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ściwskazuje tu szereg uskokó\y o kierunku NW-SE, 'c~ągnących się od
okolic Głuszycy poprzez dolinę Scinawki aż po Kletno i Snieżnik. Woko-

licy Ścinawki wierceniami natrafiono na górnokarbońskie 'melafiry.
Opisana wyż,ej głó:wna dyslokacja para'sudecka, 'O kierunku NW-SE
(320-34'0°), nie ma charakteru j'ednolitego uskoku. J,est to raczej strefa
tek\to'l1iczna, wzdłuż której począwszy od karbonu (a moż'e iwcześntej) aż
po trzeciorzęd wielokrotnie zachodziły różne def'Ormacje oraz miały
miejsce przejawy magmowe. W obecnym etapie badań nie 'można podać
Jednak !wielu szcz1egółów co do
tej strefy, z wyjątkiem niektórych
jej odcinków.
Według H. T,eisseyre'a (1956) na odcinku Głuszyca Sady Górne Oimawiana dyslokacja ma charakter uskoku inwersyjneg,o i należy do młodo
waryscyjskiego inwentarza ,tektonicznego (faza asturyj.ska ?). Jest możliwe,
że dyslokacja ta rozwinęła :się wzdłuż znacznie starszych założeń strukturalnych, jak również ulegała odmłodzeniu w dobi'e ruchów saksońskich.
Podobnie spra'wę Itę uj,mują W. Grocholski (1967) i J. Oberc (1972).
Młodsze ruchy tektoniczne dają się dobrze udowodnić w północno-za
chodnim odcinku dyslokacji :parasudeckiej . Na przedłużeniu złoża barytu
w Stanisławowie stwierdzone deformacj e warstw cechsztyńskich w synklinie lesz,czyńskiej są naj prawdopodobniej związane z fazą starokimnleryjską. Na deformacje te nałożyły się odkształcenia późniejsz'e (laramijskie?) oraz kenozoiczne illl'truzjeiwylewy bazaltów (J. Jerzmański, J. Jarosz, T. Kowal, C. Skowronek, 1973; C. Juroszek, 1961).
Strefa dyslokacyjna na linii Marcinków - Kletno' - wschodnie stoki
Śnieżnika jest wieku bretońskiego
Kasza, 1964).
W ,obrębie wyżej scharakteryzowanych głównych dyslokacji sudeckich
i towarzyszących im drugorzędnych uskoków znajduje się większość' ze
znanych złóż endogenicznych w Sudetach, w tym złoża i przejawy mineralizacji barytowej (fig. 1). Fakt ten podkreśla istotę i znaczenie tych
lokacji w regionalne~ 'metalogenezie ,oraz stanowi ważną przesłankę poszukiwawczą. Głębiej i silniej zdeformowane odcinki dyslokacji stanowiły
dogodne miejsca zarówno dla
ma gm'Owych , które tą drogą wdzierały się w 'obręb Iwyżejległyeh
jak i też dla krążenia roztwo.rów
hydrotermalnych. W obu
źródłem mogły być te same
szeośrodki magmowe, uruchamiane w toku kolejnych impulsów
nicznych.
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PRINCIPAL

SUDETIC FAULTS AND THEIR SIGNIFICANCE
METALLOGENY IN THE LOlVER SILESIA AREA

FOR

THE

Summary
Geological set-up of barHe and fluorite mineralization in the Sudetes mountains
is discussed in the present paper. Relationship exists between the mineralization
and the main tectonic lines, and particularly with the Main Sudetic fault and
another one for which the name "Parasudetic fault" is suggested. The latter
parallels the Marginal Sudetic fault along the Stanislaw6w
Gluszyca - Kletno
line.
The above faults provided sites favourable for igneous intrusions and formed
avenues for migration of hydrothermal solutions. For both the same deep-seated
magmatic centres mobilized by subsequent tectonic impulses might have been the
source.

