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TADEUSZ PRZYLIBSKI

SOBÓTKIT

Pochodzenie nazw, zwłaszcza minerałów pospolitych, ginie w pomroce
dziejów. Każdy z odkrywców nowego minerału ma prawo nadać mu nazwę.
Często jednak dzieje się tak, że po dokładnych badaniach „nowy minerał” oka-
zuje się w rzeczywistości pseudomorfozą1, minerałem odkrytym już wcześniej
i nazwanym inaczej, zrostem2 lub mieszaniną3 kilku minerałów. W miarę roz-
woju mineralogii stworzono więc pewne zasady odnośnie nazewnictwa mine-
rałów. Na ogół pierwszeństwo przyznaje się nazwie utworzonej najdawniej.
Wiele minerałów otrzymuje swe nazwy na cześć wybitnych uczonych lub
znanych postaci ze świata polityki, kultury i sztuki (np. goethyt á-FeOOH, skło-
dowskit MgH2[UO2|SiO4]2·5H2O, czy domeykit Cu3As i in.). Liczne nazwy
wywodzi się ze słów starogreckich lub z łaciny (np. polihalit K2MgCa2[SO4]4
·2H2O od starogreckich słów polys (mnogi) i halas (sól), tzn. składający się z
wielu soli). Nazwy minerałów tworzy się także od nazw miejscowości, w któ-
rych stwierdzono ich występowanie lub też innych nazw geograficznych (gór,
rzek, itp.) – np. sassolin (B[OH]3) od nazwy wioski Sasso we Włoszech czy
ałtait (PbTe) od nazwy Gór Ałtajskich w Rosji. Tylko niewielka grupa minera-
łów ma nazwy nadane w języku polskim [1].

Nieliczna jest także grupa minerałów, których nazwy zostały utworzone od
nazw geograficznych związanych z Sudetami. Jako przykład można podać ize-
ryn, która to nazwa wywodzi się od pasma Gór Izerskich. W rzeczywistości jed-
nak izeryn jest regionalną nazwą obejmującą okruchy ilmenitu (FeTiO3) i her-
cynitu (Al2FeO4) oraz pseudomorfozy rutylu (TiO2) i anatazu (TiO2) o pięknej
głębokiej czarnej barwie i silnym połysku [5]. Kolejną nazwą mineralogiczną
utworzoną od „sudeckiej” nazwy geograficznej jest sobótkit.

Sobótkit został opisany i nazwany przez Czesława Harańczyka i Karola
Prochazkę w latach siedemdziesiątych XX wieku w kopalni magnezytu w Wi-

1 Pseudomorfozy – zwane również kryształami fałszywymi, są to ziarna lub skupienia mine-
rałów wtórnych, wypełniające przestrzeń ograniczoną ścianami kryształu minerału pierwotnego.

2 Zrosty minerałów – polikrystaliczne agregaty; połączone ze sobą w sposób nieregularny
lub związane symetrią kryształy tej samej lub różnych substancji.

3 Mieszaniny minerałów – odmiany minerałów zawierające znaczne ilości innych faz krys-
talicznych, kryptokrystalicznych lub bezpostaciowych. W zależności od ich charakteru bywają
traktowane jako zrosty minerałów, ich mieszaniny lub wreszcie jako swoiste substancje –
mineraloidy.
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Ryc. 1. Lokalizacja kopalni magnezytu w Wirach, z której opisano sobótkit, na tle
geologii rejonu (według [4]).

1 – gnejsy bloku sowiogórskiego w podłożu, 2 – gnejsy bloku sowiogórskiego, 3 – gnej-
sy wschodniego obrzeżenia masywu Ślęży w podłożu, 4 – gnejsy wschodniego obrze-
żenia masywu Ślęży, 5 – amfibolity (metadiabazy i metabazalty) w podłożu, 6 –
amfibolity (metadiabazy i metabazalty), 7 – serpentynity (metamorficzne perydotyty)
w podłożu, 8 – serpentynity (metamorficzne perydotyty), 9 – metagabra w podłożu,
10 – metagabra – kropki: metagabra o zmiennych strukturach, 11 – skały piroksenowo-
amfibolowe o zmiennym składzie i strukturach (ultramaficzne kumulaty) w podłożu,
12 – łupki metamorficzne częściowo zmetamorfizowane kontaktowo NE osłony masy-
wu granitowego, kreski i linie: w podłożu, linie: na powierzchni, 13 – fyllity i epime-
tamorficzne łupki szarogłazowe krzemionkowe z radiolariami w podłożu, 14 – fyllity
i epimetamorficzne łupki szarogłazowe krzemionkowe z radiolariami, 15 – granitoidy
masywu Strzegom-Sobótka (nierozdzielone) w podłożu, 16 – granodioryt biotytowy
(granodioryt strzeblowski) Sobótka, 17 – biotytowo-muskowitowe leukogranity (gra-
nity wierzbnickie), 18 – leukogranity w strefie kontaktowej z mafitami i ultramafitami
Ślęży, 19 – żyły kwarcowe, 20 – metagranit alaskitowy, 21 – dyslokacje stwierdzone i
przypuszczalne, 22 – granice wydzieleń litologicznych, 23 – luźne utwory trzeciorzę-
dowe i czwartorzędowe, 24 – leukokratyczne żyły w serpentynicie, 25 – dajki w meta-
mafitach, 26 – nieczynne kopalnie, 27 – lokalizacja kopalni magnezytu w Wirach.
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Ryc. 1. Widok sztolni upadowej prowadzącej do nieczynnej w chwili obecnej pod-
ziemnej kopalni magnezytu w Wirach. Jest to jedyna sztolnia udostępniająca to złoże

magnezytu. W tle Wzgórza Kiełczyńskie (Szczytna, 466 m n.p.m.).

4 Produkt wietrzenia – utwór (skała lub minerał) powstały na skutek działania procesów
wietrzeniowych (zob. przyp. 8). Część pozostająca na miejscu działania tych procesów nosi
nazwę zwietrzeliny (residuum zwietrzelinowego), pozostała część produktów zostaje przetrans-
portowana w inne miejsce przez rzeki, wiatr, lodowce, grawitację i inne media.

5 Pegmatyt – grubokrystaliczna lub wielkokrystaliczna skała występująca w formie żył,
gniazd lub soczew, związana genetycznie przeważnie z brzeżnymi częściami masywów skał mag-
mowych. Skład mineralny pegmatytów jest przeważnie zbliżony do składu macierzystej skały
magmowej.

6 Serpentynit – skała metamorficzna o charakterystycznej zielonkawej barwie; powstaje jako
produkt przeobrażenia skał magmowych zasadowych (np. gabr) w temperaturach 200-400OC,
przy udziale gorących roztworów wodnych.

7 Skalenie – glinokrzemiany przestrzenne potasu, sodu, wapnia oraz baru. Są najpospo-
litszymi minerałami skorupy ziemskiej.

8 Procesy wietrzeniowe – naturalne procesy zachodzące na powierzchni skorupy ziemskiej,
powodujące rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał. Zachodzą na skutek działania zmian
temperatury, działania chemicznego wody i rozpuszczonych w niej substancji, działalności
organizmów żywych i in.

rach koło Sobótki (ryc. 1, 2). Napotkano go wśród produktów wietrzenia4 peg-
matytu5 przebijającego serpentynity6. Minerał ten powstaje kosztem przeobra-
żenia skaleni7 na skutek działania procesów wietrzeniowych8. Jego roz-
mieszczenie w pegmatycie wśród słabo zwietrzałych kryształów skaleni, musko-
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witu9, kwarcu10 i granatów11 wskazuje na pseudomorficzne zastępowanie ska-
leni. Świadczy o tym przede wszystkim dostosowanie formy zewnętrznej (po-
kroju) sobótkitu do pokroju kryształów skalenia, kosztem których powstał
[2, 3].

Sobótkit ma barwę bladozieloną. W większych nagromadzeniach tworzy
sypki materiał. Jego charakterystyczną cechą jest przyczepność do wilgotnych
przedmiotów. Średni ciężar właściwy sobótkitu wynosi 2,31 g/cm3. Zielone
zabarwienie jest prawdopodobnie spowodowane obecnością w strukturze
jonów niklu, które zastępują część jonów glinu. Jak wynika z dokładniejszych
badań strukturalnych sobótkit jest trioktaedrycznym, niklonośnym Mg-Al
montmorillonitem [2], czyli jednym z wielu tzw. minerałów ilastych12. Należy
do klasy krzemianów warstwowych. Charakterystyczną cechą budowy wew-

9 Muskowit – glinokrzemian warstwowy często spotykany w skałach magmowych i
metamorficznych. Najczęściej występuje w postaci skupień drobnych, przezroczystych blaszek.
Z niektórych pegmatytów wydobywane są płyty muskowitu o powierzchni do 5 m2. Dawniej, gdy
nie znano szkła płytowego, płyty muskowitu wykorzystywano do wypełniania okien.

10 Kwarc – jeden z głównych, obok skaleni, szeroko rozpowszechniony minerał występujący
w skorupie ziemskiej, należący do krzemianów (SiO2). Jego różnobarwne kryształy są cenionymi
kamieniami ozdobnymi (np. bezbarwny – kryształ górski, fioletowy – ametyst, żółty – cytryn,
czarny – morion i in.).

11 Granaty – grupa minerałów należących do krzemianów wyspowych; powstają w warun-
kach wysokich ciśnień i temperatur, są składnikami skał metamorficznych i magmowych; na sku-
tek działania procesów wietrzenia często tworzą nagromadzenia w skałach osadowych (np. pias-
kach plażowych); niektóre odmiany, np. pirop (Mg3Al2[SiO4]3) wykorzystywane są w jubilerstwie.

12 Minerały ilaste – najbardziej rozpowszechnione składniki skał ilastych (glin, iłów, łupków
itp.) oraz gleb. Nie stanowią odrębnej, ściśle zdefiniowanej grupy minerałów. Należy do nich
większa część glinokrzemianów warstwowych.

Ryc. 2. Struktura (A) i kryształ (B) montmorillonitu według [1].
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nętrznej takich minerałów jest ich „pakietowość”. Składają się one z warstw,
które, łącząc się ze sobą, tworzą pakiety, pomiędzy które mogą dostawać się
duże kationy oraz cząsteczki wody (ryc. 2). Sprawia to, że minerały ilaste bar-
dzo dobrze chłoną wodę oraz pęcznieją pod wpływem wilgoci, gdyż wówczas
cząsteczki wody dostając się pomiędzy ich warstwy rozszerzają je (odsuwają od
siebie). Skład chemiczny sobótkitu przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Skład chemiczny sobótkitu według [2].

Składnik Zawartość
[% wag.]

SiO2 39,68
TiO2 -
Al2O3 20,98
Fe2O3 ślady
FeO -
MnO ślady
NiO 00,014
MgO 16,72
CaO 1,58
K2O 0,15
Na2O ślady
H2O 20,71
Suma 99,834

Z takiego składu chemicznego po odpowiednich przeliczeniach otrzymano
następujący chemiczny wzór sumaryczny tego minerału [2]:

{5,178H2O(Ca0,129K0,015)0,144}(Mg1,909Al0,950Ni0,0004)2,8594[Si3,056Al0,944)4O10](OH)2

Ciekawa jest także geneza nazwy. Odkrywcy tego minerału napisali [2]:
„Proponujemy nazwę sobótkit od góry Sobótki [...]”. W chwili obecnej należa-
łoby raczej nazwać ten minerał ślężanitem. Niemniej jednak problem nazwy
już nie istnieje, gdyż Komisja Nazw Minerałów i Nowych Minerałów Mię-
dzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej nie uznała sobótkitu za nowy minerał.
Po dokładnych badaniach jest on oficjalnie przez mineralogów uważany za
saponit lub jego odmianę o wzorze chemicznym:

(Mg3–2,25Fe0–0,75)3[(OH)2|Al0,33Si3,67O10]·(Ca, Na)0,33(H2O)4
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Saponit jest to również minerał należący do trioktaedrycznych montmo-
rillonitów [1]. Tak więc, podobnie jak izeryn, nazwa sobótkit nie jest oficjalną
(międzynarodową) nazwą minerału związaną z Sudetami.
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Turyści na szczycie Ślęży. Widokówka wysłana w 1918 r. (ze zbioru T. Dudziaka).


