (prawdopodobnie hematyt). Próbka z Czech jest silnie zsilifikowana. Efektem tego procesu
jest obserwowany w niej kwarc i chalcedon. Pozwala to na wyci¹gniêcie wniosku o obecnoœci w niej
dwóch generacji krzemionki. I generacja, wczeœniejsza, reprezentowana jest przez kwarc; póŸniejsza
II generacja to chalcedon. W przypadku tej próbki równie¿ widoczne jest nagromadzenie drobnoziarnistego pigmentu o barwie brunatnoczerwonej na powierzchniach skupieñ kwarcu b¹dŸ chalcedonu.
S³owa kluczowe: kreda, karbon, drewno skrzemienia³e, sk³ad chemiczny
Abstract: In this study two samples of silicified wood were examined. One sample was found on
a desert in Saudi Arabia, and the second one was taken in the Czech Republic. The first sample represents the Cretaceous period (Wasia), and the second one – Carboniferous. Both specimens were subjected to the macroscopic inspection, microscopic analysis (in the transmitted light and the scanning
microscope). Some point analyses were also carried out, and in the case of the first sample the X-ray
analysis was made. In the mineralised wood from Saudi Arabia polluting with organic compounds
was detected, as well as presence of calcite and admixtures of clay minerals, and cryptocrystalline
pigment of dark brown colour (probably haematite). The sample from the Czech Republic (an outcrop near Trutnov) is strongly silicified. The quartz and chalcedony observed in it are effects of this
process. This allows for a conclusion about the presence of two generations of the silica in the sample. The first, earlier generation is represented by quartz; and the later, second generation of silica is
the chalcedony. In the case of this sample concentration of fine-grained pigment of brown-red colour
is also visible on surfaces of quartz or chalcedony.
Key words: Cretaceous, Carboniferous, silicified wood, chemical composition
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WPROWADZENIE
W pracy przebadano dwie próbki zmineralizowanego drewna. Jedn¹ pobrano na pustyni w Arabii Saudyjskiej w Al Hawtah (Fig. 1–4). Charakteryzuje siê barw¹ rdzawo-brunatno-szar¹. Jest doœæ twarda i zbita. Makroskopowo widoczna jest w niej pierwotna struktura drewna (Fig. 4). Próbka 2 (Fig. 5) ma barwê ciemniejsz¹ (szaro-rdzaw¹). Widoczna
jest w nim struktura organiczna (Fig. 6). Ten typ zmineralizowanego drewna badany by³
miêdzy innymi przez Dathe (1904) i Petrascheka (1922). Napotkany zosta³ w utworach
stefañskich i w warstwach ¿aclerskich (górny karbon, Republika Czeska, okolice miejscowoœci Trutnow). Jest on podobny do skrzemienia³ych pni wystêpuj¹cych in situ w okolicach
Krakowa w arkozie kwaczalskiej. Stanis³aw Siedlecki (1951) uzna³ je za równowa¿nik stratygraficzny œrodkowostefañskich arkoz ¿altmañskich.

Fig. 1. Skrzemienia³e drewno kredowe z Arabii Saudyjskiej
Fig. 1. Silicified Cretaceous wood from Saudi Arabia

Fig. 2. Miejsce pobrania próbki skrzemienia³ego drewna (A) w Arabii Saudyjskiej w Al Hawtah
(zaznaczono arkusz w skali 1:250 000)
Fig. 2. Location of the silicified wood sample (A) in Al Hawtah, Saudi Arabia (sheet 1:250 000)
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Fig. 3. Profil geologiczny rejonu Al Hawtah, w którym zosta³a pobrana próbka (A) skrzemienia³ego drewna
Fig. 3. The geological profile of the region Al Hawtah in which the silicified wood sample 1 was taken (A)

Fig. 4. Obraz struktury drewna z rejonu Al Hawtah w Arabii Saudyjskiej
Fig. 4. Image of the wood structure from the region Al Hawtah in Saudi Arabia
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Fig. 5. Obraz makroskopowy karboñskiego zmineralizowanego drewna z odkrywki ko³o Trutnowa
(Republika Czeska)
Fig. 5. Macroscopic image of Carboniferous mineralised wood from an outcrop near Trutnov
(Czech Republic)

Fig. 6. Obraz makroskopowy karboñskiego zmineralizowanego drewna z odkrywki ko³o Trutnowa
(Republika Czeska)
Fig. 6. Macroscopic image of Carboniferous mineralised wood from an outcrop near Trutnov
(Czech Republic)

WYNIKI BADAÑ MINERALOGICZNO-PETROGRAFICZNYCH
Badania pod mikroskopem do œwiat³a przechodz¹cego wykonano przy u¿yciu mikroskopu Poladun VI (prod. Carl Zeiss, Jena), stosuj¹c standardowe preparaty w postaci p³ytek
cienkich.
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W budowie zmineralizowanego pnia drzewnego w przekroju stycznym do jego wyd³u¿enia stwierdza siê, ¿e niemal wy³¹cznym sk³adnikiem mineralnym jest kwarc. Minera³ ten
w zdecydowanej przewadze wykszta³cony jest w postaci ziaren zaokr¹glonych, w wielu
przypadkach wykazuj¹cych budowê strefow¹ (Fig. 7, 8).

0,1 mm

Fig. 7. Obraz mikroskopowy próbki 1 w przekroju poprzecznym do wyd³u¿enia pnia
Fig. 7. Microscopic image of the sample 1 in a cross-section perpendicular to the elongation of the trunk

0,1 mm

Fig. 8. Obraz mikroskopowy próbki 1 w przekroju poprzecznym do wyd³u¿enia pnia. Widoczna
budowa strefowa kryszta³ów kwarcu
Fig. 8. Microscopic image of the sample 1 in a cross-section perpendicular to the elongation of the trunk.
Visible zoned structure of quartz crystals

Centralne czêœci tych ziaren s¹ zdecydowanie wiêksze, natomiast obwódki o wymiarach
setnych lub tysiêcznych czêœci milimetra doœæ regularnie je obrastaj¹. W strefach kontaktowych miêdzy obwódk¹ a czêœci¹ centraln¹ obserwuje siê drobne nagromadzenia brunatnej
substancji, prawdopodobnie zwi¹zków organicznych (Fig. 9).
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0,1 mm

Fig. 9. Obraz mikroskopowy próbki 1 w przekroju poprzecznym do wyd³u¿enia pnia. Widoczne
nagromadzenia brunatnej substancji, prawdopodobnie zwi¹zków organicznych; w przestrzeniach miêdzyziarnowych obserwowane s¹ nagromadzenia minera³ów ilastych i drobnokrystalicznego kalcytu
Fig. 9. Microscopic image of the sample 1 in a cross-section perpendicular to the elongation of the
trunk. Visible accumulations of dark brown substance, probably of organic compounds; in intra-grain
spaces accumulations of clay minerals and fine-crystalline calcite

Lokalnie w obrêbie opisywanego obiektu (pnia) wystêpuj¹ drobne pêkniêcia wype³nione drobnokrystalicznym wêglanem (kalcytem). Ponadto w strefach miêdzyziarnowych
sporadycznie obserwowane s¹ drobne nagromadzenia minera³ów ilastych (illit?). Niekiedy
w przestrzeniach miêdzyziarnowych wystêpuje tak¿e drobnokrystaliczny kalcyt (Fig. 9).
Sporadycznie obserwowane s¹ równie¿ pojedyncze brunatne skupienia minera³ów, które
trudno optycznie zidentyfikowaæ (tlenki ¿elaza + substancja organiczna ?).
W przekroju poprzecznym do wyd³u¿enia pnia stwierdza siê, ¿e podobnie jak w jego
przekroju stycznym do wyd³u¿enia, g³ównym sk³adnikiem mineralnym jest kwarc (Fig. 10).

Fig. 10. Obraz mikroskopowy próbki 1 w przekroju stycznym do wyd³u¿enia pnia. Widoczny g³ówny
sk³adnik, którym jest kwarc
Fig. 10. Microscopic image of the sample 1 in a tangential cross-section parallel to the elongation of
the trunk. Visible the main component that is quartz
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W budowie tej próbki obserwuje siê wyraŸne przegrody miêdzy œwiat³ami komórek,
u³o¿one zgodnie z wyd³u¿eniem pnia. Przestrzenie œwiate³ komórek wype³nia kwarc
w wiêkszoœci wykszta³cony w formach wyraŸnie wyd³u¿onych (Fig. 11).

Fig. 11. Obraz mikroskopowy próbki 1 w przekroju stycznym do wyd³u¿enia pnia. Widoczne
charakterystyczne wyraŸnie wyd³u¿one formy kwarcu u³o¿one zgodnie z wyd³u¿eniem pnia
Fig. 11. Microscopic image of the sample 1 in a tangential cross-section parallel to the elongation
of the trunk. Visible characteristic, distinctly elongated forms of quartz arranged parallel to the
elongation of the trunk

Wszystkie ziarna kwarcu wykazuj¹ jednostajne œciemnianie œwiat³a. Zauwa¿a siê, ¿e
powierzchnia ziaren kwarcu pokryta jest submikroskopowym pigmentem o barwie brunatnej
(zwi¹zki ¿elaza lub organiczne) (Fig. 12).

0,1mm

Fig. 12. Ziarna kwarcu pokryte submikroskopowym pigmentem o barwie brunatnej. Obraz mikroskopowy
próbki 1 w przekroju stycznym do wyd³u¿enia pnia
Fig. 12. Quartz grains covered with sub-microscopic pigment of dark brown colour. Microscopic image
of the sample 1 in a tangential cross-section parallel to the elongation of the trunk

W przekroju promieniowym do wyd³u¿enia pnia w próbce nr 1 szczególnie dobrze zaznacza siê pierwotna budowa anatomiczna drewna, w którym dobrze widoczne s¹ równolegle
rozmieszczone wzglêdem siebie komórki drewna (Fig. 13).
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Fig. 13. Obraz mikroskopowy próbki 1. Przekrój promieniowy do wyd³u¿enia pnia. Kryszta³y kwarcu
w przewadze o formach wyd³u¿onych poprzerastane submikroskopowym pigmentem o barwie brunatnej
Fig. 13. Microscopic image of the sample 1. Radial cross-section oblique to the elongation of the
trunk. Quartz crystals, mostly elongated forms, intergrown with sub-microscopic pigment of dark
brown colour

Œwiat³a komórek, podobnie jak w poprzednich przekrojach, wype³nione s¹ kwarcem
jednostajnie œciemniaj¹cym œwiat³o, w zdecydowanej przewadze tworz¹cym formy wyd³u¿one. Ponadto widoczny jest równie¿ submikroskopowy pigment o barwie brunatnej (hematyt).
W obserwacjach mikroskopowych próbki 2 w przekroju stycznym do wyd³u¿enia pnia
stwierdza siê, ¿e zosta³ on bardzo silnie zsilifikowany (Fig. 14). Efektem procesu silifikacji
jest kwarc i chalcedon. Rozmieszczenie tych sk³adników wzglêdem siebie jest bardzo
nieregularne (Fig. 14).

0,1mm

Fig. 14. Obraz mikroskopowy próbki nr 2 w przekroju poprzecznym do wyd³u¿enia pnia. Widoczne
jest nieregularne rozmieszczenie kwarcu i chalcedonu
Fig. 14. Microscopic image of the sample no 2 in a cross-section perpendicular to the elongation of
the trunk. Visible irregular distribution of quartz and chalcedony
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W próbce 2 w przekroju poprzecznym do wyd³u¿enia pnia stopieñ wykrystalizowania,
a tym samym wielkoœæ tych dwóch odmian minera³ów z grupy SiO2 jest bardzo ró¿ny (Fig. 15).

0,1mm

Fig. 15. Obraz mikroskopowy próbki 2 w przekroju stycznym do wyd³u¿enia pnia. Widoczne du¿e,
œrednie i drobne kryszta³y kwarcu
Fig. 15. Microscopic image of the sample 2 in a tangential cross-section parallel to the elongation of
the trunk. Visible big, average and small crystals of quartz

Obserwowane s¹ ziarna kwarcu du¿ych rozmiarów, œrednich i bardzo drobnych (Fig. 15).
Podobnie jest w przypadku wykszta³cenia chalcedonu (formy sferolityczne) (Fig. 16).

Fig. 16. Obraz mikroskopowy próbki 2 w przekroju stycznym do wyd³u¿enia pnia. Widoczne formy
sferolityczne chalcedonu
Fig. 16. Microscopic image of the sample 2 in a tangential cross-section section parallel to the elongation of the trunk. Visible spherolithic forms of chalcedony

Ze wzglêdu na obecnoœæ tych dwóch form minera³ów z grupy SiO2 mo¿na przypuszczaæ, ¿e w obrêbie opisywanego pnia oddzia³ywa³y co najmniej dwa etapy procesów silifikacji. Efektem I (wczeœniejszego) jest kwarc, a efektem II (póŸniejszego) – chalcedon.
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W przekroju poprzecznym do wyd³u¿enia pnia (próbka 2 ) dobrze widoczna jest pierwotna budowa anatomiczna drewna (Fig. 17).

0,1mm

Fig. 17. Obraz mikroskopowy próbki 2 w przekroju stycznym do wyd³u¿enia pnia. Widoczna
pierwotna budowa anatomiczna drewna
Fig. 17. Microscopic image of the sample 2 in a tangential cross-section parallel to the elongation of
the trunk. Visible primary anatomical structure of wood

Wi¹zki komórek wykazuj¹ równoleg³y przebieg, a w nich maj¹ miejsce wype³nienia
ró¿nej wielkoœci wykszta³conym kwarcem b¹dŸ te¿ chalcedonem. Na powierzchniach widoczne s¹ nagromadzenia drobnoziarnistego pigmentu o barwie brunatnoczerwonej.
Budowa i wykszta³cenie w przekroju promieniowym w próbce 2 jest takie same jak
w przekroju poprzecznym (Fig. 18).

0,1mm

Fig. 18. Obraz mikroskopowy próbki 2 w przekroju promieniowym do wyd³u¿enia pnia. Widoczne
jest ró¿nej wielkoœci wykszta³cenie ziaren kwarcu
Fig. 18. Microscopic image of the sample 2 in a radial cross-section oblique to the elongation of the
trunk. Visible quartz grains of various sizes
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Badania przy u¿yciu mikroskopu skaningowego
Badania wykonano przy u¿yciu mikroskopu elektronowego typu Jeol ISM 5400 wspó³pracuj¹cego z mikroanalizatorem dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
(EDS) angielskiej firmy Oxford Instruments LINK ISIS (seria 300).
Badania te w pe³ni potwierdzaj¹ spostrze¿enia dokonane pod mikroskopem do œwiat³a
przechodz¹cego. Analiza chemiczna w mikroobszarze tak¿e potwierdza ww. obserwacje.
Potwierdzaj¹ one obecnoœæ substancji organicznej (Fig. 19) o czym œwiadczy zawartoœæ Cl i S (Fig. 20). Obserwowana jest tak¿e dobrze zaznaczaj¹ca siê kierunkowoœæ wykrystalizowanego kwarcu zgodnie z pierwotn¹ struktur¹ drewna (Fig. 21).

Fig. 19. Obraz skaningowy próbki 1. Widoczna substancja organiczna przecinaj¹ca kryszta³y kwarcu.
W punkcie 1 wykonano analizê chemiczn¹ w mikroobszarze
Fig. 19. Scanning image of the sample 1. Visible organic substance cutting quartz crystals. With visible
point 1 of chemical analysis made in microarea

Fig. 20. Widmo EDS próbki 1 z Arabii Saudyjskiej wykonane w punkcie 1 (Fig. 19)
Fig. 20. EDS spectre of the sample 1 from Saudi Arabia made in point 1 (Fig. 19)
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Widmo EDS próbki 1 (Fig. 22) wykonane w punkcie 1 zaznaczonym na figurze 21
potwierdza zawartoœæ minera³ów ilastych i kalcytu obserwowanych pod mikroskopem do
œwiat³a przechodz¹cego. Œwiadcz¹ o tym piki C, Al, O i Ca.

Fig. 21. Obraz skaningowy próbki 1. Widoczne ró¿nej wielkoœci pory. Zaznacza siê kierunkowoœæ
w u³o¿eniu kwarcu zgodnie z pierwotn¹ struktur¹ drewna. W punkcie 1 wykonano analizê w mikroobszarze
Fig. 21. Scanning image of the sample 1. Visible pores of various sizes. Noticeable directionality of
arranging quartz in agreement with primary structure of the trunk of wood. Marked point 1 of the
analysis made in microarea

Fig. 22. Widmo EDS próbki 1 wykonane w punkcie 1 zaznaczonym na figurze 21
Fig. 22. EDS spectre of the sample 1 made in point 1 marked on figure 21

Widoczne s¹ równie¿ ró¿nej wielkoœci ziarna kwarcu (Fig. 23).
Na figurze 23 zaznaczono punkt 1, w którym wykonano analizê chemiczn¹ w mikroobszarze (Fig. 24). Wykazana w nim zawartoœæ takich pierwiastków, jak Al, Ca, K œwiadczy o domieszce w badanym drewnie minera³ów ilastych i kalcytu, co potwierdzaj¹ badania
pod mikroskopem do œwiat³a przechodz¹cego. W obrazie skaningowym próbki 1 (Fig. 25)
widoczne s¹ bardzo czyste kryszta³y kwarcu, o czym œwiadczy wykonana analiza chemiczna w punkcie 1. Œwiadcz¹ o tym piki wywo³ane zawartoœci¹ O i Si (Fig. 26).
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Fig. 23. Obraz skaningowy próbki 1. Widoczne s¹ ró¿nej wielkoœci kryszta³y kwarcu. W punkcie 1
wykonano analizê chemiczn¹ w mikroobszarze
Fig. 23. Scanning image of the sample 1. Visible quartz crystals of various sizes. With visible point 1
of chemical analysis made in microarea

Fig. 24. Widmo EDS próbki 1 wykonane w punkcie 1 zaznaczonym na figurze 23
Fig. 24. EDS spectre of the sample 1 made in point 1 marked on the figure 23

W obrazie skaningowym próbki 2 widoczne s¹ czyste kryszta³y kwarcu (Fig. 27)
i chalcedonu. Wskazuje na to obecnoœæ tylko pików Si i O w danym punkcie (Fig. 28).
Na figurze 30 w obrazie skaningowym próbki 2 widoczne s¹ formy sferolityczne chalcedonu. O czystoœci minera³ów z grupy SiO2 œwiadczy analiza chemiczna w mikroobszarze
(Fig. 29). Na figurze 30 zaznaczono punkt 1, w którym wykonano punktow¹ analizê chemiczn¹. Wykazano w nim obecnoœæ krzemu i tlenu.
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Fig. 25. Obraz skaningowy próbki 1. Widoczne ró¿nej wielkoœci ziarna czystego kwarcu
Fig. 25. Scanning image of the sample 1. Visible grains of clean quartz, of various sizes

Fig. 26. Widmo EDS próbki 2 wykonane w punkcie 1 zaznaczonym na figurze 25
Fig. 26. EDS spectre of the sample 2 made in point 1 marked on figure 25

1

Fig. 27. Obraz skaningowy próbki 2. Widoczne ró¿nej wielkoœci ziarna kwarcu i chalcedonu.
W punkcie 1 wykonano analizê chemiczn¹ w mikroobszarze
Fig. 27. Scanning image of the sample 2. Visible grains of quartz and chalcedony of various sizes
with marked point 1 of the chemical analysis made in microarea
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Fig. 28. Widmo EDS próbki 2 wykonane w punkcie 1 zaznaczonym na figurze 27
Fig. 28. EDS spectre of the sample 2 made in point 1 marked on figure 27

Fig. 29. Widmo EDS próbki 1 wykonane w punkcie 1 zaznaczonym na figurze 30
Fig. 29. EDS spectre of the sample 1 made in point 1 marked on figure 30
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Fig. 30. Obraz skaningowy próbki 2. Widoczne s¹ sferolity chalcedonu. W punkcie 1 wykonano
analizê chemiczn¹ w mikroobszarze
Fig. 30. Scanning image of the sample 2 with marked point of chemical analysis made in microarea.
Visible spheroliths of chalcedony

Badania rentgenograficzne
Badania wykonano je przy u¿yciu derywatografu produkcji niemieckiej z przystawk¹
komputerow¹ i oprogramowaniem XRAYAN. Stosowano promieniowanie CuKa i standardow¹ preparatykê.
Na krzywej rentgenograficznej próbki 1 obserwujemy odleg³oœci miêdzyp³aszczyznowe charakterystyczne dla kwarcu: 3.349 (100); 4.256 (22); 2.45 (7); 2.28 (8); 1.82 (10);
1.54 (8); 1.37 (5). Badania te potwierdzaj¹ spostrze¿enia makro- i mikroskopowe do œwiat³a przechodz¹cego oraz analizê wykonan¹ przy u¿yciu mikroskopu skaningowego (Fig. 20,
22, 24).

WNIOSKI KOÑCOWE
Reasumuj¹c, na podstawie wykonanych badañ mineralogiczno-petrograficznych próbek drewna skrzemienia³ego z Arabii Saudyjskiej (Al Hawtah) i z Republiki Czeskiej (odkrywka w okolicy Trutnowa) i przeprowadzonego studium wyników analizy chemicznej
w mikroobszarze w ró¿nych punktach mo¿emy stwierdziæ, ¿e metody te wzajemnie siê
uzupe³niaj¹ oraz pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie wniosków co do sk³adu mineralnego próbek.
W próbce 1 g³ównym sk³adnikiem mineralnym jest kwarc. Nieznaczn¹ domieszkê stanowi¹
minera³y ilaste i wêglany. W próbce 2 dominuj¹cymi sk³adnikami mineralnymi s¹ kwarc
i chalcedon. W obydwu przebadanych próbkach stwierdzono wystêpowanie na powierzchniach kryszta³ów kwarcu i chalcedonu bardzo drobnoziarnistego pigmentu o barwie brunatnej (w próbce 1) lub brunatno-czerwonej (próbka 2). W tym ostatnim przypadku w obrêbie
opisywanego pnia mo¿emy stwierdziæ oddzia³ywanie dwóch etapów silifikacji. Efektem I
(wczeœniejszego) jest kwarc, a II (póŸniejszego) – chalcedon.
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Z badañ mikroskopowych przeprowadzonych na obydwu próbkach (1 i 2) wynika, ¿e
orientacja optyczna osi Z kwarcu w przewadze jest styczna do wyd³u¿enia opisywanych
pni drzewnych. Jest to zgodne z tym, co wykazali ju¿ wczeœniej Kwieciñska & Heflik
(1963) w próbce skrzemienia³ego pnia drzewnego z okolicy Wa³brzycha.
Powy¿sze prace przeprowadzono w ramach badañ statutowych 11.11.140.562.
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Summary
Based on analyses of samples of silicified wood from Saudi Arabia (Figs 1–4) and
from surroundings of Trutnov (Czech Republic) (Figs 5, 6), and study of results of chemical
analysis in microareas, the authors can state that these two methods are mutually complementing, confirming, and they allow to make conclusions as to the mineral composition of
the examined samples (Figs 7–30). It was also demonstrated that in the case of the sample 1
(Fig. 4) it is to various degrees polluted with clay minerals and calcite (Fig. 9). It revealed a
zoned structure of quartz crystals (Fig. 8), coated with fine-grained pigment of dark brown
colour. In majority they have elongated forms, arranged concordantly with the elongation
of the trunk (Figs 11–13). Chemical analyses in microareas confirm the content of clay and
carbonate minerals (Figs 20, 22). Photograph 19 shows the accumulation of organic substance in a form cutting the quartz crystals. The examined sample consists almost exclusively of pure quartz of various grain sizes (Figs 7, 10, 11). Also the chemical analysis
made in microarea proves such a character of the sample (Figs 24, 26, 28, 30); only the
peaks of Si and O are visible. This composition is also confirmed by the result of the X-ray
analysis, in which the peaks characteristic of quartz are noticeable: 3.34 (100); 4.26 (22);
2.48 (8); 1.82 (10) etc.
In the sample no 2, presence of quartz grains of different sizes was stated, from big,
average to small ones (Fig. 15). This diversity is also noticeable in development of the chalcedony (Fig. 16). Appearing of these two forms of minerals of the SiO2 group points out at
least two stages of silification acting within the described trunk. The effect of the first stage
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of silification is quartz, and of the second one, more late – chalcedony. On surfaces of concentrations of quartz and chalcedony accumulations of pigment of brown-red colour are
visible (Fig. 13). Quartz and chalcedony are arranged irregularly (Fig. 14). In this sample it
is possible to observe spherolithic forms of the chalcedony (Figs 16, 29) and primary anatomical structure of wood (Figs 6, 17). Purity of the SiO2 group minerals is proved by two
EDS spectra made in points 1 (Figs 26, 28) marked on photographs (Figs 25, 27) respectively. It is possible here to observe two main peaks of Si and O.
Polluting of the sample 1 with an organic substance (Fig. 19) allows to draw a conclusion about the earlier split of the trunk. The organic substance got from the outside to the
trunk lying on the desert.

