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Złoze gipsowo-anhydrytowę

W

, Giera'łtowie

koło Lubania Ślqskiego
(Komunikat wstępny)
WSTĘP

Podczas realizacji projelkJtu poszukiwań pierwiastków lPoomieniilotwórczych i innych metali nie!Żelaznych w Górach Kaczawskich nawiercono
w GierałtOrwie Ilroło [N'owogrodźca na Dolnym SląSku złoż'e gjpsbwo-anhydrytowe o :mią:ż!Soości oikoło 23m. WyatępC1Wa.me g~ i! !a nhydrytu zostało
stwieruizonedotychcz:aJs .tybko w ;jednym otworze i oszacowane wstępnie
przy !pomocy m€ltod gooelektrycm,ych, zarówno według rozciągłości; jalk
i upadu warstw.
.
Na wstępie pragnę wyrazić serd.ecme p<><fu:iękiOWanie za życzliwą pomoc rwopracowamu !tematu mgrowi inż. J. ZamojSkiemu oraz dyr. inż.
K. Czerwieniom z ikOlP. ,,Nowy Ląd", jak również pIldf. drowi J. Krasoniowi.
OOTYCHCiZlAOOWlE iBADlANllA CElCHiSm-mu NA 'ZlAClHÓD
OD [)I()I;1!NY KlWlllSY
iW jpOludniowy:rp. skrzydle, synklinorium pómocnosudedkiego cechsztyn
zOSItał bardzo
niej części 2-

dobrze 'Zbadany przy pomocy wl!erceń j,edynie we wschodna ter·enie nieclki leszczyńSkiej 'Wzwią2lku iZ poszukiwaniem
miedzi. Rów lwówecki~adano fragmeri.:tarycmie, choć stoSUil1!kOWO dokładnie dzięilri! licmym odsłooięciom sztucznym i naburalnym. NajsłaJbiej
2ibadaną część syn!klinorium półnJOCnosudeakiego stanowią ' .południowe
wychodnie cechsztyInu na zachód od rzelki Kwisy. LPOiZa doliną Kwisy
w kierunku zachodnim. wyclhodnie cechsztynu nie są 'znaJIl'e na' powierzchni. Z tego też Obszaru !brak danych dotyczących wykształcenia litologic:żm.ego i te.ktonilki osadów e,echsztynu.
·.
.
Na zachód: ,odKiw[sy -- 'W miejscowości Gron6w -!przewiercono doLną
część cechs1Jtynu nile stwiel1dzaiąc serii gipsowo-.anhydryrt;owej; Tyliko
w Zarskiej Wsi ilmło Zgorzelca przewiercono cały !profil cechsztynu.
.
I,W południowym Skrzydle syn!kUnotium półInoonosudeclkiego seria ,g ipsowa występuje jedynie w postaci lokalnycłh. soczew nie przekraczających
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Fig. L Odikryta mapa geologiczna utworów cechsztynu w olrollcy Gie~ałtawa i Nawojowa ,S1ąSkiego
Utncav·e r·ecf Ig·eoll~lc map .of Zecbstein formations lin :the vicin·i ty 'CIf Gier~tó·w rand (Nawojów ŚląSki
OZer.wony lą>ągoWiec: '1 - z1~eńce; eeehs2ltyn - U: 2 ma.r gllste 1 dolOIIlJ.tyczne), II - facja ptllS2'.cti!iysta, rz;Z: ł -

seda ,wlI!Plenna (wlliPienle 'P~aw>oiWe, marg'le kaozarws'kle.. ws.pienle
pll16kOWlCe ! IluiPki dolnoeecbsztyńSk1e, 5 - ,g dp6y 1 . anhYóTy'ty, ZII:
6 - UołuIllld !PSit're,. 'l - doloanity płytowe, Zł: 8 - dłołupkl pstre górne: ItriLas - pstry lP1askowlec: 9 -lP'1aSk<>Wce lk,warcowe ł ukozowe: III - uskoki : 'lIl - otw6r w1er.tm.ic.zy: 12 - profile elekt'r oo.porowe: ~3 - .p unkty piOllllOwyclh so.ndawap t;l.ekt;rycznych
Rootl!iegendes: \l .:.. cong,!.omerlltes: Zeohsteln - 2.11: 2 - IllmestQlle serles ('baBallimeston-es. Ka.czawa mar,I s, mady. a.n.d dolomd,t ic
Hmestones), 3 ' - a~aceous faelles, Zl2: ł - LoIWer ZeehBtein sandstones·and shałes, 5 - gypsulli.s and anhyddtes, Z3:6 - var1egated
cilay sha:les, 'l - pIaty dolomites, Zł: 8 - upper va.rlegated elay 6hałes: 'l'rlassil: - BuntsanJdsteln:,g..;., Quar,t z and arJrose saad8tonea,
:10 '- faults, i1(l - 'b ore hole, m - l'eslst1v~ty loOgglog prolUes, 00- Po1nlts ot vel',t1eal eleCltr1'c logg>ling
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2'500 m WZIdfu.ż rozciągłości; Dwile takie soczewy, posiadające 00. da.iw1lia
znaczenie przemysłowe,_!ZlokaJizorwane ~ąw' N:iwnicacih ikoło Lw6wka Śląs.,..
lkiego i w lN:awojowi.e SląSkim Ikoło lNówogrcid~a (rów lw6wecld). Dalej
w lkienmlk.u zachodLn!im od rzeki Krwisy ,cechntytnnile zOstał dotychczas
poz:nany w ca~aści. , ' W wielu, odlkrywikach ~loatuj'esię ,tu Jedynie surowce ilaste 't rzecio- i c7JWartorzędowe ~luh pia,Skowce lkwarcytowe,ikt6re
nie Odsłaniają jedlDaJkwychodni cechsztynu. A zartem otwór wiertniczy
w GierałJtowd'e wykonainyw 196 7 r. Jest pierwszym ',otworeIn: prżelbijają-'
cym pełnv /profil cechsZtynu w tej oIk.olicy.
1

WiYlNIl1KJ] lBIAJ)IA~

Badacia geologicme, które przeprowadzano . po nawierceniu . gipsu
i aIIlhydrytu w omawianym otworze miały na celu: ustalenie wiJelJk<>ŚCi.
ztłoża, zbadanfe Jakości surowca 'oraz poznanie wychodni cechsztynu pod
nalk.ładem

czwartorzędowym

Łużycikiego
Gierałtów.
Dla rozwiązania tego lZaigadIni.enia WytkÓillaD:O szereg anali!z chemicznych, iPrac geoelelk.trycmych oraiZ zastosowano cały Ik.>t>IlliPleks metod. ka-

na 'Obszame od Nawojowa

w lki,el"Ullliklu zachodnim poza miejscowość

l"otaw.
Otwór nr 2 w Giera'łtowie usytuowano na podStawie przypuszczalnego
!p'l"zebie,gu wychod!.ni przyjętej rwedrug pojedynczych płatów lZ'l~ieńc6w
czerwonego ~ągowca, wychodzących na powi-errehnię na dość silin~e 'Zakrytym terenile. Kontalkt pomiędzy czerwonym ~ągtOwceni i cechSZtynem
nie był IIligdzie znmy w tym rejonie. Otwór oostał rtalk. zlokalil~any,
żeby przebił piaskowce Ikwarcowe pstrego lPiaSkowca i 'WSzedł w cecl1sztyn
na głębokQŚci, 00 :najmniej 1100 m, IPrzełbił cały jego pxd:fil i ooi.ągnął Ik<mtakt pomli!ędzy czerwonym ~ągowcem a dolnym cechsztyinem. .
Skrócony pro:fH geologicmy otworu rw 'Qierałtowie IPr~stawia się
następuj'ąoo:
Głębokość

Oms

Podział

wm

J:iłologlozny

stratygrafiCzDY

0,0+ 10,0
10,0-+-11118,0.
118,o-+:100,3

Pia9ki i żwiry 2: g,liną. .
cZWJarti6rrzęd
lPisJsllwwJec drolbnoziarniJs'ty jrumos2l8.l'y,al'lkp,zowy. } TrlLaS
p9tr
al czerwonObrunatny ' z przewarstwieniami piasz- pi~ec y
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·36°.
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wlkł.adlką 'WIIł:pienia na; ,głębolrości i1tiI9,O m.
18xt8'k [[',drein,ta. lP.r:awdopod-obnie siln~.~ '; 'skrasQWla[).Y
dólQlIllilt'
.
DdlIoIIDli.It plytOlWY ljasndkremawy.
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BJ;',ek,cj,agipSlQlW1O-.anhyidrytow,a z !ciemnymi łupkami
d'lJaJsltymi
Gips pasem/kowy gru/bolkrY'Stald'c:zmy. - le!kiko ,fW.iIStq
w,arst'WiOwany.

198,5+204>,0

2W,O+008,7
208,7+213,5
2 Uł,'5+230,.2
230:,2+233,7 '
2133,7+2138;1

H-ołupelk bruna!my, kąt upadu 30°.

Ł2

Ddlomilt pias2lCZY.sity, miej!scami maltgUSlty, lkiremowy
[uib j,aSlIlos!za!l."Y.
UoiłuIPki pstr.e wapniste.
}
W.apień szary lub plamiSIty, datJknięty procesami

Dl

kraoorwyimd,

lWalPiJeń

231811+l2I4i4,1

marrgLis'ty

Iprz~airlstwi:OIIl.Y

Iklami.,

mlU1glli'stynii.

łup-

'

'Wapień

.szary z żyg1kamti lklaJ!cyttu z' Ikawemami.
ZJlepiendec szary dl'obnozD.aI'IIlIIsty.
'
0liepdaniec gl'ubootocz~O'Wy bI.'limil:tny.
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· .. Wyikształcenie cechsztynu wGierałto~e jest dość rtypowe dla tego
rejonu, istnieją jed!nak trómce iacjalrne vi litostraty;graifii! poszczególnych
ogniw, gł.ówtnie w cyikldtemie 'Z l i Z3.
'
. '
Dla porównalIlia rwYiroonałem kovelacyj!llY profil cechszty!llu wrołui po· łudiniowego sk~a syniklilllrorium lPół!11,ocnosutleclldego 'Od Nilwnic na
wschodzie do Zarsilciej 'Wsi!lla zachodzie ~fig. '2). .
'Z e względu !lla obecność ewapor)'ltów zastosowałem . tu podział na cykle
Sedymentacyj!lle wg J. Krasonia ~lOO!4), /które :ułatwiają porównywanie
poszczegól!llYCh ogniw . cechsztynu. rw sY!llklin'Orilumpółinoonosudedk:i.:m.
W ~wią2'ikuż tym protfil cechsztynu z Gierałtorwa podzieliłem !lla 4 cy'klo· temy'omówione niżej.
CYlKU>TEM IKACZA'WSIcr Z1. (WER·R A)

Na :zlepieńcaohc.zerwOlIlego spągOwca ·wykształconego w postaci bru-

natnych gtI'UlbootoczakOwy"ch ·zlepieńcówl'p)Czywa rwaMtwa· sza vego, piaszc'zy;stego zlep~eńca !granicmego, zaliczO!llego do cechs21tynu. Brak tą
ostvej granicy lPomiędzy tymi utworami, ciągł,ość sedyme!lltacyjna jest
wyra'ŹlIlie rwidtbCma. 'Zlepieniec graniczny omaczono symbolem Pl, a jego
wydzielenia dokonano '!lla podstawie lZlD.iany ibarwy ijI grubości uziarnienia.
Na 'Zl~ieńcu ·gra!llicmym spoczywają szru-e :wapilenie (Wla) z żył!kami
kalcytu i liczn~i kawernami, które porównać m02maZ Watpieniami pod.,. .
stawoWymi z Zarskiej WsL Wapienie te sąca&owiciezred'Uikowane
w NiW!llicach. MiąZszość walPieni w Gierał'towie j,est dość duża, bo sięga
praw:ie6 m. Osady te charakteryzują się małą zawartością domieszek
materiału !klastycznego w całym sy:nlkli!llorium :p'6IDocIliOSUdeckim.
'. Na wapieniach podstawowych leżą wapienie' lIlargl1stez przerostami
łupków marglistych, które wydają się !być erowiwalentem serii na:zywanej
marglami kaczarwSkimi. Odpowiadają <me wydziela!llym przez' H. ScupiJna ·
(H~3l) maI'lg1om plamistym i marglom miedzionośnym .
.Mal'\gle ikaczawskie 'W ZarSkiej Wsi wyikształcone są w 'postaci ciemnoszarych lujpków marglistych, przewarstwi'Onych W1kładJkami i smugami
sza,rQPOPielatych 'w~ieni. Możnaw:ięc Je od!llosić do Omawianego póziomu
w Gierałtowie,ilrtóry 'P'2lIlac'zono symbolem MI.
Wapień sza~ LU/b plamisty występujący 'W rGi,era~towie nad marglami
kaczawskiirrtinioŻ:Ila Iby zaliczyć do poziomu wapieni mal'g,listych, OZ!llaczolIliych przez J. (Krasonia ..!Q1'l~64) symbolem Wl~. Pozi<Jm ten. odpOWiada
+--.----------------~---------------------------------~~--------J: - czerwony spą.gOiWiec; Z1._ cy,klotem. kaczSIWSlrt (werTa): 2 - piaslro1Wce II. rzJl.EIPień.ce gr8llld.czne, :I - w,llIPd'eń poo:lS1laJwowy, 4 - margJ.e kaczawskJ.e.• 5 ,-- zlepieniCe 1 piaskowce z wkład:kaani wapienl1. 6 - wapienie
maTgJ!iste. 7 - ł1liPkJ. dlaste ps~re, 8 - wapienie doiomityczne piaszczyste;

Z~ ..,- cy.k.lotem ·bolesławł·E!!ckI1 (Stassfurt): '9 - dolne piaskowce cechsztyń
Sltie. 10 -:- irołqpkd dOilne, 1'1 - anhydryty, 112. - brelreja anhydrytowa;
Z3 - cy,k Jlotem lwÓWec.kl ~Leine): 13 -1łołUiPkl pStre środkowe ó 14 _
margJ.e !piaszczyste, 15 - dolomit płyltowy; .~ - , cyJdl.atem [eszozyńskl
(Aller): n6 ru,pkl pisszClZyste z !Wkładką dolomitu., l!1 ~ p1askowce
oechsztyńs.k.le górne, 18 - ilołupki pstre gór.ne .
.
1 - RO'tl~egendes; Z 'l - Kaczawacyclothem (Werra): :l - bo<Uruiary
sarulStanes and congloanerSltes., " - Ibasa! il.dJmestones, 4 - lKacza,wa maI1B.
5 con,gtllamerSltes and slmldstones 'WI1th mteroalattons. oif Umestones,
/l marly Umestones, 7 - varleg.ated clay shaIes; 8 - ~l'renaceo.1llS
dolam1t1c Umestones; ' Zl2 - BolesłlllWiec cyCllO'th!em GStasS'f1llr,t ): 9 ZlechS'tcln ~ower sandstones., :111 - lo-wer clay shaJ.es, 111 - anhydrl,t es.
il2 - anhydrite ,breccia; Z3 - L'Wówe.k cyclotbem (Letne): Ile - middle
va:rdeg.ated ciay shales. 14 - lIIl"enaceous .m arls, JlIi - platy401omite;
Z4 -Leszno -cY.cllothem (Aller): ,16 - ar.enaceous shales · włth dolaroite
mtercallWtlJOn, llI1 - Zechstei,n ill<PPer sa;ndstones, 18 - up,per vadegate4 ·

elBY .sha1es
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marglom ołowiOOl!OŚIlym l'Ub gerwiliowym wg·O. 'Eisentra'U!ta (19~,91). 'Wao;pietnie szare l'Uib !plamiste przechodzą w stropie w· łUjplki wapniste. 'które
są 'odpowiedni!kiem wapi,eni IDaTglistych W1~ !z żamkiej Wsi. Wapienie
margliste w Gierałtowie sąmiszc'2'Jone przez ikras, a !barwa ie;h oscyluje od
brunatnej do zielonej, co ~rawiawrażenie plamistości tych utworów.
IPonad wapieniami margl'iisltymi występują iW synklinorium północno
sudec'kim wapiooiedolomitycme Dl', !które tworzą poziom kończący
lPierwszy cylklOitem. Mają one s2'ierolki zasięg, a ich miążs2'JOŚć wzrasta
w południowym OIbr2'ieiżm']uniecki ze wschodu na zachód, osiągając miąż
szość 2<0 m IW Zarslkiej IWsi. OdiPowiednNdem wapimi dolomitycznych są
w Gi1erałtowie dolomity piaszczyste" mią~s2'Jości 1'6 m. W poziomie If;y"m
podczas wiercelIlia dbserw-uje się udec,zjkę prurcoo -oraz. słaiby. uzyslk rozenia, co wskaruje na silne slkr,asowarue tych .utworów.. Jest ,to cecha. charalkterystyczna walPien!i! kiolomitycznych !na całym ,obszarze ich występo
wania I(J. Krasoń, Z. Wójcilk, 1'9 6'5). Zawartość piaSków w dolomitach
świadczy, że powstawał on w facji !brzeżnej. Dolomity piaszczyste ~ończą
cy'klotem l.
1

CYIlaoOTEM iBOLESit.AWIECIK'I rzI2 (STASS,FURT)

Cyiklotem ten wykształco.ny j,egt analogiC'ZlIlie jalk iW Żarskiej Wsi. RozpoC'zyna go 4-memowa wal'lStwa !brunatnych HołutpIków (Ł'2~, prz'echoozą
cych w iPasemikowy giiips IOW. J'U!I1Ig, 1:91610). iłołuJPlki -zawierają wikładki gipsu, a ich Ibarwa .'Z ibtruna:1m.ej w spągu zmienia się iku Igórze w zielonikawą.
W N"iwnicach cy'klldtem 2 ro:z;poczynasię piaSkowcami, które 'ku st~o
<poiWi przechodzą w ilołupiki; w tGierałto'wie ijj wZa'rSkiej Wsi brak jest tego
osta tniego ogniwa.
. Ponad iłobupikami leżą gipsy tpaJsemkoOWe,· lelkko faliste, .n,a ogół giulbokrystaliCZlIle, Imtórych miąższość ni,e przekracza 5 m. Omaczył,em Je symbolem A21a w c,elu odróŻI1ienila od gipsów 'za,legającydh powyżej brelkcji
gipsowo4uplkowej.!Ponad gipsami lPasemlkowymi występuje brekcja gijpsoW'O-'łUjplk:owa 1(iB2}, wykształcona w [pOstaci ,gipsów meregulamie prze.,.
watstwi.lO!Ilych Łupikiem i 'tworząca heziład!nie zorientowane Okruchy :gilpsu
Wśród ił<ołujpIków Ibrunartrilych luib zi,elonlkawych.
.
Na brelkcji ~oC'zywa seria' bardzo czystych na ogół :gipsów ianhydrytów olroło 213 m miąŻlszości, [którą omac.zó!Illo A!2łl. Seria A2a, Bi2 i M~ stanowi odpowiednik serii M, :z NiWlIlic i ZairSkiej Wsi oraz:z mych obsza":
rów By1Ilik1i!norium pOl1oosoosudecikiego.
Serla ta ,zamylka również cyiklotem bolesławieciki. Utwm'y c.yiklotem'U 2 mają największe zn.ac1!enie suro'wcowe w:tym rej'onie. Wydzielenie
ich w Gierałtowie i skorelowanie z 'Ultwooraini siarczanowymi Niwnic
!i! ZarSkiej ,Wsi wSkazuje na perspe!ktywę daLszych ip'OSZUikiwań i .odIkrycia
pl"zemysłowychzłóż gjpsowo-anhydrytowych w połudn:iowo-zachodnim
skrzydlesyrnlkli!norilum lP'ółnocnoosurdeckiego.
CYKliOTE.M; LWOIWECIKiI 'Zi3(LEINE)

Cy'kll()/temten rozpoczyna się w Gierałtowie, podobnie jak na wschodzi,e .i 'zachodzie, iłołupkami i(!ł.I3), ·'Zwanymi· 'też iłami gipsowymi lub l~o
łupkami pstrymi środkowymi. Są 0In€ man,e w 1NiWlIlicach jako iły czarno-
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'szare lub czarne. ku stropowiPTZeChodząoe w brunatne. Miejscami ~
tyka się · w nich wapie!llne !konikrecje septariowe.
Ponad ~llJpkami ilastymi Bipoczywa wapień d~lomityczny płytowy jasnokremowy (oznacwny przez J. Krasonia jako D3~, ro2pOC'zynający się
czarnym wapieniem :z Idetrytusem roślimiym istan,owiącym przejście od
nilżej ległych iłowców. l{)Idpowiednilki Itychutworów mamy 'W Zal'Skiej
WS;i i Niw.nicach. 00 pozwala na ich /korelowanie.
!Boziom ten charakteryzuje się sillllie rozwillliętym krasem i stanowi
drugi poziom cechsztyńSkjJ zasobny w wodę, w którym wyst~ują Ikawerny i jaskilIlie ikrasowe. W czasie wiercenia !Ila przestrzeni !prawie 8 m
nie uzyslkano rdżooia, co mo'ż'e \ŚWiaJdc'zyć D istnienilu w tym iIll!terwale
kawern i jaskiń. Zadbsel'wowano tu także ucieczJkę płuc~i, co potwierdza
o()b~nMĆ horvwnltów odprowadzających wodę.
CYKLOTEM LESZCZYNIECKlI Z4 (ALLER)

płytowych @l3) spoczywa pozilom iło
porudIniowo-wschod!niej części lIlieclki.
ten nie występuje, gdy~ cylklotem Z4
l"oZJpoczy:na się piaskowcami. Iłołuplki · ro~oczynające w Gierałtowie cyOrlotern 4 {'ozmac'ZOIl'1y symbolem U4a)t można poróWlllać IZ wa:rs11wą lA ,z żar
·śkiej Wsi. lPonad iiO:ołu;pIkami leżą piaskowce 4rdbnoziamiste barwy jasnobrązowej, !które -odpowiadają górnympiaskO'WOom cechsztyńskim ' 1'4.
CY'klotem ~ Ilrończą łu;plki c'z erwonobrunatne \(t.Ł4). stanowiące ekwiwalm:t
iłołupków !pstrych górnych Ł'4.
Ponad bI'ltina tIlloczeJ.'lWlOnymi łuplkami ilastymi ,~oc'zywaj'ą czerwon.o-ceglaste iiły, \przewarstwilOILe wkładkami ilasto-piaszc'z y'stymi z ·zielOlllik:awymi smugami. iPIoziom te!ll ma Qkoło5 m miążsoości i można 'by go zalicza'ć do pstrego !piaskowca Ijalko zredukowany poziom lwÓWIecki. 1Problem
.zalicwnia wa(l'Stw tego !poziomu do cechsztytnu luh pstrego piaSkowca
uważam za otwarty do czasu wy'lronalIlia :bardziej szczegółowycth Ibadań
stra'tygra:ficmych.
.
PiaSkowce kwarcowe i arkozowe pstrego piaskowca wyst~ją lila głę
boilrośc:i. 10+M~ m od powier?:cbJni. Wyżej są ,już utWory czwartorzędowe,
wylkształcone w postaci piasków i żwirów ,z wkładkami gli!lliastymi .
. Sredni ikąt upadu warstw przewiercO!Ilych w otworze w Gierałtowie
wynosi około 2'5 o. przy czym utwory pstrego \piaskowca zalegają bardziej
łagodnie niż utwory nale~ące do cechsztynu.
Stwierdzeniesern gipsowo-anhydrytowej w otworze stanowiło \podsta- .
wę ido podjęcia dalszych !prac mających lIla celu określenie wychodni poszc'zegó1nyclh <>giIliw litologicznych coohS:zJtynu. Z uwa'gi na brak możli- . .
wości dalszych wierceń Podjęto ' badaruJa g,eoelelktryc2JIle stosując metodę
poziomego profilowan.Ia oraz metodę pianowych sondowań geoelelktryczmych.
.
Badania geoelektryozne wykonano na dbszaTze od Nawojowa Sląs
kiego na wschdzie po zachodni Skraj lGierałtowa na 'z achodzie. [pi.erws'z e
profN.e geoelelkh'yczne usytuD'Waoo na p&ud!nie od otworu rw Gierałtowie
oraz IW rejonie niec.zymlej !kopalni gipsu 'w !NaWiOjowie 'Sląskim. Badania
te miały na celu usialooie wiellkości 'QPorów:pozornych, związanych z poszczególlllymi warstwamiJ litolagic?mymi cecihsztytnu lIla ~znSlIlych wycbodniach. Wytka'zały one, że rg ipsy i alIlhydrytty cechują się największymi op<>-

Na wapieniach dolomitycmycih

łupków brunatnych, rz nanych ;z
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rami właściw~i, oS'cy1JUjącymi w granicach 3100l~217100 I()mometrów.
Seria leżących ~ej wap'jjeni dolonri.'tyczmych !(D31),jaik i łeżących ni.Z·ej
skał wa!pielIllI1ych chairalkteryzuje sięZlIlJacznie niższymi oporami właści
wymi, nie przrekraczaj'ącymi na ogół '30100 omometrów. [E>Iodl()jbną prawidłowość stwierdzono w otworze w lGiierałtowie, Igdzie wykonano karotaż
elektrooporowy.
.
,W !nawiązaniu do wylkonanych wstępnych prac ele1ktrycmych przeprowadzono dWUjpozi'OmOlWe i(lrofi1owanie elelktroopooowe na przypugzezalnych wychodniach cechsztynu, 'zale;gających pod nadkładem cz'wa,rtorzę
dorwym. fNa !podSItawie wym.ilków uzyslkanych z prac ,elelktroopo(['owych
:zdołanozinter,pre<torwać p~ile Ibadawc'ze, a fizyczny ,obraz pozornych
oporów właściwych zamii!eni'Ć na ,Qibraz !budowy g,eOologicznej.
Na południe od G'iierałtowa ,stwierdzono powtórzenie się serii wysoko~
opomwej na prorfilu 04, g'dzie uznanOo, ~e 'zjawi~o to wywołane jestolbecnOOcią uskoku nożycowego, Iktóry Wschodnią cZę!ść wychodni! zrzuca o .około 200 m, zmniejlszając jednoc:2leśnie ką'f; iU!Padu tej części 00 coo najmniej
1'0°" Na zachód od uskokU. cechsztyn został potwierdzony profilem G3,
a na 'Wschod:zie pr-otfilem 015. IW dolime :K!wisy sytuacja geologiczna Slromplikorwana jest 'maC'm1e obecnością dwóch IUSkolków, Iktóre w duilej mierze
~aciemniają fizyczny .obraz poziomego pr-of'jjlowania elelktrooporowego.
Dla r-ozwiązania teg'o zagadnienia załowno s:2lereg !profili eleikltrooporowych. Wyjaśniły one w 'zasadzie 'z dużym prawdopoddbieństwem budowę
geologic:zną doliny. Kwisy j. iP'ozwoliły nawiązać sytuację geologic'mą,
otrzymaną ze zdjęcia eleiktroopor-owego, do wychodni ::2lnanych znieczyn..
nej !kopalni! w Nawojorwie Śląslkim.
.
W dolinie Kwisy wyró2miOIlio dwa równoległe urskoiki, ik1tóre przebiegają po wschodiniej i zachodniej str()l.łlle r21elki. Również i 'one, !pod'db:rrlJe
jak uskolk Giera'ltowa, 'zrzucają cechsztyn !po swojej wschodniej stronie.
Bardziej na wschód od uskoku gierałtowmego u'Slro[kiii doliny Kwisy powodują 'złagodzenie 'zalegania cechsztynu; Iby iW iNawojiOwle ,Śląskim
. osiągnąć kąt upadu 16,°.
Uskok występujący lIla wschód od koryta Kwisy nazywał 'będę uSkokiem NawojorwaŚląskie.go, zaś u~ok wylkryty na' !zachód od r2Jelkiuskokiem [N'awoj1orwa Ł'UlżyctlciJego.
USkok Nawojowa Sląskiego {wykryty pTO[ilami :N12,'N4, 1N3)zapada
w kieruniku NW pod Ikątem oIkoło 610°. ,J'ego azymUlt upadu wynosi 3'22°.
Wielkości ZTZ'Utu nie można ściSle oznaczyć. Stwier-dzOirlo tylko, że po j'€igo
wschodniej stronie IUjpad warstw ijeSlt :bardziiiej łagodny niż po str-onie 'zaclhodniej.
Uskoik Nawojorwa Łu'Żydkiego za'znacza się mniej wyraroie na profilach el,eiktl'ląDporowych, jednalk za-bbserwowan'etu nieciągłości oporów
oraz ichzalburzerua Skłaniają do przyjęcia l,stnienia ,te.go uskoiku.
.
Wychodnie serii ,gipsowo-anhydrytowej w rejonie Gierałtowa 'Są stosunkowo wąskie z uwagi lIla więlks:2le Ikąty upadu w IPTzeciwieństwiJe (lo
s:2lerolkich wychodni w ,oIkolicacih doliny Kwisy. Badania el€lktrobpor-owe
napOItykały tu na' duże ,trudności z uwagi na dość ':2lróżnilcowane miąższości
nadlldadów oraz itrudne w,arunlki meteor-ologLc2Jlle, 'w jalkilch póroą joesienią
pr-owadzono prace.
,Próc'z dWlJlPoziomowegopl'lo:fUowania eleiktroopor.(JIWe,go ~onanopio
nowe sondowanie 'eleJkttrycm,e, iktórych zadaniem było stwiJerdzeniegłę-
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boikości zalegania strqpu serii anhydrytowej. !Na ogólną ilość .12 sondowań

elektrycmych tyllkio 5 pwnlktów można interpretować, !pozostałe. pu.nlk:ty
pomiarowe cechują się 'zalburzonymi ikrzywymi, których interpretacja jest
bardzo ruciEi'Żliwa i mogłaiby dać fałszywy dbra:z głębokości zalegania serii
'anhydrytowej. [P,UiIlIkty IPOtlllLarowe ;~E Illir l, 2, 3 i 4, zlokalizowane wzdłuż
profilu poziomego iPrOlfi1l()walIlia el€ik.trooporowego nr 1 I(ifig. 1')" przechodzące przez otw,ó r m2, !Potwierdzają drune uzyskane 'z wiercenia oraz
profHowaniaęlelkttrooporowego. lPunkt 'PISIE l wyznacza .głę'bok!OŚć ,strolPu
serii ,g ipsowo-anhydrytowej lIla ~oło 200 m. Przekrój geolOlgiczny,wykonany wzdłuż omawianego prOfilu uka:zuje strop serii anhydrytow"CH.g4r
sowej na głęlb~ości2'20' m. RÓŻnica ta leży w Igranicach !błędu, mO'Ma ją
więc zaniedhać. Pulnkty iPSE lIlr 3 i nr 4 wSkarują na występowanie serii!
na głębokości '715 i 115 m od powi&'zch:ni. !Ni~odność pomiędzy prrekl-ojem geologicmym a pionowym so!Ildowa[[liJem 'elektl'~orowym w punlkcie
PSE . nr 4 .dochodzi do 2i5 m, 00 może świadczyć o ~anie !kąta iUlPadu
i baixiziej lPłaSkimzaleganiu ,złoża przy lPowier:zchini. Sondowanie [[lr ' 5.
usytuowane '71510 m [[la wschód 'Od otworu wzdłuż Ibiegu warstw, kaJże przypuszczać, że strop serii! gjpsowej położony jest na głębdkdścidkoło 100 m.
Seria gi!psowo-anhydrytowa nie wydziela się tu jednak wyraźnie i trudno
. odczytać jej mią'Źs~o,ść.
_
lWynllkiuzyskame z sondowania el~tryc:zmego lIlll' 6, połoronego 600 :m
na wschód od otworu, są dość zaskakujące, stąd 'budzą peVWle wątpliwości
co do ich słuszności!. Z !krzywej sondowania wynilka, że strolP serii ,gipso. wo-amhydrytowej :zmajdu:je się na niewiellkiej głęlbok.aści - około 25+
50 m, a miąższość serii dochodzi do ~oło 1150 m. Być moż'e, ż,e ,występują
tu wysokie OjpOry po~orne w zł&u, co rzutuje lIla 'talki Obraz fi~zhy parametrów .elelktryc:zmych, \które stwarzają trudną do iPrzyjęcia interpretację geologiic:zmą.
'
.
WyIlliiIk:i te są, być może, iPrawdziwe, lEiżeli weźmie się pcxl uwagę fakt.
że gipsy t()Sadzają się [[la dośćzróŻI1icowanym morfologicznie dnie zbiornika sedymentacyjneg,c). ':przykładem [[la ilstm.ienie rÓŻ!Ilych miążswsci ,złoża
. gispowego może być kopalnia anhydrytu w Nowym Lądzie, gdzie miąższośćserii ~złożowej j€st bardzo ~róż:nioowana.
.
Jak widać z podaneg.o wyż,ej !krótkiego opisu, !badania e1eik'ttooiP'orowe
pozwoliły w ąposób pTZyibliZo.ny rozszyfrować zaleganie cechsztyn'U pod
nadk9:adem C'zwartorzędo,wym .oraz ustalić w ~szych zarysach ' te!kton1kę cechsztynu. 'Tak u'zySkany obraz budowy g·eologic:zmej jest obrazem
hipotetycznym, nie jpO'tWierdzonym w szczegółach wierceniami lub robotami górniezymi. WSkazuje on jedinak na możliwość dalszych szc'zegóło
wydh posZ'UJkilWań i ro~oznanie 'zł.oża anhydrywwo-.gtpsowego na omawia'bym terooie.
.
lSYTUIACJiA amar..OGIOWiA ZŁOŻA
IWtllEIJKOŚĆ

ZiLOIZA

. Na \podstawie badań geoelelkprycmych należy stwierdzić, że seria 'zło
gipsów i anhydrytów na,wiercona w Gierałtowie nie ogranicza się
wyłącznie do te,go O'bszaru, lecz rozciiąga się od iN awojowa ŚląSkieg.o pożowa
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przez Gierałtów

.

a.* po ZarSką!Wi~. Nie wszędzie ledlna!k wal'\unki geolo-

gicznl()~górnicze .są~p'rzyjają'Ce dla l'o~znariia złoża i podjęciaelksplo
.atacji, jak illIP. IW dolilnie Kwisy, gd::z5.le przeS'likodę stanowią trudne warunki hydrogeologiczne. N a;przewsżającym Obszarze wyahodni gipsów
.1 anhydrytów is1mie1ą możliwości wyłkorzystania gOs/pooarc'z ego tego surowca, 'ZarÓWlIllO 'z e 'W~ędów geo'logiczrnych, [f'iJzj1dgraficznych, jak i eko-

nomicznych.
Najlepiej

;:zJbadaną częścią

glpsów

j'est rejolIl :GiJeJ.'1ał,towa. W tym miej-

scu seria, gijpsowo-anhydrytow:a ma
OD/onn! plytowy
Wapień

mas!lwny

miążsZJOlść olroło

Anh!Jdf'!J! .
bez/eks/uraln!J
0B

miąższość

upadu !Złoża wymosi ,2/5 • Złoże ma
postać pdkłaidową o zrbżnicowanej
, miążsrośd, iktóra wyrlaje się wzrastać Imu IWscihodowi.

/lo/apek brlUJatn!l

8/ps pasemkow!J

3'5 m, a,

Sred:ni kąt
l3 samego :21łooa około 23 m.
0

. Gipsy i :amhytd:ryty wyksztareone
xegu/Ja:nnlie, Jtworząc pl'\aW. clopoddbnJie regiIlamy jpOIkład. StQsu- .
netk gipsów do arnh.ydrytów rooż,e lIla
więlkszych lPI'>ZEStrzem:iach ul.egać wahaniom. Za serię złożową należy' p1'IZyjąć 'WaTstwę gijpsów i alIlhydrytów
bez 'zam€CZys~eń, występującą lIla
Z 2 glębolkości 17,2 ,4+1'9'7,5 m. Być moż,e,
że iOO: sąSiednich o'bsz,a,r ach WQll'stWQ
są dość

Anh!fdrg/ l'alislo-pasemkow!J

8ifJS wstęgowy

Brekcia flpsowo-i/asia
8/ps pasemkOWI/

21D

Ilołupek

22O.lllli'
01

brunatny

.F1lg_ 3. ' Proftl geolog1.czny złoża ' gilps1owo-anhydrytowego w Gierałtowie
seotIan of gy,psum...a1llIhydrlte Ideposi.'bs at Gierałt6w .

Gedlogi~al
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brekcji oraz gipsów wstęgowych, leżąca 'w s/pągu anhydrytów, przechodzi
w czyste gipsy, jak w Niwmicach i iW Zarskiej Wsi, tb rak jednak lIla, to
dotyahczas wystarczających doWOdów.
:Serię '21ło*ową zarówno .od strqpu, jak i od SIPągu otulają ibrunatne
iłołup!ki, stanowiące horyro.n.tty .wodoszczelne, !które przy (przyszłej ,elksploatacji mogłyby ~łni:ać pozytywmą rolę w izolowaruudopływru wód do
polagómiczego.
.
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Serię anhydrytowo-gipsową możnapod:zielić !na c21tery 'Odmiany !petrograficzne, dające się wyróŻlnić makroskopowo, 00 potwierdzają analizy
chemiczne i :petrogratficme. .
War s t w a .g ij.l P s o w a pierwsza !Od strqpu charakteryzuje się wyst@6waniem ezystego gipsu włók!nistego !barwy jasnoszarej dO' białej,
bez iPrzeławiceń ilastych. lNi,e'kiedy, szczególnie w stropie, ,występują gipsy o słahO' zamacronej 1ieIksturze pasemlkO'wej oZ warstewlkami ilastymi
poniżej 0,1 mm, 1?arwy rwbiJnow'O-szarej. \Pasemilwwość j'e st dość nieregulama, sporadyczna i nieco falista, nie ma 'Ona zasadniczego znaczenia dla
omawianej warstwy. W rozeniu stwierdzono dbecnośćda!ić rzadkich i pojedynczych kawern lIlie'pr~ekraczających Jednak 1 cm średnicy. Wa'r stwa
gipsowa jest masywna, ,~w':iięzła i na 'ogół IbeztekstulI"alna, o składzie prawie mon'Ommeralnyni. IW stropie i w spągu tej .skały można wyróż>nić
odmiany alabastroWe, 00 podwylŻsza wartość tego surO'Wca.
/Przeciętna zawartosć wody hygl"O'sllmpijnej w warstwie wyn,o si O,215!O/o,
zaś Wody !krystalizacyjlnej 18,8~Wo, przy czym 'za,wartość jej waha się
w granicach 17,4'7+J20i2f.łl/o. Stwierdzona tu zaw~tość wody krysta]ijjzacyjnej pozwala zaliczyć gjps do grupy iklopalin nadających się do wykorzystania jalko surowca o szerokim zastosO'waniu, sz.czególme przydatnym
dla ibudOWlIlictwa.

Tabela 1
Wyniki analiz chemicznych gipsów i anhydrytów z otworU nr -2 '" Gierałtowie
Zawarto~

w % wag.

Głębokość

Nr
próbki

1
2
3
4
56
7
8

Na1:Wa
skały

gips
gips
gips
. gips
gip~

gips
anhydryt
anhydryt

H20 nie
pobrania związana
H20
próbki krystaliza- krysta1izacyjna
wrn
cyjnie
173,0
176,9
180,0
182,0
184,0
186,8
191,0
197,0

0;25
0,27
0,26
0,24
0,23
0,24
0,20
0,24

19;32
20,29
19,91
19,20
18,64
17,47
4,12
4,14

Si02

Suma
FeO
i Al20 3

S

S03

1,34
1,70
1;40
.1,56
1,68
1,50
1,88
1,90

0,26
0,62
0,38
0,52
0,66
0,54
0,88
0,82

17,87
17,61
17,78
17,96
17,78
18,09
21,07
21,13

76,04
74,93
75,65
76,42
75,65
79,97
89,65
89,91

Analizy wykonano w laboraiorium kopalni Nowy Ląd w Niwicach.

,Z a wartość części niero~puszczaliJlych w tym Si~ waha się w granicach
1,34+1,700/0, a sumy 'tlenków Fe i Al ,od 0,26 dO' 'O,I6I~/O. Siarlka wyst~uje
tu w granicach 17,tl1+1'8,09, 'z as średlnia zawartość GaS04 wynosi 7i()D/o.
PozO'rna miąożsZOlŚć tej odmiany zIDża wynosi 1'5;1 m, QO odpowiada wrze- czywis1Joiśc] 13,6 m.
.
W a x s t wa a ID h.y id r y t I() wa oddzielOna Jest w stopie od waTstwy
gipsowej odmianą sła100 zamaczon.e go teIkStu:ralnie ,g ipsu drobnochmurkowego, a · od spągu gipsem wstęgowym. ~d'Owana jest z anhydrytu ibez-
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tekstwralinego, ma:sY'W!Il!ego, dzwoniącego pod uderzeniem młotka, 'b arwy
jasnoszarej z odcieniem beżowym. AIIlh~ beztekstllralny przechodzi
ku stropoWi w sła'bo widocmy anhydryt drobnochmunkowy, a następnie
drobn:oialis1io-pasemkowy, wszędzie jednak ostrulkturze średnioziarni~tej.
Odmiana anhydrytowa lnie zawiera 'na ogół widoc,znych maikl'Oskopowo
zanieczyszczeń ilastych, jest twarda i prawie JedTI'Ol'Iodna.' Bandro mało
spot)1lka się żylek. gipsowych. W :górnej i środikowej części pokładu 'U'warstwienia hrak:. P<ojawia się ono dopiero 'w dolnej części, IPrzy czym Jego intensyw.nOOć ramie !ku spągowi, !przechodząc lOd nieregul~ej pasemkowatości, !po:przez regulal1ną do tekstury wstęgowej, iktórawyznacza dolną
granicę omawi.la:nej odmiany. Miąższoś(! II'zeczywista wa'rstwy anhydrytowej osiąga g, m.
"
Skład chemiczny warstwy anhydrytowej kszta&je się następująco.
Zawartość wody hygroskopi}nej wynosi średnio 0,22.G/o, a !krystalizacyjnej
4,13~/0. Zawartość sial"ki' walha się od 21,(l'7 do 2'1,13~/0, Co 'w iPrzeliczeniu
na czysty anhydryt daje śl1edmo 8>9,7-8'fJ/o• 'Zalnieczyszczenia w postaci SiOz
ora,z iInnych części! niero~us:zczalinych wYJlloszą średJnio 1,89"/0, zaś suma
tlenków nie pr21ekraC'za 0,81810/0. Parametry fiz~ochemicme tej warstwy
predysponują ją do wy!korzystania goSpodarczego jaiko ,surowiec chemiczny do produkcji kwasu siarkowego. JaikQŚć ' -tego surowca jest wysoka
z uwagi, że ' nrileści się on we wszystkich parametrach bilansowości iPrzyjętych przez resort przemysłu chemiC'ZIrlego.
Opisywana warstwa anhydrrytu pOd' względem jaikości odjpowiada ekspl'oaltowanemu złożu anhydrytu w !Nowym iLądzie, a pod względem miąższości naw~ ją przekracza.
,
'
,
Warstwa: gipsu w\stęgowego i brekcji gipso,wo-ilaS t e j gTaJIlilczy w stropie z anhydrytami i rozpoczyna sięgipsetn Wstęgo
wym olgruibości wstęg gipsowych dochodzących, do 3 cm, ptzewarstwionych 'zielonymi łlUpkami ilastymi, pr2iesyconymi siarczanem wapnia. 'Warstewlki ilaste osiągają 5 om gruibości.. IW środJkowej iJ dolnej ' części wa(["stwy
są OIle pqprnecmame żyłkami ' g;i.psu, o~ upo:dabnia 'tooullWÓl" do breikcji.
W dol!nej częici Ib arwa siIbstancji ilastej staje się ciemnoszara, a w spągu
przechodzi w cilemnO'brunaltną. SzacunkO'WO substancja ilasta stanowi ok,o ło 6'0% calej masy Skalnej. Gips występuje w tejwarstwi,e w formie nie
tyliko pasemek, wstęg i żyłek, ale, jak to już wspomniano, IPrzesyca substancję ilastą. Widać to szczególnie napłaszczyzn.ach przełamu lub rupiiwOlŚCi, gdzie gips ó
t worzy igi~ 1'Uib większe slrupiBka iglastych agregatów
mi'lleralnydh. Rzeczywista miąŻS2!OŚĆ tej wal"Stwy ,w ynosi 5,9 m.
,
War s t w a ,g i IP s ó w p a s e m Ik o w Y c h j-est barwy sza:rej z Oclcie-'
niem szarorubinowym. Gipsy grubo- i śxedni10ziarniste występują , w formie l~o falistych, drobnych pasemek, oddzielanych od sielbi.e IPrzeławi
ceniami ilastymi. Sulbetancja siarczanowa stanowi! w tej warstwie około
6(11/0 całej skały. Miąższ.OOć rzeczywista wynosi ' 4,'2 m.
'
'Wa-rstwę brekcji i ig ipsów pasern!kowychnależy wyłączyć z serii zła-.
żowej, poni,eważ nie nadawały silę do przyszlej eksploa,tacji.
Terminologia 'zastosowana w iklasyfilkacji skał sia,rczanowych 'została
zaC2lerpIlięta z prac W. Junga ~1900) oraz M. Podemski~o i R Wagnera
(1966). (podziały przyjęte przez iych auiorów opierają się giównie na róż
nicach maikroSlropowyc'h Skaly oraz 'wylkształcenilu substancji niea'nhydrytowej.
'
,

!Złoże

gipsowo-anhydrytowe w

Gierałtowie
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Pomiędzy qpisywaną iu ser.ią gipsowo-anhydrytową a złożem anhydrytu i 'gipsu ,w Nowym. Lądzie istnieje wiele analogii, co moż·e ibyć po.mocne
przy rOZiPatrywaniu 'złlOŻa w GierałtoWile.
.
, Z uwagi .:na ,dwże rOZlpTzestrzem:ienie .pokładów gipsowych w synIk:linori'lim półinocnosudedkim wydaj.e się, że seria ta powstała w strefie nerytycznej w cyklotemie21Z, IW kt6rympanowały warunJki ba~ suchego
i gorącego ik~iJmatu; a zbiornik wiOdny nie !był zasilany 'osadami klastyeznymi.
·
.
.
Monomineralm.y i krystaliczny charalkter mineralizacji' siarczanQwej
bez większejlkon.taminacji w przeważającej części pr2ietkroju' pioniOwego
złoża wskazuj-e na to, że 'krystalizacja anhydryttllmogła przebiiegać w całym pionowym słupie wód wype'łniających zbio.rnilk ,w odny przy siLnymparowaniu ora'zStałym dqpływie' sia,rczanóW, iW obecności dużego. stęże
nia jonów ma@Ilezowych,ikt6re ułatwiłyrecypitację' anhydrytu. Podobny
pogląd na to zagad!nieniJe wy!powiada W. iNa~ę:bski 1(1'9519) przy opisie genezy zło.ża w 'Nowym Lądzie. Seria anlhydrytowa uległa póŹJniej iPrawdo.podobnie hydratyzacji analogicznie jaJk 'w Nowym Lądzie i na IPrzedsudeciu
(W. Narębski, 119519; A. Rtdzewski, 11967). A. IRydzewski podaje, że przy
przechodzeniu anhydrytu 'w gLpsy oIbserwuje się wśród glaJsów struktury
drdbndkrystalicżne, któve następnie stopniowo rekrystalizują. Tatki proces
można zauwazyć rw warstwie gips6w z Gierałttowa.

Odkrycie 'złoża gipsowo-anhydrytowego w Gierałtowie w.!ikazało na
rozszerzenia lbazy surowców chemicznych w 'zachodniej części
wychodni C.echSZltyn.U w połuclilldowyrrn Skrzydle syrnlkl:iInór1um półlIlocno
sudeckiego. 'Z pobieżnych !badań wklać julż dbeoni.e, że można się liczyć
z bardzo poważnym wzros,t em zasobów wySdlm jailmściowego, bard:lJo czystego. gipsuj anhydtry'tu.
.
, Dla żrealirowania powyższego 'żada:nia należy wylkon.ać wiercenia
wzdłuż przyjpiU'szcza.olnych wychodni cechsztynu ora'z praoe górnicze, udostę~ające surowiec do ibadań iechnolo.gicmych.
W samym Gierałtowie należałoby iPrreprowadzić prace rozpoznawcze
pr:zy pomocy wierceń . w c'e lu lokorirtu!1Owaniazłoża, a wk'OIlSetkrwencji do
jego udostępnienia metodą odIkrywQmwą. .
. '
'Warunki g6rnicze wydają się być tu sprzyjająoe z 'Uw8[gi na występo
wanie nieprzeiP'llszczal:nych!łupków ilastych w spągu. i stropie złoża. Waż
nym zagadnieniem będzie ustalenie miąższości nadkładów trzecia- i.czwartotzędowyclh na całym 'obszarze występowania sertizłożowej, dlawybrania naj'dogodaliejszych miejsc dla ek~loatacji odkryWkowej.
możliw<l5ci

Za'kłady !PIrzetnysłowe B-l
Kowary, ul. G6rnicza 16
Nadesłano dnia 28 Sienpnła l!llll8 .rr.
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MeCTCpCXQJ;eHWJM I'1IIIca H a.B:I'H,ZJ;plITa.

AnclJrzej KA!0ZlM:AlBJEK

GYPSUM-ANBYDRITE DEPOSIT AT GIERAI.TOW. NEAR LUBA~ SL4~KI

Summary
The ,present lall1ticle deals with IIIiIlJ anihydrlte-gypsum serries fuound :to occurI' in
flhe sout'h-western il:imib of ithe !Noirlb-Sudretd·c syncilinorium. SUJPPOlsed si,ze 'of deposiJt
.Iis cha;r:acteri(l;ed, md data onqlUa!lity ,of gypsum rand anhydrtte bedlS are g1ivoo..
The subdriVisfonolf .zechsltein 1Jnto sedriment·a'l'Y rcycles ds ·arpp~ed, Ibhe·cy·cles being
·correLated 'With rtoose oIf the ,adj,acent !['e~'Dn!!I.. MQl'·eOVlm-, the way i,s r@i,ven of
further prospections .and reconnai!Ssallliceoif agypsum..a:nhyclirite deposit whii,ch
occ~s at GieJ.'!aaJt6w, near LulbafJ. Sl!l;ski. .
.
:rt has !been alScertailIled that 1Jhe aIlihydrl>teand gyps'um \Series pierced iJs approximately 23 m :iJn tbricmess, rthe physic-CIhemical parallJleteJl'lS of Ithe mineral Taw
material OOl'l1'espondmg.tc mdll61mi.al reqUilrements fO!l." gypsum and anhyclJrLte deposit~.

