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Impaktyty astroblemy Ilińce, Ukraina
Impactites from the Ilyinets structure in Ukraine

Abstract: The complex Ilyinets crater is an example of the small impact structure formed in
crystalline target rocks of the Ukrainian Shield. Its impactites are characterised by examples of
metamorphosed gneisses, granites, fine-grained polymict breccia and suevites. In the breccia and
suevite matrix, fluidal clasts present their earlier brecciation. Lobate contacts between quartz grains
show recrystallisation by grain-boundary migration. Shock structures, PFs, PDFs and “ballen
quartz” are not very frequent. The monomict suevite breccia was determined among impactites.
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Wstęp

Wiêkszoœæ struktur impaktowych Ukrainy jest zlokalizowana w jej centralnym
obszarze, na Tarczy Ukraiñskiej zbudowanej ze ska³ krystalicznych (Gurov i in.
1998). Forma obecnej tarczy pochodzi z dewonu, jej granice wyznaczaj¹ g³êbokie
roz³amy. Rowy tektoniczne, zapadliska erozyjno-tektoniczne i wêglonoœne oraz
astroblemy wp³ywaj¹ na strukturaln¹ z³o¿onoœæ tarczy. Struktura Iliñce, podobnie
jak pobliska struktura Zapadnaja, znajduje siê w czêœci centralnej tarczy, zwanej
Pobu¿em (ryc. 1). Tarcza krystaliczna jest zbudowana ze ska³ archaiku i górnego
proterozoiku (2–3 mld lat), g³ównie granitów, migmatytów i ³upków krystalicz-
nych. Ska³y krystaliczne pokryte s¹ pok³adami m³odszych ska³ osadowych o grubo-
œci 20–60 m. W rejonie Pobu¿a znajduj¹ siê wa¿ne dla gospodarki Ukrainy z³o¿a
grafitu, skalenia potasowego, wêgla brunatnego, niklu, chromu i in. Poza astroble-
mami odkrytymi na tarczy: Iliñce, Zapadnaja, Bo³tysz, Rotmistrowka, Zielony Gaj
oraz na NE obrze¿u tarczy krater Obo³oñ, w rejonie odkrywki Pierwomajsk,
w dolinie erozyjnej Krasna Ba³ka, niektóre brekcje identyfikuje siê jako impaktowe
(Pieczonka i in. 2011). Brekcje te przynale¿¹ do struktury Ternowka, w rejonie
Krzywego Rogu (Nikol’skiy i in. 1983, Sharpton i in. 2013).
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Eliptyczna struktura Iliñce powsta³a przez uderzenie bolidu z kierunku SE
ku NW (Khazanovitch-Wulff i in. 2013). Pierwotnie mia³a ona œrednicê 8 km
(Masaitis 1999). Wiek struktury metod¹ argonow¹ (40Ar/39Ar) wyznaczono na
445±10 Ma (Pesonen i in. 2004). Dane petrograficzne i geochemiczne dotycz¹ce
struktury Iliñce (ang. Ilyinets) podali Koeberl i in. (1996), Gurov i in. (1998) oraz
Valter i Pisansky (2010). Obecny krater o uœrednionej œrednicy ok. 4,8 km, niewi-
doczny na powierzchni, utworzony zosta³ w granitach, w otoczeniu gnejsów,
45 km na SE od miasta Winnica, pomiêdzy dwoma rzekami, Sob i Sobik. Pocz¹t-
kowo strukturê interpretowano jako wulkaniczny krater. W roku 1973 badacze
Masaitis oraz niezale¿nie Valter i Ryabenko ustalili jego impaktow¹ naturê (wg
Gurov i in. 1998). W korycie rzeki Sobik ska³y impaktowe s¹ widoczne w natural-
nych wychodniach oraz w kamienio³omach datowanych na czwarty wiek A.D.
(Gurov i in. 1998; ryc. 2.). W pod³o¿u dominuj¹ granity biotytowe, zaœ gnejsy,
amfibolity i ³upki wystêpuj¹ rzadziej, g³ównie w pó³nocnej czêœci krateru. Krater
jest pokryty osadami kenozoiku (kilkadziesi¹t metrów). Ska³y impaktowe, poza
naturalnymi ods³oniêciami, pozyskano z wielu wierceñ geologicznych wykonanych
w latach 1970-tych. G³ówne wype³nienie astroblemy tworz¹ suewity z nisk¹ zawar-
toœci¹ szkliwa (ryc. 2). Wyniesienie centralne buduj¹ zbrekcjowane granitoidy, po
jego pó³nocnej stronie suewity zawieraj¹ ¿y³y tagamitów (ska³y szkliste).
W po³udniowej czêœci struktury, tagamity wystêpuj¹ w wiêkszej iloœci (Valter
i Pisansky 2010, ryc. 2).
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Ryc. 1. Mapa Ukrainy z przybliżoną pozycją Tarczy Ukraińskiej oraz astroblem Ilińce, Zapadnaja i Bołtysz.
Wg pl.wikipedia.org, zmienione.



Pozosta³e astroblemy Ukrainy znajduj¹ce siê na krystalicznej Tarczy Ukraiñskiej
mog¹ byæ dobrymi obiektami do porównañ ze struktur¹ Iliñce. Dotyczy to
w szczególnoœci struktur najbli¿szych, Zapadnaja (Gurov i in. 2002) i Bo³tysz
(Grieve i in. 1987). Porównanie kraterów o ró¿nej œrednicy (Kamieñsk, Logoj,
Iliñce) wykaza³o, ¿e penetracja osadu z powierzchni w g³¹b spêkanych ska³ tarczy
impaktowej jest g³êbsza w kraterach wiêkszych (Gurov i Gurova 1991) i w struktu-
rze Iliñce osi¹gnê³a g³êbokoœæ 120 m. Podobna zale¿noœæ dotyczy wysokoœci sto¿ka
centralnego i w du¿ym kraterze Bo³tysz jest on znacznie wy¿szy ni¿ w Iliñce (Valter
i in. 1982). Porównanie jest w pe³ni uzasadnione, gdy¿ oba kratery powsta³y na
geologicznie podobnej tarczy impaktowej.

Charakterystyka impaktytów struktury Iliñce po³o¿onej na krystalicznym pod-
³o¿u s³u¿yæ mo¿e nie tylko do porównañ z impaktytami du¿ych kraterów w tar-
czach krystalicznych, np. Popigaj w Rosji (Kosina 2015b), ale te¿ ze strukturami
podobnej wielkoœci w tarczach ska³ osadowych, np. struktura Steinheim w Nie-
mczech (Buchner i Schmieder 2010).
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Ryc. 2. Schemat rozmieszczenia skał podłoża oraz impaktytów struktury Ilińce. 1 – suewit z żyłami taga-
mitów; 2 – zbrekcjowane granitoidy stożka centralnego; 3 – warstwa tagamitów pod suewitem o niskiej
i wysokiej zawartości szkliwa; 4 – masywne impaktyty szkliste (tagamity). Wg Gurov i in. (1998) i Valter
i Pisansky (2010), zmienione.



Przykłady skał impaktowych struktury Ilińce
Impaktyty omawiane poni¿ej reprezentowane s¹ przez zmetamorfizowane gnejsy
i granit, drobnoziarnist¹ brekcjê polimiktyczna oraz suewity. Pojedyncze okazy
ska³ s¹ fragmentami rdzeni wiertniczych (zakup internetowy).

Zmetamorfizowany impaktowo gnejs o sk³adzie mineralnym kwarc-skaleñ-bio-
tyt (ryc. 3A) jest zbrekcjowany i spojony wê¿szymi i szerszymi ¿y³kami stopu skal-
nego. Stop jest mikrokrystaliczny z mikroklastami gnejsu. Kwarc wykazuje spêka-
nia planarne (ang. planar fractures, PFs). W skale wystêpuje w rozproszeniu piryt
i magnetyt. Drugi okaz gnejsu o podobnym sk³adzie mineralnym zawiera dodat-
kowo granaty (ryc. 3B). Mikrokrystaliczny kwarc w ¿y³kach kwarcowo-skalenio-
wych jest czêœciowo spêkany, zaœ granaty poza wielokierunkowymi spêkaniami
wykazuj¹ liczne spêkania równoleg³e w typie spêkañ planarnych (ryc. 5A). Podo-
bne spêkania obserwowano w blaszkach biotytu (ryc. 5B), zaœ w skaleniu liczne
planarne struktury deformacyjne (ang. planar deformation features, PDFs, ryc. 5C).
Ska³a zawiera mikroziarna pirytu w otoczce tlenków Fe. Kolejny impaktyt, zmeta-
morfizowany granit (ryc. 3C), zawiera z prawej strony okazu fragment ska³y s³abo
zmienionej impaktowo. £ukowo przebiega przez fragment cienka ¿y³ka stopu
(bia³a strza³ka), w jej pobli¿u kryszta³y czerwonego skalenia s¹ silnie spêkane.
Z lewej strony jest dajka zbudowana z monomiktycznej brekcji granitowej. Jej
matriks jest mikrokrystaliczna, ziarna kwarcu oraz blaszki biotytu s¹ spêkane pla-
narnie. Faliste kontakty pomiêdzy ziarnami kwarcu wskazuj¹ na dynamiczn¹
rekrystalizacjê ze stopu. Klasty tworz¹ minera³y buduj¹ce granit, pojedyncze ziarna
kwarcu, skaleni, biotytu lub ich zrosty, czyli fragmenty ska³y, oraz klasty ska³ ilas-
tych (ryc. 4A). Klasty najczêœciej s¹ ostrokrawêdziste i wskazuj¹ na ich wczeœniejsze
zbrekcjowanie, lub te¿ maj¹ teksturê fluidaln¹ (klast skalenia, ryc. 4B).

W matriks brekcji stwierdzono wystêpowanie „kwarcu groniastego” (ang. ballen
quartz). Kwarc ten okreœlany jest równie¿ kwarcem w typie „rybiej ³uski”. Jest to
struktura przestrzenna o budowie podobnej do grona winoroœli, zatem polskie
okreœlenie ”kwarc groniasty” jest tutaj bardziej uzasadnione.

Drobnoziarnista brekcja polimiktyczna zawiera w matriks liczne klasty stopu
skalnego. Tekstura fluidalna klastów stopu ujawnia siê na powierzchni zg³adu jak i
w mikroprzestrzeniach brekcji. Iloœæ matriks jest niewielka, przewa¿aj¹ klasty, wiê-
ksze i drobne. Liczne s¹ klasty jasnego mlecznego kwarcu i czerwonych skaleni.
Ameboidalne klasty szkliwa lub o teksturze fluidalnej dominuj¹ w matriks
(ryc. 3D; 4D). Wiele ostrokrawêdzistych klastów wskazuje na ich wczeœniejsze
zbrekcjowania (ryc. 4C). Niektóre klasty mlecznego kwarcu odgraniczone s¹ od
szkliwa ciemnozielonym stopem, który jest te¿ obserwowany w postaci injekcyj-
nych mikro¿y³ek odchodz¹cych od ¿y³ki wiêkszej. Taki charakter ¿y³ek mo¿e wska-
zywaæ na injekcjê pseudotachylitu (patrz Kosina 2015a). Pomiêdzy ziarnami kwar-
cu s¹ p³atowate, faliste kontakty wskazuj¹ce na jego rekrystalizacjê. Struktury PDF
w kwarcu obserwowano rzadko. W matriks mikrokrystalicznej lub izotropowej
obserwowano sferule szkliwa (ryc. 5F). Wiêkszy obiekt w górnym, lewym rogu
zdjêcia sk³ada siê z kilku takich sferul. Taka budowa sugeruje, ¿e jest to kwarc gro-
niasty, który rozpada siê na podjednostki (sferule) podczas preparatyki.
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Dwa okazy suewitu przedstawiaj¹ prawdopodobnie przyk³ady mono- (ryc. 3E)
i polimiktycznej (ryc. 3F) brekcji impaktowej. Okaz na rycinie 3E jest poliminera-
lny (kwarc, skaleñ, biotyt, minera³y ilaste) o strukturze gnejsowej, co sugeruje jego
pochodzenie z lokalnego gnejsu. Materia³ skalny jest silnie zbrekcjowany, sfa³do-
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Ryc. 3. Skały impaktowe struktury Ilińce. A – zbrekcjowany gnejs biotytowy (strzałki wskazują żyłki stopu
skalnego); B – zmetamorfizowany gnejs granatowy (białe strzałki – spękane granaty, czarne strzałki – spę-
kany drobnokrystaliczny kwarc przy żyłkach kwarcu o cechach stopu); C – zmetamorfizowany granit (biała
strzałka wskazuje żyłkę stopu w części czytelnego granitu, czarna wskazuje klast kwarcowo-biotytowy
w dajce stopu klastycznego); D – polimiktyczna brekcja drobnoziarnista (strzałki – ameboidalne klasty
szkliwa); E – suewit typu brekcji monomiktycznej utworzonej z gnejsu (strzałki: czarna – stop skaleniowy,
zielona – klast kwarcu, czerwona – biotyt, niebieska – stop kwarcu z fragmentami izotropowymi i struktu-
rami groniastymi); F – suewit (brekcja polimiktyczna) z licznymi szarymi klastami stopu, szkliwa (strzałki)
i dużym klastem granitu (linia przerywana). Podziałka milimetrowa. Oryg.



wany, najczêœciej o teksturze fluidalnej. Czêœæ kwarcu jest przekszta³cona w czer-
wono-br¹zowy fluidalny stop (strza³ka niebieska) zawieraj¹cy fragmenty izotropo-
wego szkliwa, kwarc mikrokrystaliczny oraz struktury kwarcu groniastego. W kwa-
rcu tej brekcji obserwowano PDF-y.

Analizowany fragment ska³y zawiera szcz¹tkowe iloœci szkliwa, zaœ sk³ad minera-
lny wskazuje na przewagê stanu monomiktycznego. Zak³adaj¹c pochodzenie in
situ wszystkich minera³ów okazu, obiekt nale¿y opisaæ jako brekcjê monomi-
ktyczn¹ ze szkliwem (suewit monomiktyczny).
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Ryc. 4. Typy klastów w impaktytach Ilińce. A – klast ilasty w dajce stopu w zmetamorfizowanym granicie,
w częściowej otoczce ciemnego szkliwa (?, strzałka); B – klast fluidalnego skalenia w dajce stopu w zme-
tamorfizowanym granicie; C – zbrekcjowane klasty stopu w drobnoziarnistej brekcji polimiktycznej;
D – ameboidalny klast szkliwa w brekcji polimiktycznej; E – asocjacje biotytu i skalenia w monomiktycznej
brekcji suewitu; F – zbrekcjowany klast stopu w polimiktycznej brekcji suewitu. Oryg.



Dla okazu polimiktycznego (ryc. 3F), w klastach kwarcu pobranych z matriks
stwierdzono PDF-y oraz rekrystalizacjê ziarn o falistych brzegach poprzez przesu-
niêcia granic ziarn (ang. grain-boundary migration) – ryc. 5E). W klastach kwarcu
liniowe rozmieszczenie inkluzji wskazuje na jego teksturê fluidaln¹. Podobnie izo-
tropowe szkliwo wystêpuje w postaci fluidalnego stopu z licznymi mikropêcherzy-
kami w linearnym uk³adzie. Czêœæ kanciastych klastów stopu wskazuje na ich
wczeœniejsze zbrekcjowanie (ryc. 4F). W czêœci centralnej okazu (ryc. 3F) zazna-
czono du¿y klast granitu, ska³y krystalicznego pod³o¿a.
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Ryc. 5. Struktury szokowe i postszokowe w impaktytach Ilińce. A – spękany kryształ granatu w zmetamor-
fizowanym gnejsie granatowym. Poza spękaniami wielokierunkowymi, są liczne spękania równoległe
(czarna linia) tworzące płytkowe fragmenty. B – spękania planarne w krysztale biotytu w zmetamorfizowa-
nym gnejsie granatowym; C – planarne struktury deformacyjne (PDF) w skaleniu w zmetamorfizowanym
gnejsie granatowym; D – struktury kwarcu groniastego (ballen quartz) w zmetamorfizowanym granicie;
E – rekrystalizujący dynamicznie kwarc w polimiktycznej brekcji suewitu; F – izotropowe szkliwo, sferula
i prawdopodobny kwarc groniasty (lewy górny róg zdjęcia) w polimiktycznej, drobnoziarnistej brekcji. B, C,
D, E, F – nikole � lub częściowo �, F – nikole ��? Oryg.



Struktura Ilińce a inne kratery Tarczy Ukraińskiej

Szczegó³ow¹ analizê petrograficzn¹ i geochemiczn¹ dla struktury Iliñce przeprowa-
dzili Gurov i in. (1998). Podaj¹ oni, ¿e dno krateru zalegaj¹ autochtoniczne
monomiktyczne brekcje granitowe. Przejœcie od nich do le¿¹cych nad nimi polimi-
ktycznych suewitów o niskiej zawartoœci szkliwa jest stopniowe. To stwierdzenie
autorów wydaje siê szczególnie wa¿ne z punktu widzenia w³aœciwej identyfikacji
suewitów. Powstaje pytanie, czy w tym przejœciu pojawiaj¹ siê suewity monomi-
ktyczne.

Suewity o wysokiej zawartoœci szkliwa utworzy³y siê w górnych poziomach allo-
chtonicznego wype³nienia krateru i obficie wystêpuj¹ wokó³ wyniesienia centralne-
go. W suewitach, klasty ska³ krystalicznych to g³ównie granity i gnejsy, rzadziej
wystêpuj¹ klasty ska³ meta-sedymentu: ilaste, wapienne lub ³upków. W kraterze
stwierdzono równie¿ bomby szkliwa o ró¿nym kszta³cie, podobne do tych opisy-
wanych ze struktury Ries. Wystêpuj¹ one w suewitach górnych poziomów, w po-
³udniowej czêœci krateru. W minera³ach odnotowano liczne tekstury impaktowe:
PF-y i PDF-y w kwarcu i skaleniach, mozaikowatoœæ kwarcu. Autorzy podaj¹ dla
zszokowanego kwarcu nisk¹ dwój³omnoœæ 0,009, co odpowiada ciœnieniu szoko-
wemu rzêdu ~22±2 GPa. Nie stwierdzono w suewitach szkliwa kwarcu diaplekty-
cznego, co przypisuje siê rekrystalizacji kwarcu w zmianach hydrotermalnych.
W zszokowanych granitach i gnejsach, kwarc i skalenie wystêpuj¹ w postaci skry-
tokrystalicznych agregatów. W suewitach, szkliwo impaktowe wystêpuje w postaci
nieregularnych klastów o teksturze fluidalnej i barwy szarej, zielono-szarej lub jas-
nobr¹zowej. Szkliwo czêsto zawiera pêcherzyki wype³nione montmorillonitem
i chlorytami. Masaitis (1999), odpowiednio do swojej klasyfikacji suewitów, wyró-
¿nia w strukturze Iliñce dwa rodzaje suewitów, witro-krystaloklastyczny i krystalo-
-witroklastyczny. Cechy szoku w ich klastach zosta³y czêsto zmienione przez wie-
trzenie i aktywnoœæ hydrotermaln¹.

Stopy skalne struktury Iliñce charakteryzuje, w porównaniu do innych, np. Ries
czy Popigaj, bardzo wysoka zawartoœæ K2O (Koeberl i in. 2012). W porównaniu
do granitów pod³o¿a, zawartoœæ K2O w impaktowym stopie jest prawie dwukrot-
nie wy¿sza, przy znacznym obni¿eniu zawartoœci Na2O (Gurov i in. 1998). Podob-
ne stany obserwowano równie¿ w kraterze Bo³tysz i wi¹¿e siê je ze zmianami
hydrotermalnymi impaktytów.

Struktura Zapadnaja po³o¿ona jest 65 km na NE od miasta Winnica i na
pó³noc od struktury Iliñce. Podobnie jak struktura Iliñce, przykryta jest ona osada-
mi kenozoiku o gruboœci ok. 40 m. W latach 1970-tych przyci¹gnê³a uwagê bada-
czy po stwierdzeniu tam diamentów, co przyczyni³o siê do wykonania oko³o 100
odwiertów i tym samym poznania szczegó³ów jej struktury impaktowej (Gurov
i in. 2002). Krater o wymiarach 3,2�2,3 km jest nieco mniejszy od astroblemy Ili-
ñce i ma g³êbokoœæ ok. 260 m. Suewit krateru zawiera osady, podobnie jak suewity
Iliñce. W obu przypadkach badania nie dostarczy³y wieku osadów. Tylko w sto-
pach skalnych i suewitach o wysokiej zwartoœci szkliwa stwierdzono wystêpowanie
minera³ów wysokich ciœnieñ, coesytu i diamentów. Te ostatnie powsta³y prawdo-
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podobnie z grafitu wystêpuj¹cego w ska³ach tarczy. Brak wysokociœnieniowego
diaplektycznego szkliwa kwarcowego oraz lechatelierytu w brekcjach i suewitach
autorzy t³umacz¹ procesami deuterycznymi. Produktem takich procesów jest drob-
noziarnisty mozaikowy rekrystalizuj¹cy kwarc, rzadko zawieraj¹cy relikty PDF-ów
oraz kwarc groniasty (ang. ballen quartz). Dla skaleni brekcji allochtonicznych
autorzy stwierdzili wystêpowanie PDF-ów i obni¿on¹ dwój³omnoœæ. W biotycie
PDF-y wystêpuj¹ rzadko. Kryszta³y granatu s¹ zszokowane w cienkie, p³askie frag-
menty, podobnie jak wy¿ej (ryc. 5A) w gnejsie granatowym z Iliñce. Charakter
szkliwa i mineralizacji wtórnych jest podobny do stanów stwierdzonych w kraterze
Iliñce.

Krater Bo³tysz utworzony w Tarczy Ukraiñskiej na wschód od struktury Iliñce
ma œrednicê 25 km (Grieve i in. 1987). Oczekiwaæ nale¿y pewnych podobieñstw
do struktury Iliñce ze wzglêdu na podobn¹ budowê geologiczn¹ miejsca wyst¹pie-
nia krateru. Jego stopy skalne s¹ dwojakiego rodzaju, mikrokrystaliczne lub szkli-
ste. Obiekty mikrokrystaliczne zawieraj¹ do 25% fenokryszta³ów skaleni. W kwar-
cu stwierdzono szokowe struktury planarne oraz kwarc groniasty, który wykszta³ca
siê z lechatelierytu. Mikrokrystaliczna matriks ma czêsto teksturê sferolitow¹ i per-
litowe spêkania wskazuj¹ce na wczeœniejsz¹ dewitryfikacjê szkliwa. Brekcje suewitu
zawieraj¹ szkliwo, klasty kwarcu i skaleni oraz fragmenty pochodz¹ce z granitu.
Szkliwo wykazujê teksturê fluidaln¹. Podobnie jak w kraterze Iliñce, mikrokrystali-
czna matriks ma wysok¹ zawartoœæ potasu. Gurov i in. (2015) stwierdzili, ¿e piro-
kseny w mikrokrystalicznych stopach ska³ uleg³y chlorytyzacji lub tworz¹ obwódki
reakcyjne wokó³ podjednostek w kwarcu groniastym. Odnotowano równie¿ wystê-
powanie ilmenitu, hematytu oraz tlenków Fe-Ti. Agregaty apatytu i pirytu wystê-
puj¹ w hydrotermalnych ¿y³kach suewitów. Dane Masaitisa (1999) wskazuj¹, ¿e
tagamity stanowi¹ du¿¹ czêœæ wype³nienia krateru Bo³tysz. Ich szkliwo równie¿
ulega perlitowym spêkaniom.

Uwagi końcowe

Opisane impaktyty struktury Iliñce to zmetamorfizowane ska³y pod³o¿a (gnejsy,
granit), brekcje i suewity. W materiale stwierdzono planarne spêkania, planarne
struktury deformacyjne, dynamiczn¹ rekrystalizacjê kwarcu, drobnokrystaliczn¹
matriks, zbrekcjowanie klastów stopu, klasty i sferule szkliwa, struktury kwarcu
groniastego i klasty minera³ów ilastych.

Drobnokrystaliczna brekcja polimiktyczna zawieraj¹ca klasty szkliwa, zgodnie
z obowi¹zuj¹ca definicj¹ suewitu, mo¿e byæ uznana za taki typ ska³y.

Jakkolwiek struktura Iliñce jest niewielka i zosta³a utworzona na jednorodnej
geologicznie tarczy impaktowej, w granitoidach, i mo¿na by³oby oczekiwaæ two-
rzenia siê tutaj granitoidowych brekcji monomiktycznych, to jednak ze wzglêdu na
zaleganie na niej w momencie impaktu pokrywy osadowej, skutkowa³o to powsta-
waniem brekcji polimiktycznych.

Okreœlenie w powy¿szym materiale suewitu o sk³adzie mineralnym gnejsu jako
brekcji monomiktycznej ma istotne znaczenie w dyskusji o naturze suewitu.
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W œwietle tego, definicja suewitu jako brekcji polimiktycznej powinna byæ rozsze-
rzona na brekcje monomiktyczne (patrz ten tom, uwagi o zmiennoœci suewitów).
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