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Brekcie .Vt/.słrałyfikowanych złożach ' rud;.cynku.
i ()łoWiudb~żaruślqsko:.krak9Wskiego
'bd d~a wfadotno,że '4?lllaezn:ą ,cżęŚć·. Tud , c~lku 1~ ~óWiti . w zł6żąch
-ohsz·aru śląSko~rąk)Ow~iegb ~~huj ~kszt~łee!nie 'prek~}O\Ve. ' ~iC':lille
irif.Ormacje o tym '2'Jl1ane sąz TitęratWY .dJ.qesuptrieqwpjen:nego(K. Seidl,
1927; . R. Stappenbeck, 1928: F. Duveru'iee. 1929: F. Wernictk~,1931;
M. Kwaśniewicz, 193'2 i ID:):
. VI ·większ~i PfzY!pa~,qW · i:rif~~je ~()'tYczące?rekiCjf sproWadZ'ały
się "do sltwie[idzenjla ichóbęan:qSci olfazopisy, Wyst~puj ą,cy~p . Vf : !lich
siavC'zków, 'określenia riaetępi$twa .P'ow~tJa:wan]alffi]neo:-'ałąw: 'tzw. sukc'e sji
mlneralm. ej itp. Booęj'ITl;ow:ąn'ó także prÓby intel1Pretac:Ji ,ich. .'PoWstania.
Brakbyro nartJómi~ : tb.aIt4~ej .szczegółQIWej charąktery-$I;y1ki . furmy występOWania 0l'a!Z ' Wy'ks'rlałceo'i:a tych. u'lN(wÓV{, :ata!kż:e lIlaświ~le;-U'ąroli
brekcjowan1a w 'Procesi~ powsta:nia:złóż śląslro-<~akowski'Ch.qg9lniebio 
l'ąc nie doceniano :znaóżenia breiklcji dla 'od1JwoifZenia hii'!srtOlrili. ,p owstania
wymienilq!Ilych złóż. .
. .
W -okr~S'ie powoJeniriym !Ż'ag~dIIl1ęn;iąlITl;ibr:ekcj'i . 2JajlIll'oW'ali ' s~~: ; W; 'Bobi'OIWs'ki (195.0); H. GrusZ'czyk(1960, .l961, 1964, 1967); R , GIf'll'Szczyk,
I.Smola:i-sk~ {1~63); 1.Srri~Xil,rska{1'964, ~,b"~9.67,1968kJ.Witn~cz.akJe
wicz :{l969), K. Bogaw; ·S. 'tm\lłyński, . Qz: Hara,ń:c2;yk , (1970), L Smol;m;;ka,
RGTusZ!czyk; Darig Xuam PholIlg (pra'ca 'VIi drukU).
..
.
Dawn'iej'sze wtadomości 'z literatury oruldach Ibr~CjOlWych d!raz ustalone pra:widł(JlW()Ści :odJn<J\$rtie do watrunków :ich ;wystęipOiwalni'a i wylkszt'ał
cenia podsumował R GruSz'Czyk na podstawie -obserrwacja !Wykonanych
w n1edkach 'bytomskiej: i chtzan'Owskiej ,Oraz ·w,obszOO"Z€ .Bolesł-awia . J J aworma.PrzedstaJWli.:ają się one następująco:
1)wySltępówanie bre~cjiwti.ą21e 'się z ' bogaits~pB'rrt;i'ami '~łóż, 'p artie
ubomZ!enatomiast lIlie ujaWll'liają tego IrodZaju wy;k\s'1JI;'abcenia;

e

'2) nasIlenii.e stopnda zbr>ekrcjowaIIl!ia jest więksZ1e ' 'W spągowychpar'
tiach a:roża, w stIropo1wych ~stopniOlWO 2'andlka; w nadległych dolomitach
obecne są tylko :nieliczne spękania;
3) wiclk'OŚć 'dk1ruchÓlwbrekcjd' Waha się . od ' kil!kudzliesięoiu ' do .,kilku
centymetrów, 'a nawet mHilmetrów;
·
4) charaikterystyczną icechąbrekcji '1est 'Os1Jrok!ralWędlZ!iStOlŚć,jej 'okruchów;
5) łrontaktymięd:zY ' :m:tn'C2Jkami i okruchami biffiroji są' zazwyczaj
ostre;
. , ... ....
6) polSzczególneokriuchy brekcji na:j'Cz·ęściej nie stykają 'slj,ę ze sobą;
Kwartalnik Geologiczny, t. 16, nr 2, 1972 r.
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7) sf'ałeryt i galena uj.~1'ają w stosunku do Okrl"lliChów dolomitu
charakterystycm.e !I'IO:zmies:zCJZeI1lie I(H. 'GrulS'zczyk, 19 60); galen'a 'zajm.uje
Z'aJZWylc'ZJaj IgÓIIDe częścli .okruchów, sfal1ery:t doln:e (fig. 1; taJb1. l, fig. 2).
I. Smolarska ((968) zajmowała się brekJc'jowytIn wykształcen'iem rud
w złożu kopalni TT.zebi'OIlka.Obserwacje swoje poczyn1ła przede wszystkim 'We wschodrtiich obszarach pola górniczego. Dominowała tu soc:zewkowo-pokł,adowa fu~l:a z~ożaz II'!UJdami waxstwOWaJllym:i i laminowanymi,
rw ikilku miej~ca!dh'olbecnejednak Ibyły~dy.brekcjoiwe, 'W'~ód których
wyróżniiła: śródiwaJl'StwIoWie brcl«:j e dolomiJtowe o l'epis:zJcZJU sfałe!I'ytowym,
występujące w 'obrębie doloffilitówkTUSZJCOnl OŚ!lY'ch 'Ołl'az bl"e'kcje dąlomi
towe Q lepisiC!2iugaJlenolwym w fortrriach ":gn~aiJdowycl1,o1xserwowaJne
w główrnym poziomierudri.yttn. Pierwszyo:Il brekJcjorn l. SmolBlI'ska iPlI'zypisała plowstaJnie" diagenetyCzne; "drru'gml·'---'.. pochodzenie' krras'Owe.
W IOwym czasie :z uwagi na sła'b e odsłonięcie zło~a nie udam się określić spą'gu gnria:zJdowyoh rud br ekejowych. ObseI'lW'acjer-póŹ'ri~ejsze wyka'zały, że występU'ją 'One' w dolomifuchkrruszoonOŚ!lych o'I'az częściowo
wTI'izej il'eżą'Cy1Ch wapiehi~ch. 2Jwykle wtedy dolne aześci~niazdzalwie
rają obok dÓlomiiu tak:żJe lolk!t'U'chy wapieni.
Dalsze -badania lZ'łoża pola. górniczego kiopalni Tirze'bionka ujawniły~
że w 'za'chold:nich, j1ego 'C'zę'Ściach {występują głÓW!I1'ie rudy brelkcjlQ1we,
o znacznie większym ['oZ'p:r:zegtlrzen,ierriJu 'Poziomym i pionowym" niż
w części wschodnJiej. iArlzew~aj ą'cą flOiI'!tIlą, występowania są
również
, gn1a'zda !() Jm'ztałtachn:ieregu1amychsoczeW.
, J. W:i!n'czakievv:ioz (19619) w 1000iSliel)Te!kcj f ze ' :zroża klOp:a1ni Th.zemonka
podkireślił istnienie dwóch ,i'ch, tylpówo 'fuI"Illa:dh: glrllhr2JdolWY'ch, rróżniących
się jedyhlie sbopn!iem ~oiikll'USzEmia ddl'omitów.
,
'
K Bogacz, S. Dżułyńsk.i, Cz. HarańcZylk {1970) tłumaczą powstanie
brekcji proces,almi kJ:r,asowo-hydrotermalnymi.
~większający 'Się mk.l"es I"obót 'e~l'OatalCyjlnylch, a także postęp i ,rozwój badan mineralogiC'ZJ!l1ych, jak Townież pogłębienie ogólnej" !znaj1omości
pI'loblemartyiki Igeol'ogli.czno-z~ożOlWej" dotyczącej :stratyfjik'Owanych złóż
krusZlCÓWZm.-Pb, lUJIIlIoż1!lWii.ło zg,enertałiJzoWanie obsoowacji datycząlCY'Ch
tudbriekcj'OwY'ch i 'oda1.liesienie ich do' ,całego zagłębia kru~:zJoowego.
1

tu.

CHARAKTERYSTYKA RUD BREKCJOWYCH'
Mimo długiego, okl"eSu ibadańzłóż rud Z!I1 ,i Pb,obSmru śląsko"-kra"
kowskiego rudy brek!cjowe nie '2Jostały dodllwil'i obecnej slcharatktaryzowanelZ 'Punktuwidzeni:a ich foI'ltIly wylStępowaJllia i składumiJnaraln:ego,
wyksżtałcen'ia .s1Jru1:mllUlralnego i ie'kstu'l'alnego, sposobu ,powstania itp.,
a takżesklasyif:illrowane,sto'Sown1ie dopo:zIDanych cech. Z ty;chteż powodów wychodząc n:aprzeeiw Wy!tI1,ien'iohym 'Pl1Oblemom.Ol"aJZ przyjmując
jako klryter.iUltIl !podziału ,ZJróim.wowaJn1ie petrograficme dk!ruchów brekcj i
oraz warunki występolWania w śląSko...ilrn'aJkowskich zło:żJaehruld ZIll i Pb wydZJi~loJllo:

a dowe;

ob

brekcj ę

dolomitową, twOłl'zą'cąfotmy' poldadowe

-brekfcję dolomitowo-k:rrus~ową, występującą

uskokowych; ,
c __ wekcję

krusZJOOW'ą,tWIorzącą

'i formy gniaz-

w Slttrefaclh p:r'zy'
}OII'!tIly.gndiazdowe.
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Wydzielone JtypYlbrekcji 'l"ó2m'ią'Się
rodzajern,spoirwa,forttną występowanaa

składein

i

i. ołowiu36"3

frSJkcjli dklruchowej oraz

genezą.

B r e:k'cje do 10m i t'(jwetrwo riż ącefo: 'rm y ' pokł ado we;
w słJOstri1Qru .dQ 'SlMł otacZaj ącyrchi spcxtyk41 się :tWyłąCżm:ie

ułoźune'z~ie:

W "dorontitach, krus2Jcon()śnych,:tl'ie 'obserWUje mę' jdh natomiaSt wwa>..
pieniarchniŻ'ej leZących. WielkOść dk!rucllów, dokmri1nlVvytn'osi o!dkiilku
do kilkunastu milimetrów. UjaWniają" onepodobne sttu'kltUJry i tekstUry
ziarn. K'o!l1furi or}{lruchówdolomi1Ju są 'częs1JoiIiieoSl1Jre. Spoiwem ich jeSt
gruoomarn'isty sfaleryt, IMóry szCzelnie rwypełlIiia pr,z eStrzen między
okrućhami i dłBltegobrekćj, a: jest zwarla (tabLI! mg. 3). BOC:żnieskała
tapr~echodzi ,stopniowo 'W me odmianytekstwr-a!lrie. Wyżejległe
ścielające ł' arwicedollQll'Ilit6w nie' ujawniająspękań:ali1i ipdWiąmnia

i podze 'zja-

wiskami. tektand.cznymoi czywietrzenirawymi, :Grubość pOkładów zawie...
rają'cyclIruldy 'hre!kicjowe!Ilaog6ł nieprookrracza 30+40'om, lICh rozprzestrzenienie poziame jestl'zędu killkume1lrów. Obsenwowano je IW Trzebionce (I. Smruaxska; 1968) i iJnnych crzęściaoh obsZmu śląSko-krakiow
skiego, ,j:akklolwiek występiOtWania kh są r2la!dkie;
Brek ere " dol om'd t 'ó w e tWOT' zące fOll"rn y g!Ilia zdo-we,
oll'l'iezgod!riyńi IllSy1JuowaJriiuw stlo.9tinku dO' skała1Jaczającyd.h, ohsertWuje
się .
doUomitaClh WuS1zCicmOŚh)1lCh. Griaaroa sięgają :zru2'J\\ryąiaj···· stropowych
części wapienigogolińSkich;Wtakioh przy:padlmch gniazda są Wię!ksze
i w ' ich ,dohiy.ch .częśC'iach . Występiują ,. dktulChy · . wapieb.!i; i a pmlIad !Ilimi
okruchYdol<mI1if;ów. Okrrucihy 'te rnają27róimicoWa!Iią "WieJJkO'Ść(ikilkado
kilkudz:iESiędu centymetrów) ' .óraz ' ifÓ'Żmą .strUlktutę i · teikstuiI'ę ... OkTulChy
wapieni są ··z ,regUły ' płonuie, :a ' dolomitów al1!bó pllólllllle; ·' aJ.bo ' Ż:alWierają .
wpryśnięcia sjlarr~6wo(ta:bl.II, fig. 4). Ro2JproSzJo:nes~2lki są pospolicie spot~a!Ile IW dOlomljftach 'l"oErtu, do1omJtach !kJrus2lOOIl6śnych idi{ploparowy,eh. .Minerały kll"llSlWOwe, rf1wiOI"zącespoiJwo · brekcji, często są inne
niż siarrczki .Jl"OO'Jprosrone w()~ruchach dolomitów;:np. w .dkruiC'hach dolomitowych stwierdza się~rdszone ziarnag~:de:ny, a lepiSzcrenl jest
sialeryrt, w 'inin:ytm ,pł"zypaJdku brekcja ddJionUtdWa o lep'islZczu stfale:rybowym zawiera '1'I02lJXI'OSrone7li~a ~{tabl. LI, fig~ , 5).Spoiwem
'może być ' sfaJeryt, tg alena,marikasyt, podrżędnie , węgla!IlY i minerałY
ilaste. 'ZaJeżnie odil!działu s:iwc2lków 'WY'rÓŻlIlda się br~cje 1n'o!Ilo-i 'PolisiarozJkowe; , W óstatnimprzyp8dku~i ' twOrzące spoiwo otacZ'ają
inkrusta'Cyjnie okrudhydollOmoi1xxwe, pizy czytmro2JIllieszcze:nie ich w stosunku do ,000rui0'hów Ibr~cji bywa.,!Iliekiedy ' specyfic~Z!Ile; Wytr8Żasię to
tym, że galenai(rtalbL I,fig; 2)lublpilryt . wys1;ępujązwykle w górnej
części dkTuch6w,lIlatlQll'IllaSt pozWtałączęść ,:zńam,jalki samą galenę po'k;rywa :sfałeryt. Jest też og6l!nąPmwid~owością,że JwgórnyICh cZę;ciach
sklipieńgniazrll()Wy'C'h< SkOl"upy , galeny ' są " gruibsze, . 8. .rw kiar'Ullku ' sPągli

w.·

s1Jopni]owocienieją.Okruohy · skał są óstrokiraJWędZJist~,a~oh~tf mię
dzy iIl'imi i si'arczik'ami zwykleO'stre~ , Brelroje te są WIl"ÓŻIlym stopniu
jamiste, :przy qzym d\)serwru1e Się rwzrootjattn.istiościze '~ wielkośoi

,dkJr1l'c'h6w.

,

'

'.

'

Obserw!łICjewkopallni Tcrzebi'OIIlkalW'Sk82lUją na , wielmarowdść i zło

żoność
nośC'ią

tworzeilliaarnawioa!Ilejbrekcji, Objawia !Się to międzyiinnymi obecktiJikJu .genell"alcji la1JoC2Je:k siaro:ików,zIkiÓI'ylCh wewnętrzne ujaw'niają O'2JIl'atki im€iCha!IliC2JIl€lgo noisZczenia:(M.Szutwa:rzyńSki, 1971);. Wobrę
bie .skupień gniazdowych zmienna jest także . m~ensywnośćokruszoowa.;,
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nia. Spotyka Sięg:nia:roa lbog~ okrus2JOOWla'I1e"zwykle gdy ' skała dolomoowa jest si.,l niej po'kr:us2!Ona. Obserwuje się też ,stadia pośrednie, gdy
stopieq. tro.$;:mszan.:i!a skały jest mniejszy. 'Zrn:alll'e są~2Jcieczęści brekcji
płcm:ne, 'gdy,spOltWem ,· br$cj'i ' są ;węglany'l'Jlb, minerały . ;Ha.ste, najozęściej
absm'wowane wdolJny;ch ~'ęśoia<C'hgnia2J(ib:r;~cj!owY'ch. Peryferyczne
częśoigniaJ2Jcl zalWięrają ,', n<iękiedy ", oh()k, lolp'1.JchÓW'. . ~8;ł węglanowych
także okruchy siall!Czków; jakkolrwie'k podllą;eślernia , :wYm~g.a fakt, że omawianabrekC'ja .'Vf .:msadni.czej Swej maJSie ich n:je 'za~iera< Dolomity przylegają'Ge do gInia2Jd ' brę4kcjowychbyowają spękane, stopniowo ,przechodzą
q~e : rw .do.1orniJty · Imasywne I() ' uławic~:iu .pozimnyn.i .
. , Występow8Jn'ie rud bre:lrejowycłh .n'ie . jest związane :.zesbrefami zabu.rzeń .rtiektonic:zmyclh. Utworylte występują·: we WiSzyst'kichczęściachzłóż
śląsko-h'akowSk'ich; wlQ'bszarze · chrzam.'OW\Skilm. ·obsevwowa:Ilo je wkopalni Matylda i .k'OpaJm.'i 1.1r2Jebi'On~a,w obs2JaJrre oHwskim IW kopalni Bolesław i Olikus:z-S,. w obsz;:lirze bypomSkimw kQpalhiachOrzeł Biały
i . Wa:ryń>Skli.
.
W całym ,omalwianym ,absza!lize kIrusz,cowyrrn ., mom,a ; oibserwować zależnośćpomiędzy 'skŁadem · ,mineralnym bl'ę'kcji a char~te!I"e~ okruszcowania danego 'o bsmru. Brekcj.e dolomitowe.",'o ~oi'Wie galenowym obserwuje 'się. ' !Za2lWY'c2Jalj 'v{ . częściach 'z~Qża , :zaJwie17a:jącychgłóWlllie galenę.
:pr~~ł~e~ tegomogąpyćbrekcje występują~e

w,. zł'Ożu.1ropab:liMatylda.

Brekcje dolom1toweo spp.iw..iesfaleryrtawytm ,:m'aID,e. są iZ, . cz~i złóż zawiernją'Cych , główp.~e simw;E$ cylIliku. ,Spotyka. się je. m ,jn, : JW złożu ,kopalnj 'ThizebiiO.l1lka. · Brekcje o spo'iwie rWicl'O'siarc:zJl!:awym. 'Ohecnesą wobszarach. ' zawierając)Ilch ws.zys1Jkie ·,iVr.'zy, \Siaa'c*i. ..Tego . rod~ju' wykształcenia
bre10cj i '2ID.ane · są głóWlll'i;e w!ZłO'ża'ch niecki .bytomski.ej ' OI"ęlZ ,'Obszaru '. olkuskieg.o . . ,
.'
. B :re kc ja d 'oltd m ·it.,o w o - ik !l" US 'z,c,o IWa · stwierdzona Z'ósltała
wkopa:lni Bol'esła:w. WodiróŻI1ienhl 'Od pt$zednitC'h " niebyła ona w minionym 'dkJr'esie przedntiotem ·w,nilkHwszycbiStutdiów:i dlatego brak było
jej dokła1dniejS?;ej charakterystyki. ·W!p'rofilu pi'O!lowym brekcja dolom itawo"kIii..rszćowawylstępuje wzJdłuż , uSkokóW i JootlOg.ranio2Jooa do zasię
gu stref dy-sl'Ok:a cyjnych-ji-o jest jejceehą'Cha:ra!kterystyczmą. W brekcji
tej możn'a wyróżnić .okruClhy skał dO'I'OIll'iltowych,: wapieDJn.ychm'az ktruszqów {tabl. .III, · fig. 6, 7);- ~ ZazwyCżaj ; są 110 :d kruchy ' .dol'O'Iil'i!tów krusZiCOnośnych, jeśli uskok ' prze,cilt1a -te skały lubteż' ; wapieni,gdyobserwowa
ny f;ragnnent .strefy u~olrowej2JI1~jduje .się .wwa'Pienli8Jch gog.olińs'kich.
Z'asadm:iC'ząc:echą brekcji dolainitowo-krusi>Jcowej,. 'OIdrómlaJją1cą ją od
brekcji- opis1aTIej wyżej, jest obeoność, dużej ilośoi'l()!kru·chóW minerałów
slaJl'iQ;z}kowych, współwystępiujących z ,oQm-uiC'ł:taJmiskał ' węglanowych. Spotyka . się .vamnp.OIdłamki ' sf.alerytu,galeny, markasytu, ()faJZ ichzespołóW. W , ·akru'dhe.rchtY1ch ,;~achdwa:ły się pierwotne tekstury . koncentryczne
(tabL":'lV, :f.ig.8) lu'blPromieln~łókn1ste ' {tabl. IV" fig; 9), typowe dla
odmian skO!r.upowychtych rud:
W poozozegolID.ych odłamkach obserwuje się spękania wywoł'ane działan'ieinsiłl1:ekOOri'idzm.yoh"Lep'is2JCZe tbrSkOji jest 'wieliOSkł,adnikowe. Składa
sięonó" z pokrilsronych dolomitów, w~ieni,krus2'Jców,S'kładników ilastyC'h oraz 'g tl'ubokTys1;alicznegokalcyttu. PieJ:"WlSize 'Czte!l'y sk ładrnik i tworzą .typową : 'ihiaJzgęitelktonio:zmą; ·I1'aJtomi'astikalcyt j estsJkłaooikierncemen
-tującympb2Jo~tałe. Brekcja ta jest naogółmasY'Wil1a, twaT'daLzwięzła.
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Utwory tego typu WyStępują w zrozachśląSk9-'krakowskichsporadycz..,
nie, ' główrni.e w obszaTze ' ollkuskian.· Spotykano je rÓWl!1ież w niecc.e bytomskiej.
B 'r e kc j a k r u s z c o w a tworząca formy gniazdowe zaobser!WOwana :lJOstała' we wschodni·ej c'zęści Ik'OpaJni Trzebionka Z8frÓ'W'nO w gór!Ilym (I. Smolanska, 1968), j'a k i w głównympozi'Omierudnym~
Kształt gniazd'zawierająiCych rudębrekejową jest soczewkowy '0 uło
żeniu 'z godnym z uławiceniem dolomitów lub też mogą ,t o być. gniazda
o kształtach nieregulaniych' i wtedy występują one nd-ezgodnie w stosunku do uławicenia dol<mili;ów. Wielkość gniaZJd brekcjowych jest .rzę
du 1-2 metrów. Niekiedy widcc.zme są odg·ałęzienia czy szczeliIly łączą
ce się z gnia2ldami, ·które i\vypemiOlIle są dolomitem tworzącym spoiwo
brekcji. Skały dO'lomi.1JOwe, otaczające gni'aztda ·r udy ,bi"elrojoWej aą zwarte -i nie poro-woate. Nie ujawniają spękań.
.
F.raJkcję dlcruchową tworzą wyłąCZJl1.ie agregaty siarczków ZIrł, Fe i Pb.
W jednej 'z odmian Otpi'Saaiych 'b rekoji Z!IlS Występuje w poStaci nertkowatY'ch U!twoxÓ'W blendy skorrupowej, p<r'zechodzącej mie jsc-ami w porowate skupienia ziarnIstego sfalerytu {tabl. V, fig. 10). Utwory te zbudowane są z ciem nobr una1m ego , pręcikowego :sfalerytu oraz jasny1Ch pasm
brun::kitu. W brum::kide, tw.arząc;!y.rD · najczęściej .zewnętrzne 'Obwódki,
występują pojedynczękilkumilimetrowe .ziarna galeny. W drugiej 'Odmia'nie brekcji frakcję okrućhową stanowią ,masywne; gruooziarniste agregaty markasytu igaIeny~ ' niekiedy o budowie skOrupowej. Wielkość! okruchów osiąga k ilka cen·tymatrów. Brzegi ich są najazęściej zaOtkrąglone
i mogą być inkrustacyjnie' pdkł"y'te siaro2lkami młodszej generacji (tabL
V, fig. 11). Dolomitttworzący spiOiwo obu odmi'a n jest szary, pelitY'Czny
o laminowanej teksturze. Wnika on w najsubtelni,e jsze s~czeliny spęka:ń
nerkowatych agregatów Zns,tbwOI"zą,c rodzaj iniekcji ~c·zelIlie . wypełnia
jących przestrzeń. Ruda WSkut~k t·eg'O jest zwa,rta, nie porowata. Badania
mikro'SllropD'\.ve ujawniły, że spoiwo Składa się 'z detrytyc.zmych ·zi'arn dolomdtu, które w pbs'zczegól'ilY'Ch IB!rri.i'll'ach wykaJ2JUjąsegregację ' według wielkości ziarn (tabL VI, fi'g. 12). W laminach niekiedy witd'O<'7!'1e są drobne,
detrytyczne zi8lma siarczków. Obecność skąpych ilości sfil1erytu w dolomicie .potwierdzają ' 'P~a 3.118 i .1.909 .Wykonanych ren.tgenOJ!Tamów
spoiwa.
Granice okruchów. si\8Xc2fitów są ostre i wyraźne, 00 wskazuje, że spoiwo zapełniało przeStttzeń i cemen1o'Wało okruchy bez chemicznego na. nie
oddziaływania.

Przed!Staw1one r'odzajebTE!k~:'ji me wy;c'ZEmpują 'z apewne jes7Jc'ze wszystkich 'o dmian m ożliwych 'po-s1;w;ierdzeni'a w 'złożu obszaru śląsko.Jkrakow
skiego. Wymaga to dBłszychbadań.
POGLĄD

NA TWORZENIE SIĘ · RUD BREKCJOWYCH
W ' ZAGŁĘBIUSLĄSKO-KRAKOWSKIM

Brekcje występujące w śląsko-krakowskich dożach ,r udZil-Pb według
interpretacJi poLSzczególnych autom"ów tworzyć się mOgły iW różny sposób.
Najczęśdej UZ!IlaWaJIla by}a możJ.iw{)ść ich powstalIlia: w wyniku działalności
tektonicznej (brekcja uskokowa -'- K. Seidl, 1927); roZW'Oju krasu (R. Althans, 1891; I. SmO'larska, 19.68; K. Bogacz, S. Dżułyńskii, Cz. HaI'ańczyk,
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1970), procesów dolomityzacji (F. Wernd.cike, 1931), !pu:-ocesu diagooezy
(brekcja zawa~o:wa - G . Giirich, 1903; K. SeidJ, 1927; I. Smolarska, 1968)
oraz wzajemnego poziomego przesuwania się warr-stw I~brel«ija poślizgo
wa - K. Seidl, 1927).
Większość lZ1WOlooników hydl'oteI"IDa!lnej teorii rpOiW\SJtan·ja złoża skła
niała się do ipoglądu, że brekcjawarnie ISkał było wynikiem działalności tektonic:zJrnej. !Powstałe szczehny i pUl'ltk,i spmyj ały przepływowi roztworów
hydrotermalnyCih .oraz strąlC aniu i osadzaniu się siarcZków. Według nich
brekcj'OWanie sk1ał poprzed:z;ał,o rpawstanie złoża i lbyło głównym czynnikiem 'warurntkującyun jego u twor zen ie.

Fig. 1. R=ieszazerue sDallery;tu i g,ale;ny w stoounlk<u do OikIruch6:w dolomitu
w brekcji
Distr1bultion af s<phaler'itea:nd galena 1n relation to do1cxrniite fragments
J.n brecaia
11-

okruchy dolomitu; 2 - ga'l ena; 3 - sfa leryt; 4 - pusta przestrzeń
dolomite fragments; 2 - galena ; 3 - spha ler l te ; 4 - v<>id space

G. Giil'ich ((903), krtó.ry jako jedeu Z pierwszych wysunął pogląd
o osadowym pochadzooiu :móż Zn-Pb obszaru śląrSko..Jkratkowskiego, przypisał łffiQżl~wość fonmowa111lia się ,części :rud brekcjOW}"ch pl'ocelS'owi diagooezy. PogląJd ten lPOOZeT'zył w 1956 !l'. H. GTus~czyk w od!niesieniru do
brekcji występujących śródpokłac1awo, obser'wowanych w niecce bytomskiej ()(I'a'z w ()lbszar.ze Bdlesławia. IIl1tertpretacj1a sposobu ich powstania
opierała S<ię na ' założeniu, iż diaJgeneza gelisiarcZkowych i osadu węgla
nowego za!chod2liła 'z lI'óZną szybkością. Borlobne poglądy odmośnie do
pok~adowowystępujących
rud. brekcjowy;Cih z TJ'izebiornki wYT'a:ziła
1. SmdlaJI"SJka (1968).
)
Badania tej au1Jol'lki ,z doozaru Trzebionki poiJwieT'cłziły także słu's'z
n6ść woześnie~szych poglądów <O krasowym 'c harakteI'1ze niektórych brekcji. W,ska:zy1w:ał:a na no między iInll1yuni gnria:zJdJowa fOITllIaich występQIWU
nia maJz n1ezgodl!1e ułoŻlenJie w stosun!kru do skał atoczających, przy równaczesnyun br,allm oznalk defoTlffiacji ,tek1xmilc:zJrnych 'walI"S'tw przyległych.
Krasowy Ic har,akter br,ekcji, jednakże rprzy 'założeniu hydroIjJe:mnaJ.nego
doprowa!d~ooia sufbstancj i siaJrczkowej, przyj ęli tak1że pÓŹlJ.1iej K. Bogacz,
S. Dżułyńslki i Cz. HarrańC'zyk {1970). Wylmn<aJlle w ostarlm:im Qlrresie ba-
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bardziej SZćzegół(jWesch!~ęryzCYWa!l1Jie rud brekcjowych,a ~żeust~enie IiJntereSującychW1lli'OSkw<Jdn<JŚnie do sposobu
ich .·powstania; wza:jeannychSWsufików~h . między okrusroowani<ern. a 'brekcj0lW8Il1iem '1 rrożwoj€im .tektOlniki .dy5ju~tywnej a powsta-.:
niem zl!oZia.
Brekc}a ddloriiitaW~, 'two:rząca fQimy pokłaoowe; jestty-powąbrekcją
śródwarstWOIWą, lZalpeVWf'e pocthocl'zenia diagenetyC7m.o-osarloweg·o. Powstała ona; byćmóże, . w wyniiJku r6imic ' w sZY'bkmoidiagenezy osadów
siarC2Jkowych , i p'l'1Zeławicających jedl()lormiów; fulak ·ozn:ak deformacji
dolomitów w wail'StwiaJdh IIUlId- i ni:żJejległych t~az masywny charakter
spoiwa·WSka'zują, żesia:nc'2Jkikrymal'iJzJowały współoześnJ.ie 'z dol(Xmiltami~
. Drugi. typ fbrekcjid~omiItoWej, tWorzącej fumlygniaOOowej xawd2Jię
czalS'WOje . powstaje IIllajtp'1'lB.wdopodobniejpriOc€SOlm kirasawym. ·Powstałew Slmłia.thwęgltaOOwychpuLSteprre9t;rzenie stwarzały dOgodne wa~
runki do opadania ,i kruSzenia wairstw n:aidległYch. Występowanie gnia:zd
brekcj'Olwych na 'kOIlita1mie ddl'bmó,tów i wapieni, a ~zęścil()WIQ w tych
ostatni'ch 'oraiż IObecnośćokruJchów WlBipieh·i w dolin·ej Clięści gnia:zd wskazuje, żebrelrojowaruie miało miejsce po (jkresie sedymentacji i di'agene'ZY 2JBXóWnow~ienij jalk i dolornnów. Wniekt6rych okiruchach dolomitów S1Jw1ieroza siędbectność a'()zp:l'OI9Z1O!lych minerałówkruS'ZC'Owyrch, czę
stomillych .1Il,iżwys1;ępujących Vi .spoiwie. Wytllilka z ieg'o, że brekcjowanie skał miałoo miejlSlC'e 'VV okresie, gdy peWtlla część !kruszców j'Utż znajdowała się w dolOlIll!itaich. Obooność od:rębnYlch siarc~ków w okruchach
brekcji oraz jej lepisrozu ' przeazymożlirwości ' idl tpO!WStania w wyniku
procesóW rÓW!noczesnycll. Dalszym dOWlOdern liśtnifm!iakruszców w złożu
przed brekcją jest .obecność detrytususial1d2ikdWego w brzeżnych czę'"' .
ściach gilli:Sl7Jd. Istotne j'est teżstWie.rdzell'ie, że j1aJIIly ikl'astowe rOZlwijały
się także w waJpiooiach 1 na pagran1iezu W przyległych dolomitach, Jak
to 'Obserwuje się w t7JW.;,rpi!Wtnicy" kopallni Mal1:ylda,illa polu 7Jachodnim
w Trzebion-Ce, . czy ·w tzw. "leju Kwaśn-iewiioza'; w ni~e byfurnskiej,
a ' zawałOWi ulegały stopniowo przede ~im. nadll.egłeollmiszoowane
.dolomity. Powstariia··lbre!kcji n1e ttloo.na W1ięc wiąlZ'ać z procesami dolorni. tyzacji, gdyż 1k00uwakJcja skał S!pOWIodOlWan'S dolomityzacją ni.e mogłaby
powodowa~ bre!lwj'0IW8Il1i:a wapi·enL Gdytby 'Z'alożyćjże dZliałaIność roztworów dolomityl2lUjącycilmiała miejsce po okresie breikcjowania, to nie
paWinno obserwować się okruchów wapien1 na dnie jam krasowych.
Kruszce brekcji ddlomitowych tworzących ~ia2Jda .są z puillk,tu: widzenia ich formowania się późniejSIZe 'W ' s:bOSU!l1!ku do innych typów rud wy"'" .
stępujących w 'ObS2JaI1Ze śląSko-krakowskimi w tym seti1JSie można je
uważać za epigenetywm.e. Niema j ~dil1ail{!żelPOdstawdoplrzyjlIIiowania,
że występujące wbMkcji siJa.rc2ikawespoiWlo ..ros1:ałodOiprowadZo.ne · juwenilnymi ro2Jtwor00:ni ,hydrot~ymi. .Najrpmwrlk>poiddbniejzostało
ono przemieszcronez otaazają~h skał, za czym tprOOIllawia obecmość
płonnej strefy w sąsied2Jtrwie gnliaJZd brelkcjdWyc'h. Niekiedy widoczne są
w i.ch poibld:ru ,relilIDty rud watrLgjjwlowanycth z ozn·a!lmmi wyługowaIhia.
Brekcję dol<mllitowo'~aroz1rową,- występującą w2ldłuż uslroków mię
dzy bolesławskini .rowem tektonicznym a jego skrzydłami, mO'2m.a zgód~
nie 'Żklasyfikacją W.P.Ma.słrowa(1938) określić . jplko typową brekcję
tektoliiC7JI1ą. roZwiniętą pionowo pomiędzy .wyniesioną .a zr2JUconą częś
cią ·złoża.Te:rmm "br~(!ja tekt'OIIlicżlIi'a" był stosowany jużprzezK.Sei-
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dla (192i), który przypisałltemu pojęoiuD/ie6o inn,e znaczenie. ,Za brielkcję
tektonic'ZlIlą autor tenuzIIl!awał brekcje występujące bez widocZlIlego
związku z dysl,dkacj'altD!i j przy braku innych OZlIlak telrotoniClzmego zaangaŻlowanda, np. brraikupłaS2JczYlm pośl:i1zgu,~zJlu'strowań, zmięcia itp. Brek,..
cja tektxm']CZlIla K. Seiilla jest,zgodn!ie :z defmicjmnd przyjętymi, w niniejSizymoprac1owaJIl'iu, hrekcją dolomitową,twoIrzącąfO!I'my gnia'zJd!owe,
a ni'e dolomitowo-kTuszoową wylStępują'cą ws1Jrefach, prtzYill~kdlmwych.
ObserWacje, naltru'l'Y geologi,cmej, między mnymi 'l«mtaJrty teikton'icz.,.
ne wapienia i dolomrutu ara/z' obeaność do1om'l:tów i, wapieni IW chaiI'akterze okruchów IW tego :tYlPu brelkcjalch dowodzi, Żle ddl1omj,tykru.'szconoŚIle
są starsZJe'bd tek:tonlk,i dysjunktywnej. Strefy teklj;Joni'C!me nie mogły być
więc drogami dopływu I'ioztworów doloomitY:2JUją<;ych. Obecność ~ruchów
siaI'C'ZJków :z zachowanymi telksturaJmi, np. Skorupowymi,pOZIWalają ustalić z kolei wi'eik ,tych uskolków na rpoz!'oŻiowy, a t,akże póm.iej\9ZY od powstania rud Skorupowych, które jak tlO s:f.oI'imuŁoiwano wyżej twol1zyły się 'W(!:ześn~ej W nas:tępstwie procesów remobilizacji. USlko'kom
tym lIlie moiJna' więc przypisywać ,mB, 'klanałów icloIProrwadzaj ących mineralizujące roztwory, wiązaIIlie zatem prlQlcesu rpowstaniazłoŻla .'Z rozwojem
tektoniki, tak często WJ7Isuwane 'w kon!cepcj:ach pOISZiuikiwawczych (prawidrowości strukturalne), jest nie u'Zlasadm:ione :i bę,z'podstaJWlIle .. Tektonika młodsza od złoża odegu-ała jedynrie TO'lę czynnikamodyfilkującego jego
wykształeenie.

Brekeje ikruszoOlwe1obsel'WOlWaIIle w. k'opał'lli TI1zebiornkra· powstały zapewne w !kilku fazach, w rwyni!ku krążenia roztworów wodlIlycih w dolomitach kruszconośnych. Były t'O Z'apewtne -procesy o chalralkter:ze kr:asowym, których obecność. w tej \Samej k'opalni stwierodziła wc:ześniej I. Smolarska (1968). Kierunek ruClhuI'i.oz1Jworów najrprawdopod!obn:iej zmieniał
się. Zmienny też był kh składchemiczmy d pH.
_
W pierI"\VSzej fazie, w wyniku ługowania skał, twOiI"zyły się z'apewne
pusteprzest!rzenie o rOlZJIDaitych kształ1Jach, \które z uwagi na małe wymia'I'y nie powodowały spękania i _. załB!IDaJIlia 'Się WBJr!S!t;w. nadległych.
Ługowanie skał węglanowy;chzaehodziło ;przy przepływie wód zawie...,
I'Iaj ąlcych CO2 olllJiSkim pH.
W następnej fazie te wolnepI"zeS'trzeniepokrY'wały się'llaciekowymi
formami siarcZików o typie stalaktytów i sta1agmitów, które I. Smolar'ska 'ohseTwowała w podoblIlej (Sytuacji w k'apami Trzebionka (tab!. VI,
fig. 13). W ich wnętrzu, obdk galeny,· występuje także jo~dan'it. Krysta-"
liza-cja naeie'klowych f'Ol'm siarc'ZJków następowała lllIiewąl'bpli:wie przy du..,
żyro przesyceniu rOlZuworów j.onwni metali, o -ezym świadczą· małe rozmiary powstają'cych kryształów.
,. .
Stalakityty oraz s!kupienia skorupowe czy riaclekWe siarez'ków, pokrywające śeiankipustek, ulegały następnie ddspojeniu'i polkruszeniu.
W niektórych rprzy!pad!k~ch materiałpoikrus2lOny Ibył ohlaC'zany me~ha
uiemie pI1Ze'Z . wodę i i'llkrustacyjnie pOOcrywaJIlY siarczlkami młodS'zej
generaeji.
W OiStaJtm.iej fazie pozostała wolna iprzesfmzeń ja!mulegała Zlapełnieniu
dytrytUisern dolomitoWYJID o zmieniają'cYJIIl się try1rrniczmie wip'OS'zcZiególnych wa:rst~a'dh uZlEB!I'uieni!u -'-'od 0,0002. do 'Q,00'2mmw . przekroju
warstewki. Ten 'ostaJtni wypełniał .r1;akże spękani1a syneretyc2lne IW nerkowatych ;skupieniach ZII1S,. IS1powodO'WaJne ich· SkureZlem pTzy odwadnialIliu
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pręcikowego ZnSw ,ziam.isty. MogŁo to częściowo
pl'lzyśpieszać idh mechaJIlic:zm.e niszczenie ikruiSzenie. RoztlwrOry; z któl'ych następowało ooaidIzaInie się Składn,ikóW . spoiwa, TÓ'ŻJnik> . sięza!pewne
składem chemicznym od poprzednich, a pH bliSkie , 1Jl>eutralLności warun-

i przekrystaliZOlWailliu

kowalo '1Jransport llaTÓ'Wno ,detrytyc:zm.egQ dolomitu,: jak i , siaJrc'i kówbez
chemicznego na nie , oddziaływania.
Jest trudne do przyjęcia, by omawiJaJIle brelroje mogły powstać w wyniku działarl'ia juwenilnY'ch rlOZ!llwe<rów hY'drotemnalnYlch. Bardziej :prawdQpodobne wydaje się, że :zmieniający się reżiim wodiny 'We wcześniej
istniejącym złO'Żu powodował częściawą, niskiedy wie1dkJr1otmą 'remobiHzację kruszców. Pierwsza il"emobiHzacja jest silnie iI"02Jwinięta W całym
o~arze. Zawdzięczają jej swe powstanie formy nadekdWe (stał akty ty,
staJagmity) , :fbrmy skorupowe itp. Drugą :remJolbili!2'Jację'O'bSerwuje się
w przypadku na'r:astania shn-C!2Jków wOkół pdk1ruS2Jonych i obtoczonych
wS!pO'IlllI1ianych wyżej siaro2lk:ów Slrorupowy'Ch (tabl. V, fig. l i! ). Można
priypUlS'ZJczać, że proces ·ten powtarzał się !Wielokrotnie. Wypełnienie
prz€'sbr,z eni pomiędzy potkruszan.ymi fTagmerirtam.i sil8JI1CzkÓ'W przez drobll'oziami'S!ty detrytus dolomitowo-siaT'CzJJ,mwy -ipOChodzący :z Iro:zmycia
okJrm;lzicowanY'ch dolomitów w innY'ch częściach Izłoża - stan'owiło Ostatni eta'P 'tworzenia brekoji. W zrożu obserwuje się wszy\S'tJkJie stadia pośrednie, 'tzn. jamy arrasowe bez naskoruplien lSitarozków, które mogą być
PUiSte 'lub WYlPekri'lJIl1e !llaJiIIlilJlowariym sedym,entem; 'zło.2lOnyi:rn 'z. detrytusu
dotlomirt'owo-'ffiarezJkowegJOOrBlZ jamy, których 'ściarnlki rpdkryte 'są naciekowymi ' fOrmami siarcików, 'lrtóre mogą byĆzarÓW1n'O puste, jaic i wypemione detrytusem dolomitlowo-sial'~owym.
, .
Całokształt obserwacji ' złOŻlOWych pozwala pirzy!puszczać, że przedstawiony typ brekcji we wszystkich fazach tWorzenia zawdzięcza swoje
powstanie rpIiocesmn krasowym, :rozwijają'cyrm się 'w !dolomitach już
wcz€Śn'iej ,okruszOOwal!1ych.
W świetle powyżlSzych mzwa!Żań pI"ocesy złoŻlotwÓ!'C!ze; jak i przeOIbr,ażają,ce wśląSko-:-krak'O'wskich złożach rud Zn i Pb"być moż' e;roz
wijały się w ,. następująooj ,kolejności:
1. RieI1wo1Jna mineraHZJaIC'ja l()'Sad!olWa, w iktórejwyn!iku tworzyły się
rudy . tYIPU impregn:acyjnego, laJiIIlimlOWanego, warstwowanego, pseudbbrekcjoweg,o jJ1lp., tytpU 'I'rzebionki, IkQpallini Galmany, rud warstwowych
w utworach retu 'złoża w Bołesł8!Wiru i 'im.
2. Zblrekcj'owarruie oogatszych ngmentÓ'W :złÓŻ w ' wyniku zmian· ruagenet)'1C:zm.ych {powstaillie ,b rekcji Śl'ódwarstWowych).
'
3. Rozwój krasu pow,odujący powstanie tb~ek1cjiizapadliSkowej oraz
jej epigenetyTame<1kruszcidwal!1ie, w rwyt.niku remdbili!zacji siarezJków,
a .tallde pow.odujący pawstaal'ie brelkcji kirus1JOOwyoh przez.redepozycję
w jamach kraSowy,ch;olSa:d6w dol1omitowo-<siaT<czlmwyiCh w f.ormie detrytyc:zm.,e j.
4. Zdyslokowaariezłóż li powstanie brek!cji :tektonic':zm.ej.
5. Minerrud'za:cja ikaltag,enety'c'ZJIla wyl'ażająca Isię !wypełnien'iem spękań i szczelin;
•.
6. Rozwój ip'I"OCesów hilpergeIliicznych,powodują'cy;ch tworzenie rud
gaJlmaJnowych, a ezęściowo ' <Vcmde ·lJlis2CZeIl,ie 'złÓŻ.
"
...
W procesie powIStanila lZłÓż · Tud Zn....Pb16bszcn-u slą'Sklo-lkJrakowskiego
i iCh późtnli.ejszych !przeobrażen wyToom:ić mama zatem stadium pieI'1wot-
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ne; współctzesnezpawstaniam: dokrindrtów oraz sta!dlrum wtórne, epigenetylC'2JIle w stosunku ,do Skał otaazającY'eih.' Suibsrbancja mineralna stadiumdrugiego pochodziła ' najpralWrlopodobndej z .Ilttmcentracji mineralnej stadium ,!pie.rwsrego. ","
' "
",
', ,
' ,Zap~wne dalsze baJdaJIl1ia ' spoWodują ddkrrycte ,trliOWychfomi tekstu;'>
ralnyCh rud, a w iym przypus2'.m8ilJnie ibrekcjli, które umożliwiają bardziej szczegóŁowe odtworzenie historii rortmowaJIlia "i p:rIZeiksZJtałcania się
złloiJa.
Instytut'MIneralQgii i Żłó:i:
Surowców , MineralnYCh
..
AkademiiG6rniczo-Hutniczej lIn.
Kraków, Al, MickiewlC1Za ,30
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'B CTPATIłcl»IiI.'(HpOSA.H.H1dx ' Mli:CToPó~IimDfpY,il; ' QlłHKAił 'CBHHQA
CW:m3cKo;:kPAKOBCKORi'EP~OPHH

.

.

ABi-opJ,i: p;aioT .x apmepB:C'rHKy ' 6peK'l:Jiji; 38JIetaIolD;liX B Cime3cJĆó-KpaxOBCKBX:MeCTOPOlK
)J;eHiłJ(X PY,lI; CBHHIJ;a Jl ~a.

,C TO'IKJl 3peHlifil yCJIOBJilII: Jl q,0PMbI 3aJIeraHIDI, COCTaBa 06nOMO'łHoii:

41p~ Jl piIIa n;eMeIlTa, 3TH nopo.ąbI p83,l1;en:ellhI.Ha: a -

,):{OJIOMHTOBhIe 6peJr1łJlll, COCTOXlI{He

113 ,lI;OJIOMlttOBLlX 06JIOMKOB H cYm.cPH.lWoro n;eMellTa, o6pa3YlOlI\lle IDIacTOB:bIe H I'lIe3,l1;OB:bIe
410PMbI, mlOr,ll;a , 60JIbIlllte CKOIDIenmI nO'łTHBcer,ll;a ,necorJI8CHO 3aJIeraroII\He IIOOTHomeHliio
K OKPYJKalOIItHM IIOpO,ll;3.M;, JI-:-,lI;OJIOMllTOlIo-py,wil:.re6pex'1lO1, COCTOJtlInie H306JIOMXOll Kap60'Ha'l'B:bIX IIOpO,ll;, q,parMeHTOll PY,ll; li Kap60HaTHo-rJIJlBHCToro ,I(eMeIlTa; na6p8X'lIDl B OCHOBHOM
3a.rreraeT li npHc6pocom.rx: , 30llaJt 'H JlBJUIeTCR'IlIDIDDl'o:ll: , TeKTOH1I'łecxoit6peK'łlle#; c -

PY,!IlI:bIe

CoCTOm::o;liell3 06JIOMKOJl~II'):(}B:a,ll;O~O~OJl()o<p;eTp:BTH'łec:Koro n;eMeIlTa, o6pa'3YlOlI\lle r.s:e3,l1;OBhIe cPopMi.I.
.

óperm'H,

H3ycIe:illle 06p830Ba:a:wt 6peK'łli:lt II yCJIOBJilII: BX 3aJIeramut n03BOllBJIO yCTaHOBJlTh YCJIOBlUl
11 01lepeAHOCTb HXo6pa:roBlimtJr. ~()JIOM:I!:TOB:bIe' 6pe:itimJ:i;3aJIeraroII\He ,B lIH,II;e·nnacTOB; 'BepOJmio,
liMeIOT ,lI;HąJ'eneTll'IeCKOe npciHCXOll[JJ;eHlle. OB:H(}6p83oBWmCb . IIO'łTH ci,l(llOBpeMemró ' c . rJIaBHoil;
41830:11:

~6p830BaHIDt MecTopOll[JJ;ellIDI.~OJIOMllTom.te

JlpY,lI;HbIe

6peK'łJll1,

3aJIeraronurell BH,II;e

rB63,l1;, 06pa3oBaJIH($ 'Ił pe3YJIbTaTe p&3l1l1'I1m KapcTOBhIX mmeJDdt, .a TaJCJre peM06l1.JD13aI(11ll PYtI,
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CKQ}f~eBTpHpoBaHHhlX BO BpeMH ce)J,!!MeHTalU1'OHBol!: 4la3hI 06paJoBaHID! MecTopO)K)J,eHHll. .ll:oJlOMBTOBo-pY)J,Hall 6peK'lID! !!MeeT TeKTOBH'lecKoe rrpOHCXO)K)J,eBHe.

Ee

Ba.rnrqlle CBH)J,eTeJThCTByeT

o TOM, '1TO ):(ll"3'bIOIIKTIfBHaH TeKTOBllKa HMeJIa MecTO yJKe nOCJIe 06pa30BaBID! MecTopO)K)J,eHll"ll.
OHa Be BJIIDIJIa Ha nporrecc 4lopMHpOBaBID! MecTopO)K)J,eHIDl.

IT.ena SMOLARSKA, HubeI1t GRUtSZCZYK, Da!Ilg Xiua!Il PRONG, Chu Tuan NHA

BRECCIAS IN STRATIFIED ZINC AND LEAD ORE DEPOSITS
IN THE SILESIAN -CRACOW AREA
S'llmmary
The present . .lthcms descriJbe Ibreoaias found to 00= m <the SiIesci'a!Il-Or;".
-iil1'C aJlJd lead 'ore d~osits. Aooording ,t o the 'OCC'l1I1rerl.'ce oOllldilbioms, forms, CompOSl
tion of fragmenrtall fIDac1lilOn, ,a nd kli'llIds of camentilng .mate:rliail the rocks here
considered have been 'sUlbdivilded ilnto: a - 'W eoci,as of .doLomite fra~ments with
srulprode oOemen.t, IOOOumiJng tiJn :Sheet raJl11d U1est fiorms, Ilidoa!lly Un l'lM"ge:r raJsserm,biLages,
as a [["We uil1lOOIldiarunarbly :i:n tre~atj.on 'to Jthe adjalOOnlt .Tidak1s; Ib - dd.lomite ore ibreocias
built of cmibonate rock firraIgm€il1ltB aJllJd meta:1:liirc ore I1irraJg)IIleIl1t.s, "WIioth ,caabonaJte-day
oemeiIlft; rtbese bre.cdas, UlsruaJlly oOOUirning !iJn <the l!1Jer -1laJu~t CWll1es, ~t a. tyIY
tectonic rb[["ecc.ia; oC - m eta:l:liic ore breoaLas rthialt loonsilSlt rO!f lSuilphli'd e firalgmenns, wit
drdlam!irte-de1miua:J. oC€meu:ut; i1Jhey ma!ke nest-JJilIDe diorms.
The knowledge of the character of these brecaia:s aJlJJd of them- .occurrenc
allowed both cOIl1diJtiOl!1Js and s u cces;sUlQn of theill" .orIigiJn to Ib e dete:rrmined. Dolomit
breccias that arru:>ear in s,heet-J'iike forrms are, 'lTlIOOt ,p rdbaJWy, of Idliage:netic origin.
They were formed ,a lmost contemporaneously wilth the main development phase
of the deposit. Both ,ddLomit€am.cl me1lalllic 10II1€ :bl'eooc~i'as, i£ou:nJd lto <CIocur ·in the
nest-lilke f'o cms were, in aJl !pI'dbaibilhlty, produced due to karnt processes and
remobiliozation of ore roirne:raJls ·o oncentrated clJurin:g the sedi!ffie.rutary phase .of the
deposilts. The dooomli'te-me1lallilc are hrelcaia is of rt€lctOl!JliJc 1pl10V'enaJllJO€. Its presence
proves the posit-dep'Qsirt1iJonaJ rnartmre of the ilisIjrunotlive tec.<toniocs thaJt developr
'Wirthin the IprevdJOUSIly existing deposjlts. The tecton:j,us didnlOt affect, how r
+he formation process ,of the mme:ral d~osirtls oonside:red.

TABLICA I
Fjg. 2. Zglad brekcji do1omirtowej

.0

lepisrlo= gruenowo-sfaole:rytowym. Widoczne

'C:haTakteryrstyclZll1e TOIZIlTIliewozeonlie srioarrcrzk6w w sbosrunku do olcr'ruch6w doloruitu. Kropallnlia Boleskllw; pomn. 2 X

Polished secti.'on of do1amilte breooia with IgaleDla-s>ph~erHe cement. N'o te
a charactetistic ,distribution ,of SiUlphides in relati,on to dol.omite rragments.
Boleslaw Mine; diJrni'D. X "Fig. 3. Zglad brekoji ,d ollom:iJ1;owej '0 SlPOlIWIle sfalerytowym. Widoazne il1,i eostre kon,t ury ol{!l":u,ch6w dclomirtru. KQPa1nri.a T~bionlka; pow. 2,5X
Polished seoti;o n ,of dolmnirte 'h recaia rwlith SrPhaleriie cament. Note non~har:p fragments of dolomite. Tirrzebi'onikoa Mine; enJ. X 2,5
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TABLICA I

Fig. 2

Fig. 3

Irena SMOLARSKA , Hubert GRUSZCZYK, Dang Xuan PHONG, Chu Tuan NHA w stratyfikowanych zlozach r u d cynku i olowiu

B~ekcje

TABLICA II

Fig. 4. Mik:roskiopowy oblraZ f([:cLgmelIlif;,u rudy bireikcjowej. Widoc:z.ne mIMe dkrlllchy
dolomitu nie'zarwi·e r,aJjl\ce l'ozpmszcmych ,siaJI'C2'Jk6w orarz: WIi~'zy olrruch
z TorDpIl1oscwlIlymsfaJ.e:rytean. Kopailnia BoJesl:arw; Swiiatlo odibite, pow. 200 X'
Microscope picture of a . fragment of breomated :ate. Note srnaillJ. fragments
of doIaIrute wirthaUltdirsseminated su:ljphides aIlid a larger fragmen't of
dolomite wirth tdissem:iina/te IsphaJer.i:te. Bdleslaw IMliine; reflected liight,
en!. X 200
Fig. 5. Mikrosikopowy ,oOOaJz brekQji dolomitowej a l~ sfaJle:rytowym. W
nym z okIDuch6w doLomitu wWdOOZlIly 1'OZprosIZOIly maIDkasyt. Kopa1iIlia
leslarw; pow. 200X
MLCl1osoape pidure ,of dolomite hrecda !With spha[erite cement.
dolomite fr~ment dli:sc1oses di:sseminated maJI'caJSite. Boleslaw MilIle;
X 200

jed.Bo'"
One
en!.
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Fig. 4

Fig. 5
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TABLICA III
Fig. 6. Bre!lroja dOj~o-Ikrus:zcolW.a. Olwudharn1i brek.cP IS~ dolomi<t oraiZ siarczki.
markasyt i lPiryt 0 budowie I5korlllPowej. Spoiwo jeS't w~g1a:nowe, gl6wtnie
kalcytowe. Kopalnda Balesl8iW; pow. 2 X
Dolomite-.ore breccia. F.r~ents of breccia consist of dolomite and sulphiides, 1IDaJI'C,asite and pYl'Iite showtiJng orust-like struc:tJure. Carbonate mainly
'CaUdte ,cemenlt. Boles19iW M:Lne; enl. X 2
Fig. 7. Zglad brekcji dolomitawo-lm"llIszcowej. Wild-ocme oS'trakr,8iW~dziste okruchy
skal w~glanOlWychoralZ Sliare7Jk6w Zn i Pb 0 wytkisiztalceniu skarutpOwym.
SPoiwo masywne, gl6w.nie kalcytOlwe. Kopalnia Bdleslaw; paw. 2 X
BoLished s~ti~ of .'do1ami'te-ore brecc:ia Note sharp-edged fragments of
caJIlbon:are rooks and Zn am.d Pb sulphides iJna arust...]ike form. Massive.
mawy ca:lcite cement. Boleslaw Miale; enJ.. X 2
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Fig. 6

Fig. 7
Irena SMOLARSKA , Hubert GRUSZCZYK , Dang Xuan PHONG, Chu Tuan NHA w stratyfikow!mych zlozach rud cynku i olowiu

Brekcje

TABLICA IV
F.ig. 8. Mikroskopowy oocaJZ rudy brElkcOOlWeo da1omiilowo-kruszcowej. Widoczny
oklUCh maxikas)"w ·0 bUidowie ikonoentrY07ll1IO-fllOnaJnej, ·tk'W1i qcy w spaiwie
w~aruowym. K!opalndJa Bolesl'aIW. SwliJartlo odbillle; (pOw. 200 X

MiCl'losoqpe piotIn"e of dolomite-ore brecdia. There is visible a marcasite
fu-agmenrt showing c()ncentrJ.c~~ struo1nm"e, sticlting .in c&"bonalte cement.
·Bolesia'W MiIne; ReID.ected 1ight; end. X 200

Fig. 9. Milkroslrop&wy obr& rudy brekojawej dolomi~cawej. Widoc:zny
okruch tmaIikasytu 0 buJdow'de pramienis~Ullmi:siej oraJZ sfaleryllU, tkiwiqce
w !~aiwie w~owym. KJOpa1IinJiJa 'BoilesJ:aw; pow. 2'00 X .
Mic.r.oscqpe pi.'crure ,af dolamite ...ore !brecda. There is . vLsible a m!lll"calSite
:liragment sihowlrng r:adLal-lfilbr'OUJS struattm"e, ;aJIlJd ,a S(phaJ1eJ.'1ite fragmenrt that
sticks [Ill caIl'Ibcmate cement. Bdles:t8JW Mine;enl: X'200

TABLICA [V
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Fig. 8

Fig. 9

Irena SMOLARSKA, Hubert GRUSZCZYK, Dang Xuan PHONG, Chu Tuan NHA w st ratyfikowa·nych zlozach rud cynku i olowiu
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TABLICA V
Fjg. 10. Zglad · bIek<!}i ~oowej. Nerfirowate o'kTiuchY" si,aJroZk6w cymJlru spojone
detry1ru:sem diOlormtowym~ Kopauma 'Th1zebionka; pow. 1,7 X
Polished is·ectiOill of ,ore 'breccia. Klidney...shaped frSlgments of zinc sulphide
'cemented wti.th dolomite detritus. T1'!Zebionika Mine; enI. X 1.7
Fig. 11. Zglad brekcjd kru:szcowej. Z·aOikr qg1o;ne okruchy .skorupowego FeS2 otoczo- ·

tIle sfalar.ytem mlodszej genera'cji. Spoi'Wem jest deilry,tus <Ciolmnitowy. Kopalnia Tr.zebion.ka; poW. 1,1 X
PoJ:i;shed secti<m of ore breccia. Rounded fragments of CI"llSt-J.ike Fe8:A
sUll'['Iounded with sphalerite of y·oun,ger generation. Cement consists of
dolomite detritus. TrzebIonka MiIIle; enI. X 1.1
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Fig. 10

Fig. l'l

Irena SMOLARSKA, Hubert GRUSZCZYK, Dang Xuan PHONG, Chu Tuan NHA w stratyiikewanych zloza ch rud cynku i olowiu

Brekcje

TABLICA VI
F'ig. 12. MiJkrasi1ropowy dIn1aJZ iSjpoilwa brelkicj!i ikIrUS7JCOwej [pOkazanej

llafi;g. 11.
Wiej,oC2lIl!a Jamiinacj.a de:trYlty,cmydh lIDaIt1Il do1o:mlrtu. Cmirne, d!robne ~ama
s~ pak'l",u szonym sfalerytem. K1op8iln:i.a TmebionJka; Swiattlo przecp,ocirulee,
pow. 230 X
Microscope pidlUl"e of cemeIlJt afore hreocia shown in Fig. 11. Note detrital
liamialatUon . ,of doolomiJte gradinlS. BliaJok fine ,graiJnJs aTe crUlshed Isphalerite.
T·r .zebianka Mine. 'DNmsmi1lted light; em. X 230

Fig. 13. Stalagmity s'iaJl'\011k6w eynlktu. Kop!dinia 'IU1zebilonka; pow. 2 X
StaIa~tes

of me suJ,pbiJd.es. 'I'a"7le1Ji'OIlkla MiJne: enl. x 2
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TABLICA VI

Fig. 12

Fig. 13

Irena SMOLARSKA, Hubert GRUSZCZYK, Dang Xuan PHONG, Chu Tuan NHA w stratyfikowanych zlozach rud cynku i olowiu

Brekcje

