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Okruszcowanie W łupkach metamorficznych na
wschód od Niemczy
Polimetaliczną mineralizację siarczlrową stwierdzono na bloku przedsudeCkim w rejonie. ~obylej Głowy i Rusz'kowic, Siarczki występują
w helleflintopodobnych skalach kwaroowo-5kaleni.owych, których genezę
wiąże się z tufami ri.olitowymi (H. Dziedzicowa, 1966, 1973b). Tworzą·
one.h.oryzont długości 20 km i miąższości ok. 40 m, rozciągający się od
wschodnich .ok.olic Ząbk.owic SI. na południu po R1lS'Zkowicena północy.
Wkładki leptytowych, kwaśnych skał wulkanogenicznych występują też
po WBChodniej i zachodniej str.onie tegoż horyzan:tu (fig. 1). Wraz z pochodnymi zasadowych wulkanitów przeławicają się z łupkami łyszczy
kowymi :metaInorfiku ~iemcza--.J{amieniec Ząbk. Met.amo:rfik: ten jest
ekwiwalentem wiek.owym łupk.owej ,serii strońskiej Lądka-Snieżn.ika.
(G. Fischer, 1936; J. Obero, 195'7; H. Dziedzicowa, 1961, 1966), gdzie
w.ok.olicach Złoteg.o Stoku oraz w Krowiark:.ach występują podobne pod
względem. chemicznym. i petrograficmym kwaśne człony skal wulkanicznych (L. Finchk i in., 1942; l. W.ojciechowska, 1972a).
.
Prowadzone w OIStatnich latach badania strukturalne w seriacll metamorficznych Sudetów i na bloku przedsudec1dm wykazały duże analogie
w roowoju następstwa i stylu deforinacji tektonicznych w regi.onie niemczańskim i śnieżnickim (J. Don, 1972; H. Dziedzicowa, 1973a; H. Teisseyre,
1973; I Wojciechowska, 1972b). R6WIIOCZeŚIlie wyniki prowadzonych na
bloku p:rzedsu.deckim prac petI"Ologicznych zdają się wskazywać, że depo~cja materiału osadowego zachodziła w środowisku morskim w .obliczu
aktywności wulkanicznej (H.. Dziedzicowa, 1973b, 1974; H. Dziedzicowa,
M. Sachanbiński, 1973). Można zatem suponować, że omawiany .obszar sta- .
nowi fragment eugeosyn.kl:in.y założonej przypuszczalnie w proterozoiku,
której ekwiwalenty wiekowe występują m. in. r6wnież w strefie Niemczy,
osłonie granitu strzelińskiego oraz metamorfiku Lądka-Snieżnika. Synchr.onicznie z :tektogenezą roowijający się w głębi plutonizm wywołał
metam.orfozę osadów przypus7iCZa.lnie w okresie środk.owego paleoooiku
(H. Teisseyre, 1968; H. Dziedzicowa, 197·3a) oraz zamanifestował się intruzjami kwaśnych magm w orogenezie hercyńskiej. Nie potwierdzałyby
się zatem wcześniejsze przypuBZC2ell.i (E. Bederke, 1929), jakoby na bl.oku
przedsud.ecldm .kap:taktowały struktury .m.oldanubsldę zę śląSkimi wZdłuż
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ramzowskiego, wyznaczanego ;na linii horyzontu. hellef1intopodobnych tl,lfoidów Kobyla Głowa-Rus:z1rowice.
. .
Tufoidy .owe, w odróżnieniu od p<YJAStałyc'h leptytów omawianego 0bszaru, są skałami s:r;czególnYII).i, nie mającymi analogicznych ekwiwalentów w metamorfiku Dolnego Sląska. Ich warstwowo zmienne zabarwienie,
czarniawe, niebieskawosmre, szare i białawe oraz afanitowa tekstw"a przypomina skały tarczy bałtyckiej, opisywane przez autorów skandynawskich
jako helleflinty. Podobne, ciemne skały .o warstwowo zmiennym zabarwieniu występują też wśród utworów proterozoi<2llych Bar.randienu (strop .
piętra spilitowego), gdzie zostały opisane jako kw.a:roowo-keratofirowe tufy
popiołowe -(p. Rohlich, F. Fediuk, 1964).
Helleflinty Kobylej Głowy-Ruszkowic rechują się dużą monotonią
składu i bardzo drobnym uziarnieniem. Podstawowa masa zbudowana
wyłącznie z kw.a:rcu i skalenia potasowego tyIko miejscami zawiera
niewielkie ilości łyszczyków, · a do nadkości należą 0,5 mm b1asty mikroklinu. Skład chemiczny skał odpowiada riolitom potasowym. Nieco wyższa
zawartość SiO! w porównaniu do przeciętnych riolit6w alkalicznych jest
wynikiem sY'lifiikacjd, przypuszczalnie synchronicznej z lbentonityzacją szk!liwa wulkanicznego, którym to procesem .objęte ·by}y stropowe partie osadów tuf.owych (H. Dziedzicowa, 1973b, 1974). Sldad tufoOidów jest niezależrly od ich zabarwienia. W skaleniu potasowym ska) o barwach czamiawych występuje il'~ ciemny pigment, który na podstawie badań
rentgenowskich w mikroo~ 1 można było określić jakQ nigryn wzglę. dnie tytanomagnetyt. Barwna laminacja helleflintów związana ze zmienną
zawartością rozprOlS2Oinych, mikronowych wrostków wzmiankowanych minerałów tytanowych jest prem.etamorficzna.
Helleflintom towarzyszą · łupkowe odmiany tufoidów Q barwie szaraworóżowawej. Odmiany łupkowe przeważają w okolicach RuszkQwic, zaś w rejoOnie Kobylej GłQwy ograniczone są w zasadzie do wąskiej, stropowej partii helleflint6w. W nadkładzie tufQidów występują białawe łupki fengitowe Q nieznacznej miąższości, z wkładkami bent.o.nitoidów (H. Dziedzicowa,
1974). Lupki .fengitowe przechodzą ku górze w ciemne łupki kwarcowo-łyszczykowe i łyszczykoOwe ze staurolitem i niekiedy granatem.
Opisany zespół skał tworzy leżący, transIacyjny fałd FI, związany
z drugim etapem defonnacji. W etapie tym r<YLWinęło się złupkQwanie
krenu1acyjne (Ss), które zreorientowalo starsze powierzchnie foliacji (S2)
w 1upkach łyszczykoOwych i łupkowych odmianach tufoidów. W kompetentnych helleflintach zachowała się foliacja (S1), równoległa do powierz.chni warstwoOwania osadowego. PrzypllS'lJCzaluie w koOńcowym etapie
wzmiankowanego złupkoOwania (Sa) została ona sfałdowana w ten sposób,
że złupkowanie to stanoWi powierzchnię osiową fałdu F 2. Jest ono widoczne w helleflintach tylkoO w przypadku laminacji Q zmiennym zabarwieniu,
zwłaszcza w partii przegubowej fałdu (łoOm w Kobylej GłoOwie), gdzie
tworzy z ową laminacją osadDwą duże kąty (II. Dziedzicowa, 1966, fot. 20).
Warstwowanie (SI) w hellef1intach zapada tu pod mniej lub bardziej stromymi kątami w kierunku wschodnim, a złupkowanie (Ss), stanowiące foliację krystalizacyjną w łupkach łyszczykoOWYch i tufoidoOwych, zapada pod
niezbyt dużymi kątami w kierunku zachodnim.
1
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Okruszcowanie przywiązane jest <iD helleflintów o określonym zabarwieniu. Warstwa zawierająca siarczki, grubości 20 · cm, ma barwę szarą
i miejscami smugowana jest laminami ciemn.oe:z.arymi. W łomie w Kobylej
Głowie można ją obserwować po rmciąglości w tym samym porziomie, na
całej długQści jej odsłonięcia (około 5 m). W tej samej pooycji litologiczflo-strukturalnej znajdujemy ją także w odleg1ym około 5 km rejonie Rusz.kowic (fig. 1). Minerały siarczkowe uldadają się zgodnie z laminacją tufoidów, tworząc smugi grubości 1-2 mm lub pojedyncze skupienia o śred
nicy 0,5-3,0 mm, :rozproszone na całej rozciągłości opisywanej Warstwy.
Tald sam sposób występowania wykazują też w odsłonięciu w okolicach
Ruszkowic. Siarczki występujące w postaci lamin równoległych do powierzclmi warstwowania (SI) są w ich obrębie reorientowane wzdłuż powierzchni zlupkowania (Sa), a niekiedy ulegają w tym kierunku drobnym
przesunięciom, w wyniku których lamina siarczkowa uzyskuje przebieg
falisty. Pojedyncze skupienia siarczków są najczęściej wydłużone równolegle do powierzchni zlupkowania (H. Dziedzicowa, B. Chowaniec, 1974).
. ZqblG;Jwice SI.
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FIg. 1. Mapa geologiczna metamorfiku Niemcza-Kamleniec Ząbkowick:i (wg E. Meistera i G. Fischera ~935), zmodyfikowana przez H. Dziedzicową)
Geologieal map of the met&morphlc block Niemcza-Kamien1ec Ząbkowicki
(after E. Meister, G. Fischer (1935), modified by H. Dziedzic)
1 - lupki ł7szcz7kowe li wtrącen1am1 łupków kwarcytowo~gratLtowych i wapieni
krystalicznych: II - serpentynity Szk1ar: 3 - amf1bollty: , - leptyty; 5 - heUefUnty; 8 - gran1toidy Niemczy; 7 - granit z Górki; 8 - bazaltoidy trzeciorzędowe:
• - utwory kenozoiczne; 10 - wystllPien1a kruszców w helletllntach
1 - m1ca 8ch111ts With ą,uartz-graphite and crysłaWne l1mestones inclus1ons: 2 - the
Szklary serpentin11ies; 3 - amphibolltes; 4 - leptites; II - hlUlefi1ntas; 6 - Nlemcza
II1'an1to1ds; 7 - . Górka II1'an1tes; 8 - Tertiary basaliS: 8 - cainozolc formations;
10 - ores occurrences in hllllefl1ntas

vi ogólnej masie siarczków 800/0 stanowi piryt. Pozostałe to: chalk0piryt, arsenopiryt, sfaleryt, galena, chalkozyn, bornit i kowelin.
·Piryt tworzy ziarna zawsze euhedralne, rzędu 0,005-1,0 mm (tabl. n,
fig. 5). Najczęściej jest on w skale rmproszooy, chociaż niekiedy występu
je w większych skupieniach w otoczeniu sfalerytu i chalkopirytu. P.r6cz
wrostków własnych tworzy też przer06ty z arsenopirytem. Wykryte w pirycie domieszki miedzi i srebra (tab. 1) pochodzą z W!'ostków chalkopirytu.
Osobniki przeobrażone we wtórne tlenki Fe ujawniają budowę pasową
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pierwotnego pirytu. Jądro takich kryształów wykształcone jest z reguły
anhedralnie, przy czym w kilku przypadkach obserwowano ślady tekstur
kolomorfiem.ych. Wewnętrzna strefa wykazUje zarysy ośmiościanu, a zewnętrzna sześcianu (tab. II, fig. 7). Według P. 'R amdohra (19M) i A. D. Rak~jewa (1971) budowa pasowa pirytu, związana z różnymi własnościami
fizycznymi, wywołana jest odstępstwem. stosunku Fe: S od stechiometrycznego. Być może, przyczyną takich odstępstw były zmieniające się
Warunki PT w czasie metamorfooy. .
Chalkopiryt jest po pirycie najC2ęŚciej występującym si.a.rezkiem. Nieregularne skupienia nie prre'kraczają 1 mm ś.recInicy. Samodzielne osobniki mają zarysy euhedra1ne lub subhedra1ne. Challropi.ryt występuje jednak najczęściej w zrostach z arseru>pirytem i sfalerytem. W sfalerycie
występuje jako kiI.kumikronowe wrostki, ułożone często w obrębie jednego osobnika bądź kierunkowo, bądź bezkierunlrowo. Wrostki takie przypominają emulsyjne struktury z odmiesmnia. Nadto chalkopiryt tworzy też
w.rostki w piJ:ycie. Pojedyncze skupienia chalkopirytu naśladują w skale
kierunki Sl i Sa (tabl I, fig. 2).
TabcIa 1
AIIaIIzy spektralne sIarczk6w (%)
,.

Picrwiastek

KoweIin Piryt

Chalkopiryt

Arsenopiryt

101

101

10°-101

%
Fe

I

. Cu

10-

Zn

Pb
As

-

Ag

10-'-10-2

10
10-1 -10°
10-1 -100
10-1
10-'-10-:1

Co

-

-

Ti

Galena

Sfaleryt

-

2

1

10-'

2

1

1

10- -10.10-2 -10-1
10-1 -10°
101
10-'-10-:1
10-2 -10- 1
10-'

10°-10
10- 1 -100
101

-

-

10-2 -10°
10-2 -10°
10'-2-10°
101

sfaleryt

-

srebro
rodzimc'
10-2
10-1

-

-

10-:1-10-1

_.

10-:1

-

10-3

-

Uwaga: arsenopiryt - wartości z trzech analiz, pozostałe siarczki - wartości z dwóch analiz'
wykonał dr IDź. A. Idzikowski na spektrografie PGS-2 i przystawce laserowej LMA-l.

Analizy

Arsenopiryt podobnie jak piryt wykształcony jest w postaci euhedralnych kry:małów (tabL I, fig. 3), różni się jednak mniejszą twardością,
brakiem wykruszeń i wyraźną anizotropią. Występuje samodzielnie lub
w zrostach z pirytem, chalkopirytem i sfalerytem. Zawiera dość znaczne
domieszki ołowiu i miedzi oraz mniejsze osrebra i kobaltu (tab. 1). Stwierdzony tytan pochodzi. zapewne :oz; wrostków minerałów tytanowych, występujących w skaleniu potasowym.
Sfaleryt reprezentowany jest prnez odmianę zawierającą znaczne domies.Zki żelaza {tab. 1) o intensywnych, czerwonob.rązowych refleksach
wewnętrznych. Zawartość FeS w sfalerycie jest według G. Kull.eruda
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(1953) funkcją jego temperatury krystalizacji. Wyniki p6łilościowej analizy spektralnej nie pozwalają wprawdzie na zbyt dokładne określenie
temperatury krystalizacji sfalerytu z Kobylej Głowy, niemniej można
w przybliżeniu suponować obliczony zakres 370-430°C. Sposób wystę
powania sfalerytu w skale jest zróżnicowany. Skupienia osobników występujących w zrostach z chalkopirytem i arsenopirytem zorientowane są
zazwyczaj równolegle do foliacji (Sl), lecz niekiedy granice zrostów są
zgodne z powierzchniami złupkowania (S3)' Pojedyncze osobniki sfalerytu
są pxzeważnie reorięntowane w położenie równolegle do Sa, a w jednym
przypadku obserwowano obwódkę sfalerytu wokół zorientowanej w tym
kierunku bl.aS'zki miki. Sfaleryt wykształcony jest anhedralnie (tabl. I,
fig. 1).
Galena wykazuje podobnie zarysy anhedraIne. Występuje pr2eWaŻIlie
jako izolowane, monomineralne agregaty. Drobne, trójkątne wykruszenia
lub zupełny ich. brak wskazują na bardzo dro1m.<.marnistą strukturę galeny. Zawiera ona dDmieszki srebra i miedzi (tab. 1). Zaobserwowano interstycja1ne ziarna galeny, które wskazują na jej· diagenetyczną genezę (ta};>l.
II, fig. 4). Prócz galeny pojedyncze, interstycjalne skupienia tWo.TZą też
sfaleryt i chalko.piryt.
P<YLOSta1esi.an:zki, tj. chalkozyn, bornit i kowelin występują bardzo
podrzędnie. Ohalkozyn reprezentowany jest przez odmianę izotropową .
o szarym zabarwieniu. Ob!erwowany był w asocjacji z bornitem i lrowelinem. Kowelin występuje jako skupienia różnej wiel1rości o bardzo drobnoziarnistej strukturze. Tworzy o.n charakterystyczne otoczki wokół zastępo
wanego. chal'kopirytu (tabL II, fig. 6).
Prócz wymienionych minerałów siarczkowych obserwowano też bardzo drobne ziarna minerału nie przekraczającego 0,01 mm średnicy. Minerał ten. odznacza: się w porównaniu z innymi bardzo wysoką zdolnością
refleksyjną. Najczęściej był obserwowany w zrostach z challropirytem
i kowelinem. Analiza spektralna takiego skupienia wykazala prócz miedzi
obecność srebra (tab. 1), 00 wskazywałoby na występowanie srebra ro~ego.
.
Skład s~ów sugeruje, iż należą one <ID tzw. typu kruszców pirytowych z zawartością 60-800/0 pirytu, występującego zazwyczaj w paragenezie głównie z chalko.pirytem i sfalerytem. Tego typu złoża, dla których przyjmuje się eksbalacyjno-osadową genezę, opisywane są m. in.
z pxzeobraż<mych w ;różnyni stopniu ;kompleksów efuzywn.o-osadowych
Uralu i południowego Kauk.azu (A. G. Bietiechtin, 1955, str. 199), Z1atych
Hor (B. Fojt, 1968), zWieściszowic (8. Jaskólski, 1001) oraz najstaTszej
grupy koncentracji kruszcowych w Górach Kaczawskich (J. Jerzmański,
1966; A. Paulo, 1973).
Sposób występowania oraz środowisko w jakim tworzyły się si:arc2ki
w rejanie Kobylej Głowy i Rusi1rowic wskazuje !również na ich eksha'lacyjno-osadową genezę. Mineralizacja jest bowiem przywiązana do jednego
horyzontu litologicznego, długości co. najnmiej 5 km. Siarczki ułożone są
nadto zgodnie z laminacją osadową, a reliktowe tekstury interstycjalne
galeny oraz chalkopirytu i sfalerytu sugerują wytrącanie się siarczków
w czasie diagenezy osadów tufowych (H. Dziedzicowa, B. Chowaniec, 1974).
Obecność be:n.tonitoidów oraz podwyż'szona zawartość wanadu i boru w łup-
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kach lyszczykowych wskazuje na morskie środowisko deporzycji (H. Dziedzicowa, 1973, 1974; H. Dziedzicowa, M. Sachan.biński, 197·3), a zatem
na typ podmo.rskich erupcji i eksha!lacji wulkanicznych. Zród1em siarczków
były hydrotermalne roztwo1"y, stanowiące produkt dyferencjacyjny lawy
bogatej w końcowym etapie w alkalia i krzemionkę (Z. Pouba, 1971), lecz
ich koncentracja powstała w wyniku procesów sed.ym.entacyjno-diagenetycznych.
Siarczki omawianego obszaru przechodziły wraz z całą serią procesy
metamorficzne i dlatego uznać je należy za kruszce metamorficzne. Paragenezy minerałów typomorficznych w łupkach ~kowyCb. (stauxolit-almandyn) wskazują na przeobrażenia w warunkach subfacji staurolitowo-almandynowej metamotfizmu regionalnego, przy maksymalnej temperaturze ok. 550-570°C i ok. 5,5 KbH20 (H. Dziedzicowa, 1973b). Optymalne warunki. metamorfizmu regionalnego rorzpoczęły się pod koniec drugiego etapu fałdowania Fa i pr2letrwały naprężenia tektoniczne. Wskazuje na
to synchroniczna Z odkształceniami krystalizacja almandynu oraz postdeformacyjna krystalizacja staurolitu i łyszczyków w łupkach i helleflintach. Osobniki nietypowo splas7lczonego almandynu ukladają się zgodnie
z powierzchniami Sa, a staurolit naśladuje mimetycznie powie.r:rehnie Sa
i Sa. W helleflintach c:lłużsrze. osie łyszczyków, występujących w zwartych
laminach równoległych do Si' zorientowane są zgodnie z Sa. 'Podobnie zachowują się siarezki. Optymalna rekrystalizacja ~w· była zatem
synchroniczna z krystalizacją staurolitu i łyszczyków. Obwód1:q1 sfalerytu
obserwowana wokół blaszki miki wydłużonej .równolegle do Sa sugeruje,
iż rekrystalizacja siarczków przetrwała krystalizację łys:zczy'k:ów. W tym
etapie miała już zapewne miejsce regresja maksymalnych warunków metaroo.rfizmu regionalnego, której lronsekwencją są przypuszczalnie emulsyjne wrostki chalkopirytu w sfalerycie, mogące się tworzyć już w temperaturze 400°C. (N. W. Buerger, 19'34).
W omawianym obszarze nie znajduje się .ormak na związek okruszeo..
wania Ze strefami dyslokacyjnymi. Okru&zoowanie jest bowiem pierwotne
i w malozmieniOlll.ej postaci zachowane do dziś. Na brak mineralizacji
kruszcowej na głównych dyslokacjach tektonicznych w metamorfiku Snież
nika (nasu.ni.ęcie Kletna i wię~ uskoki) wskazuje M. Ban.aś (1965).
Omawiany obszar znajduje się też pO'LB zasięgiem wpływu granitoidów
hercyńskich, z którymi mineralizację siarczkową o zbliżonej paragenezie
wiąże w oolonie grani.toidów strzelińskich W. 01szyński (1973). Według
B. Wojnar i K. Dzi.emiań<2llka (informacja ustna) kryształy pirytu i chalkopirytu przywiązane są w ma.rmurach z PIZeWo.rna do foliacji krystalizacyjnej zgodnej z powierzchniami sedymentacyjnymi, na co zwraca
uwagę również Olszyński. Autor ten. podkreśla . też, że mineralizacja
w Gębczycach i Przewornie jest jakościowo znacznie uboższa od ok:ruszcowania występującego wgranitoidach strneIińskich.
Polimetalicm.a mineralizacja siarczkowa w tufoidach rejonu Kobylej
Głowy i Rusz"k.owic jest pierwszym. zanotowanym stanowiskiem występo
wania kruszców siarczkowych w metamorfiku wschodnich okolic Niemczy.
P<YZa mineralizacją manganowo-żelazistą Oipisa.ną z Kowalskich 2elowic
(J. Szwed-Lorenz, 1970), a którą ze względu na sposób występowania wią-
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trzeciorzędowym., serie s.k.aJne omawiauważane były dotychczas za płonne. Objawy minera:lizacji w okolicach Kobylej Głowy i Ruszkowic nie mają wprawdzie znaczenia gospodarczego, lecz dają podstawy do dalszej eksploracji ohc!.za.ru.

trzeba raczej z wulkanizmem

nego metamorfiku
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Streszczenie
Xe.rreaa

)UE,lJ;3HQOBA, liapTJIOMeit XOBAlIEI(

OPY,lJ;EHEHHE B METAMOP4JIf1IECKKX CJIA.HQAX K BOcrolO' OT HEM'IH
Pe310Me
nOJIHMeT8JlJJH'Iec:me cym,4lHAW 3aJleI'BlOT B re.rrne.pmraTODOp;06l1b1X peoJIHTOBMlt MeTaTY4.Jax

3TH

oaPIll1 H KaJDIeBOI'O DOJIeBOI'O ImJaTa. OBH ~CIo B MOPCXOit
80% JJHpBT8 a T8.JCI[C xam.xOllHPHT, apceJloJJHpHT, c(la.nepHT, raJIemIT,
60pmIT H XOBeJIBH. Hx CBJI3r. c Me'l'8.BY.JImBII'iecKoit q,op~it H pacnOJIOllreB1le

MeTaTYcIw: COCTOxr B3

cpep;e. Py.u;a CO,!l.epllDlT
xam.a:03BB,
B Dopone

~TeJJI.CTByeT 0 BX '3lCC~OBBO-ocanO'IHOM npOHCXoznemm.

Cym,4lH.IU>r, BapW

c peJIHKTOBhlMH,. ,!{HII.I'eB.e'I'H'IecKBMH TeItCTYPBMH, OTJIH1IalO'I'CJ.I T8.JCI[C SMyJILCHOHHIdMH TCXCTy-

paMH.
Py,ll;HLle MBBepaJIld 06pa3YlOT TOJIXHe CJIOH, 3a..n:enuoII(He COf.n:acs:O C ce,lUlMeBTllJW:OBBldMH
DOBePXHOCTJIMH

(SI),

HO peopHeHTHpOBaB&l napaJIJIeru.HO C KJIlIBa.lI'reM ClCOJIr.JKeHlllJ:

(S3). Tax

)Ke

Benyr ce6R ClDO;IU>l.

CyJILI}IHp;&J

nepeKPlICTa..n:JIB30m.maJIllCr. BMeCTe C OKp~ DOPO.n;a.MII B YCJIOBHliIX

CTaBpomrrOBO-~OBOit

cyQcr8.BI(IDI, DpH MaxCHMlUJJ>ROit TeMIIepaTYPC OXOJIO SSO- 570°C.

IIepeKpHC'I'&JJJIB3alJ; cym,4lll,ll;OB, ClDOn H CTaBpOJIHTa BLl.l(epDJIa BanpDeHHR, CBR3aJlHL1e co
CIC.Jl3.lI;lC006pa30BIUIIICM F~. 3MYm.cHOBHhle TeXCTYPbI xam.a:0JJHpBT8 06pa30BaJIHCI. B c4laJIepHTe
BepOJlTHO B DPOQecce

perpecm

OIl'I'BM8.lll>Hb YCJIOBBit peI1lOHalll'>Horo MeTaMOPc)J!!3Ma.

Helena DZIEDZICOWA, Bartlomiej CHOWANIEC
MINERALIZATION IN METAMOBPmC SCmSTS IN THE EASTERN PART
OF THE NIEMCZA REGION

Summary
Polymetallic sulphides occur in hiilleflinta-like rhyolite metatuffs. The metatuffs are composed of quartz and potassium feldspar. They were deposited in the
marine environment. The ore deposits contain 80 percent of pyrite and such minerals
as chalcopyrite, amenopy.rite, sphalerite, galena, chaiJ.cociste, bornite and cove11ite.
Their connection with the metavolcanic formation and mode of their occurrence
tell us about exhalation-sedimentary genesis. The suphides, besides relic, diagenetic interstitial textures, .show emulsion ones as wel1.Metai-bearlng minerals
form the laminae along the sedimentary stn"faces (S1) thus having them re-orieruted
parallel to the strain-slip cleavage (Sa>. Micas feature the same character:
Sulphides recrystallized together with adjacent rocks under conditions of
staurolite-almandine subfacies at maximum temperature of 550-570°C. Recl'Ystallimtion (}f sulphides, micas and staurolite withstood the strains connected with,
the formation of folds (Fz). The emulsion textures of chalcopyrite in sphalerite
were supposedly formed duriJ)g the regression of optimal conditions of regional
metamorphism.
3

TABLICA I, '

w mokie ze afaJ.erytem (et); §wtatlo odblte,
pow. 1300 X
Anhedral aarelllteB of galena (ga.) In lmererowu with ephalerite (sf), :reflected light, eul. X 200

Fig. 1. Anhedralne skupl.enia ga1eny (aa)

FIg. 2. Skup!enle chalkopfr7tu (chp), chalkozynu (ch), bornltu Cb), widoczne uIoieme r6wnolegle do s,. i lwiaQo odbtte, pow. 200 X
.Aggregates of cba1copyrfitle (cbp), ebaliooc'1te (ch), bornlte (b), apparent 1m. beddlng along ~ and
rrefiected Ugbt,. eDl. X 1300

s.;

s.;

Fig. 3. Euhedra1De kry&ztaJy arseooplrytu (as) 1 pkytu (p); liw1atlo odblte, pow.

200 X
Eubedral cry&ta]s of arsenopyrite '(as) and ,pyrite (P); reflected l.lgbt, en!.

X 200
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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TABLICA II
Fig. 4. Interstycjalne skupienia galeny, Awiatlo odbite, pow. 200 X
Intersuti!al aggregates of galena, reflected light, enl. X 200
Fig. 5. Euhedralne krysztaly pirytu, Awiatlo odbite, .p ow. 180 X
Euhedral crystals of pyrite, reflected light, enl. X 180
Fig. 6. ChalIroplryt (chp) 'Z85tt:POwany koweJ.inem (ko), Awiatlo odbite, pow. 200 X
Chalcopyrite (chp) replaced with coveUite (co), reflected light, enl. X 200

Fig. 7. Pseudomorfooy tlenk6w zelaza po pi~ycie, widoczna postal! oBmioAcianu
i szeSoi.anu, §wdatlo odbite, pow. 200 X
PSeudomorpiloses of oxidic Fe-minera'ls after pyrite, awarently seen form
of oc'tohedron and hexahedron, reflected light, enI. X 200

TABLICA II
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