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Minerały ciężkie w utworach ' trzeciorzędowych
cżwartor~ędowych zagłębia żytawskiego

. Praąa nrilniejsza stanowi :liragment wtięksZego qpraoowama obejmują
cego analizę utworow Ilclastycznych zagłębia ży.tawskJ.'ego. Prace badawcze.
nad :tymi utworami roz:wą~a.m:w Hlif314 x.!Z jnicjaJtywy prof. H. Czeczottorwej z M'\liZeqm 'Ziemi, która opraooWlUje florę kqpa1:ną tego zagłębia.
Próblki do lbadańmineriłłów c:i.ężlkdcb pObrałam z ~u kqpa'lń węgla ibruna1m.egn 'Durów I i Tu,rów n w la.tach '1964L-1966 Oraz doda:'tikowo w 1968
roku .
.AmaiJ·jza Składu ·mineralnego :fraIkcji! cię7Jkiej w utworach trzeciorzę
dowych i czwartorzędowych miała na celu nie ItylikoCihaira!kłerystylkę·
tych. utworów i porÓW1nanie zespołów' m:iJnerałinycll ze. sobąj ale także pró- .
bę 'UlStal-anda źr(da pochodzenia maJteriału lasadiOWlego IW zagłębiu żytaw
sIkim. .Anal:izy minerałów ~Ch wyIlronaoo w iPracawnd 'GEiologioznej
Muzeum Ziemi przy wsp6)pracy IZ Katedrą Petrograiii Uniwersytetu W 8!t"sza;wskiego oraz z Zakładem Petrografii i Mdaleralogili łalsty:tutu GeologiCz;"
noego w ·Wamzarwie.
.
.
. 'Pani p~. · dr M. ~~orawskiej składam serdeczne podziękowanie·
m cezme wSkaz6w1ki i kry.tyc~e uwagi, !El drowi A. NOwakowSkilemu ·z Katedry ~am UW oraz mgrowi K. Radliozowi z. Zakładu Peflrografii.
i Mmeralogii ·rG lza. ~ iW OZIDIaczan'ilu minerałów cię7JkiClb..
BUDOWlA GEOLOGlazJN\A "DERmo
Żagłębie żytawskie .z najduje się ' iW granicach. rtT2loohpaństw:

Polski,.
O1"az lNie'lllieckiej Rerpulbliki iDemokra1tycmej. !Stanowi ono
basen oIbcięty sz.eregiemuSlrok6w. !Leży zr€S7Jtą
strefie głębo1dcli $pę
kań, oddzielających Iblok blrIkanlOSki od blOku łużyckiego, Na'jwiększą głę- .
b~ OSiąga w poł:udJniowej części - około 400 m 1{Ifig. 1).
Najstarszymi Skałami podłoża :zagłębia są $kały ~tamonffiC2lOO. Są .to:
siihlie 7JrilieJ:lio'nEo dia'bazy, łupki chlorytowó-serycyrboweora.'ż .!fility. Skałom
tym pmyp~je się w'iIek prelkambryjS.k:i I(K. lBietzsclh, 1951; J. Vac1, J~
Cadelk, 1962). .
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.FIg. l. Mapa ged.lO§iema otworów przedczwartorzędowych zagłębia żytaWskiego
(wedługJ. Vl8ICla li J. Cadka, ;].1962). .
. .
Geologie map ol the pre-Qullltema'l"Y forma'ilions in the lZy:tawa basin (acOOr.diDg oto J. Vaal.ąndJ. Cadek, 1962)
p r o t e ~ o z o lik _·iP a [ e o z o lik, .!ntr-Uzj.e assyntyj'9kie: 1 - granit rum'bUTSk1, li ortognejsy izer$łe, . .3 - lbiotY'towy ga21od!ory>t zawldoWSk,i, 4 - łuiDkJ. mikowe
1 gneJsy m)lS1roWHowo-tbiotytowe; l.nt1"UZje hercyńskie: II - .lmDd1oryt blOltytowy,
6 - bl~cowy granOdiM;9lt II: DeDDt.z, '1 - granit karkonD8mt, 8 - II'trefamatamorf.lJlmu
kontaktOWEgO: paileoz-olk Gót" Ję~zt -edzll:łcb, ordowik: 9 - fiUty ł ł",*1
twtowe; 10 .;.. f1IlI.ty: sylur: '!1lI. - f1łlIty II: !WapienIamI krystal1oznymi: dewon: U -

łu,pIId, lupki - fU1towe, 1Z1~leilce:. kreda: tr3 piaskowce, 01epieooe, 1ł.owce, łu-pki:
n e o g e n: 3.. - tonoll:ty, tefryty, bazanity, nefelinity, .bazalty, 16 - utwocy Pfrok.1aStycrme, 1111 - iły. pla&ld, iw'ky, formacja wt;gIa 'bru.natllilgo: 1fT - przewata.llł'CY
kierunek tTallllportu Irzeczne&o II etapu aedymentacyj.nego; 0.8 - przewatajllcy kle<runek tra:ns,por-tu 'l"zeDIZlDego- [l-etapu sedymen1:ac::v:!nego _
p r o t e r o z o i c ~ II? a l a e o z o i c, Assyntic tntrus1ons: 1'- .:... Rumburk granite, li _ra orothoeoeiB8es, a - ZawIdów biotite granocHoorite, • -- 'mica sclIlBt1I and 0lUIIC0v~iotiite gne1s8es. lIercynian tntrusions: II bkltite p-anoc11orf.te.. 6 bl~
Iranodl.or.Jte :trom Deml.tz; 'l - KU'konClize -granite, 8 - 2OCI1e ot coDtact me'tamo~.
p a l a e ó z o 1 c ol the J e s II: e-d il\II rt B., Ordovld:BiIl: 9 - ipby!!l1tes &rui pbYllłte
scbiSiII, ;lO - phy.t11teB: Sllurłan: 1I1 - pbyUftes with crystllll!l'lne llmestones: DevODtan:
11 - schJsts, pbylllte ilch1sts, conglomera'tes. Cretaceous: :re -.sancSstones, congJ.oiDerates, elay.stones.- &hałes: Neogene: 1lł -- phooolltes, tepłrr1tes, basan'ltes, nephefi<n1tes,
b8SlllMB, a.& - pyroclastlio t01'lDlatlJO.nB, d6 - "Iays, sa.nds, gl'avells, brOWl1l coal formaticms,
DI7 - preva1J.i'llg directian lOf nver transp()rtattion d\l'I'klg tbe I stage ot s!!ldlimen;tatton,
]S pr_e vmling d1rec:t1on ot r'ivef tr~tion daring tbe 'II stege ot sediIl1eJ;l.'tation

Wyżej Wspomniane. Skały _tworzą OBronę grami:bu rum'bulI'Sldego, którY
de częściowo grani'tyzujeoraz asymiluje. G.ranit rumbwrSki :reprezen1>awany jest tu 'PrZez :t rzy zasadnicze typy: grami gruboziamdsty,_gramt grubo-
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ziarniSty ponfirowy oraz g~t porIirowo-aplirtowy. "Ku' wscbodowii granit
rum'butiJki !przechodzi w ortognejsy i~e. GraIDliit rumbumki ~'1:Wza. się
, do intruzji asyntyjskich I(tM.BOl'łk~a, 11959; J. "ChallCJtJpBky" 1958; F;
.Macak, 1900; G. Mo"bus, 1966; ,K. Pietzscll, 1951; 'F. J?Irokop,l948, 1949).
, 'W ,zaClhodJniej ezęścr zagłębja występuje gran'i!t żaJwldowski, ,zaUczaJlly
r6~eż , do din:tr:uzji asyntyjSkich oraz od zaclnlu .granit łużycllci, kt6ry
zalicZa Silę do :inItr'Ulzji hercyńSkich. '00 połudlnia, obszar zagłębia ~czy
i utworami kredowymi, lPrzyczyin granica ta ma oharakter ttekooll'iczny
,, (Z. Hdm-, 1'961; T. Jer.zykiewłc'Z, 1967).
,
" ,"
Na dbrzeżettlii.u zagłębia występują fimły wyloewlIle typu ba'Zaltów oraz
ich tufy. SIkały te ,ltworzą !liCzne pnie oraz żyły, przebijają, one miej'scami
zal'ÓW!lb ,utwory kredowe, jalk i ~e. IDział.a!1ność rwu,1ikimiczna
na tym obBZM-ze rwiąże się gł6WUlie z fazą saksońSką. N::ie wykluczone jednak, że działa'l:oość ta !przeciągnęła się aż do plejstocenu ~gianal!na Ge0logia Polski, Swdety, 1960).
,
'
Samo zagłębie wypehli!one jest u~ mioceńSkIimi, :na !kt6rych
miejscami leżą ultwory c~artarzędowe. UitwOll'Y mi'OCeńskie reprezento- '
W8lne są głÓW!Dliie przez pły:tilrowodne o:rady .rzeczne i 'ZaStoiSlrowe, którym

towaJrZySZy formacja węgla Ibruna'tnego~

,
, , " ,
'({twory czwartorzędowe na dbszwrze zagłębia' reprezentowane są gł6w
przez <lS8dy tt.ecme Nysy ŁUżyckiej i jej diOlpływów oraz prrzJez utwory
~zaJnJe z działalnlOŚC:ią looo.wców. OJJwartorzędow:e' osady .rZJeCzneil"ó2m'ilą
się od ntiJoc.eńSki.oh brunamym 'zabaTWieniem,." 'Wl9r6d,.nich IWyr62mti.ć moż
na 00 mjmnliej dWa :tarasy ~.rMmiąCe się składem petrograficznym
i mi:neralJn:ym. Oba tarasy .ręezentuj,ą iPrawdopoddłmie plejstocen. Młod~
szy taras potk.ryty jest ~ą piOikryWą .gli!ll typu ao1ifłulkcyjLoogo. D1atego ,
tei ~zy omawi.aJni.u 'ZeSpOłów mmerałów cięZkioh wyróżniam ~ół staT- "
Sżego plejstocenu i 'zeSpół plejstocenu mł~.
"

me

,

'

Uteraru~ :polskiej brak, jest WIZiIrlanek: lOa temat badań minerałów
,cię:z;.kibh IW zagłębiu 2y.tawsk1im. !Minerały cię7Jkie z tego regioou zostały

'W

apraQOWane przez geoldgów czeSkWh J. Vaola d J. Cadlka (10012) na podpróbek pobmnychz głębolk:i.CIh.. :wierceń :na terenie "7agłębia 'ata:!z
z lkopa1ln.i "Krystylna" iw IHradlku ri. Nysą. '
'
"
"

stawie
"

"Na' podstaWie występUjących ,tu od~bnyoh zespOł6wmin,etralnych

au'torzy czescy 'są

zdaąia; że

Sedymentacja utworów

się w dwóch etapach.
tratrispoI'tOwany:był :00 ;zagłębia

adbywahl

,zagłębia żytaW$kiie~
materiał Skalny
obśzaru kr.eidowego.

W !pleIWSzym etalpie

'z 'SIW, ' .gł6wlńie z

MiążsŻlQŚĆ utworów twarząc~h się IW ,t ym 'etapie wynosi dk. '140 m. Są to
gł6W!Ilie żwin:'y, piaskii., iły oraz materiał p:iroklastyczny. ,~a głębokości Ok.

300 m ~je pierwszy pazi.om.węglolD.ośny I(fig. 2).
'
Cha.:ralk.ter <tiad6w powsbałychw pierw~ eta'Pie wskazuje', że tworzyły się one w środowiSku ibagieu:myro. Wśród milnerałów' Ciężkich dominUje , tu: Itull'lJlallin, ~60-9QO/~' oraz dysten. oz tego w.zględuwspomniani
au torży propooują, aby etap ten 1lla'7JW8Ć turma'liloowo:-dysteIlowym.' Prócz
wyżej wymienianych mllnerałów znaLeziono tu także: anaia'z, brukit, cyr.;..'
kO!ll, 1llOD.acyt, rutyl, staurolit" tqpa;z i rtytamt. Główtnym źródłem mate- ,
rialu Skal!nego IW tym okresie były utwory ikr~owe. "
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Schematyczny .przekT6j geol~gf.ozny przez zagłębie ~. (wg -J. V.acla
. ii J. Cadka. 141162)1
.
.
Di~ammatl.-c geologica1 croSs seetian· tbrouigh :the 2;ytawa basLn (8CC01'ding
to J. Vacl and J.Cadek, 1962) .
.
l - ' podłoże k~'Iłliczni! zagl~biil: :2 ..... utwory kredowe: 3 - słtilly wYlewne: ~ poziomy węgle brwlIlt.n.eso: 41 - UIt1Wory ~astYCZDe miocenu: 'l - ubwory czwartorzędowe

1-

4-łi

'Cl'~l.De b~1 ol

-

..
the baein; :z

-

men:

Cretaceous fOl"DHlł10ns; li - eftuslft
'l Quaternary
.

brown coal formattoDs: e . ~ iMlocene olast1c formatlone;

for.lD8'UoDS

Sedymentacja utwoOr'ÓW prerwszego etapU z~tała przerwooa ruchami
dJno ,zagłębia·, po czym. nastąpił dkires osadzania. się utwar,ów
drugilego etapu. MiążBzośćtych u~6w wynosi ok. 27Q m. POOobnde jalk
. w utworach· et8ipU pierwszego i.,tu domin.ująlgłówtnde żwiry, piaSki iily,
.panadto występują ~. poziomy węgla Ibnmatnego. iWSr6d 1'Ilioorałów cięż
k1ich dOminuje aJIld.,aluzyt, !którego .zawarlość waha. się w igIl'.amlcaoh 30---7rJf1/o. z · tEgo wzg1.ęd;u au1Jorrzy czescy Illazywa:ją ten etap l8JIldałuzytowym..
AIIlaliza s1dadu om.ineralinego wska!2:uje, że w tym. okresie żmierrlł się ikie.rune!k' tr~tu. Materiał ska'm y był transpor.tawany z oh.9zaru llGir:tłro,.
nosko-izerSkiego. Prócz andaluzytu występują :tu także: anataz, cyo:-kan,
dysten, granat,. monacyt, rtuJriml'1:in, ~stauil'Oldt, rutyl, sp'iIIiel oraz amfibd1.
obniżającymi

METODY BAlOAŃ
iRr&iki do aaiaUz ·mmerałów clęZkich pdbrano oZ terenu obu Ikqpaiń wę..
gla brU.natnego Turów :r li 'nLrów 1[. U~ piaszczyste W profilu dbu
. tych Jropahl :występują Ibam'ZO Illierównomiemię. W kdpai1Jni Turow I piaski
ukazują się dOpiero ll8 pOziomie 6, ,tJ. Ok; 180 m n.lP.m. (podezasgdy jpą
.'wi~hnja 'ilererN .zn.a.jdujesię·ponad 270 Ul lt4>.mJ), w lkopa,lJnJj Turów II
ma poziomie 190, tj. 'dkoło i190 m m.p.m.:
.
PiaSlm mioceńSkie odshm:iają się w pi'dfi1u !pl'Ztmamie w pO!ftaci so~ek irwa'l'\$l. Z tego też wzg1ę4:tJ; trzeQa mę ogo:amczać do pobierania
próbE!k ~wYch na danYm poziomie, w za!lemOOcl oci' obecności s0czewki albo warstWy lPiaSku.
.
Pró1:ik:i p:i.aSkti ·zebrane 'W latach '1964-1966 (l"omzielano ma poszcz~ .
'gólne frakcje wg sladli iW~ha., mastępn.ie obliczano zawaJt:tość. po$zcżególnyoh !DrakCji w prÓbce ;i iP~a,metry roznne:ru ziarenek piasku .
.Z obliczeń .t ych wynika, że 1un-Ó\W10 w lPiaskach :tT.zeciorzędlOWych, _jak
:i.ezwartoI'lzędowycll dominują dwie :m-aik!cJe majgrufbsze 2+1 mIn i 1+
'0,5 mm. Pr.zecięfll:ia średnica wabI:!- się w granicach 0,70+1,20 mm w przy-

padku piasków 'trzeci1arzęd~h, 0,7'5+1,10 nnn: ~ w !przypadlku pia*ów
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",..oI'\Var~.zęd:awych. WSpółczynlqi!k wyselelkcjClOOWaJIlia
się wpiaSkaoh Itrzeciorzędowych IW @ra;nicaCih 1;5+2;

wg rozmiaru. waha

w!piaskach czwarto-.

rzędowych

- 1,20-+·12,115.·
.
. .Minerały cięż1kli.e wydzie~alI1O w bto.tnoformiez · trzech ifraikcji p'ilaszczystych: 0;50+0,215 mm; 0,25+0,'112 mm omz 0,112+0,06 min, ponadto
frakCji !pylastej 0,06+0.03- mm ... Przed wydzieleniem minerałów cię7ik:icll··
. !pias'k,i -;astały IPI'zemyte ~W8$elIl ~ym W celu uSUInięGia· .z nich lP'QWłoki ·
tlenków i wooorotlenlków żelaza (ta'b. 1). ·

z

Tabela 1
Proceołowa zawartośe minerałów clę:tkidl· w

Frakcje w mm
.0,03+0,06
0,06+0,12
·0,12;-;-.0,2$
0,25+0,50

badanym utworach w

% wag.

I. Piaski trzecior~wel Piaski czwartor~we
0,40+3;35
0,30+5,00

0,07+ 5,60
8,84+18,10
0,31+14,10
0,90+ 3,90

. O,41+~40
·0,12+0,90

,Wyc:łme1one : minerały cięZlcie zatqprono w balsam,ie - kaJD:aJdyjskim,
a następnie ustalano skład llliinem'l ny kamej kakcjipTżeliClZając w każdym prepall'aCile ok. 300 ziarn. minera1Jnych.
. .
. .- W celu porÓWl1amarwylIliikÓ'V. SJna.liz wydzieilOIllO dodę.1drowo :m:i!lleriłły
cięi1kie,z 5 prbbe/k !piasków mioceńSkicl:l lQie dzieląc · ich lna:!POSZCzególne
frakcje, tj. z osadpw o średnicach .0,'50+0,00 mm. IZawarlość niillierałóW·
-ciJęŻJkieih wahała się tu ~ 0,10 dlO 0,S30 /0 wagOIWyoh .. ,ZrwwziellQlly~h minerałów cięiJkich sporządrono rÓWini.f!Ż preparaty i ,obliczano za'WlaJ:'ltooć poszczegó~yoh miInęrał6w prneźroczystych w [próbce.

WYNIKI AN.A!IJIZ

Analiza minerałów. cięiJkich vi utwOrac!h otrzeciorzędowych i czwarlo-'
rzędowych !pozwoliła na. ustalenie występowania na !teren'ie zagłębia trzech
~espoł!Jw· IWya-aźnie Tó1Jniąc~h - się składem mineralnym:
.
.
.
1. ·· Zespół trzeciorzędowy () najmniej uroztnruc(mym Ęlkład:zię Il1:iJIreraln.ym, · 'W !którym. występują w za:sadlZie milnerały najbarcmej I()dpom.e

na 'Wiletr~e i czy.nni:ki dział.8jące w czaSie traJlli9p01'tu wodJnego.
.
·2 . . Zespół !plejStoceńSki stalrszy, charaikterY'iiuj.ący Silę licznIejszym rwyJtępQwaniem hornblendy· 'Zielanej ora~ wysokąmwartością tunn81i!llu
l topazu.
.
a. .Zespół plej~ niłodszy IQ riajlbal'd-ziejurozmaicooym: SkładlZie
. minerałnym. ·Oh~je .'go wysoka.zawaŃ<lŚć , ~sanu ' jednoSkoś
nego, obec:nOść laoJlllProbol'irtów ora·z .odmienne niż w Obu pqprzedarlch zes.,
pOłach gatwnki gran.atów i turmaloiOOw.
!ZESPÓL TRZJECI<mZĘDOWY

Zespół m:iJneramy trzeciorzędowy··występuje

w lKopa:1!ni 'fuTÓW I w

na-

stępujących pozi!Om~<;h: 13, 'l/l, 7, 12 i 6, wikopaln'i Tu-rów iJI w !poziomach:
2i2·0. 207, 19'1 (taib.· 2). ~ mi!llera~e !tego :zespołu są przewa-1m.ie ostro-.
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k!rawęalZiste. B:ralk śladów obtoczenia. w Cl7Jasile trwnsportowa!D!i.a przez w~
dę. :Zespół trzeciorzędowy

obejmuje '15 gatu!nlków miInJerał6w:

.

.

A .n a t a z wyetępuje w formie tabl:iC7Jek o sidnym !l"elietde ! . połysku diJamen;towym. Pleooh!rod;zm od ź6Mego do błęątfnego. ZIIlajduje .się .przewlaŻrilie ty:Ilro pojedyncze ziarna 'rflego minerału;.
' . .
Andahl'Zyt d<lmin.uje we Iftrakejach ;grubSzYch. Występuje ww:r1cle w postaci
niepraoWidłowych z!m-n, or.zadziej słupków. Wyikaz.uje 10iIl charakoterystycmy pleoch!l"oi7m p18l!Jllis;ty, r6żowy. Zwy1klle mwiera 1W!roSIIk::i, najezęściej w~e..
. . ..
B i o t y t dom:inruje w !1l.iJeki6rych porzdOIXWi'~h TUIrowa [. WystępuJe zwy.kil.e w postaci. b1a:szek l&'i8niie pootrzępiony.ch. 'Zawiera lłilczne WirOSłIki. 'Cyrkonl\l. Barwa brąq;()~
&Ibo. bruna1nozielona.
.
. C ih ił o 1" y t .znajduje się w ndew.i.e1kieb i1oł.Cliach. Tworzy . zielone łuseczki, jest
'prawiecałlkowdcie iJzotzropawy.
C Y r at 10 n danin·u je w drobnych .firalkejach, nczególn!ie we frak·cjli: pylastej~
W n.i.eIIrt6ry~h ~h zawar.bość cytrtlronIu .ptW.lm-acza 9f.1l/o objętości wszyrikich
:m.ialer9ł6w przeźroczystych. CYII'kon występuje rtu w ilIliAIku oc:limJJarla>Cth, oz Qclórych
~j ~ reprezentowany jest eylr'Jron ibed>arwny. 'W mniejszych iI10śdach
znajdują ' się cy;rirony ió'łtawe, ~vre, ,różowe, brunatne i czarne. IPrzeszło 9f1'/o
ziem. cyu:-,Jron.u mwiera TÓżnegO typu 'W7i1'IOSIiki. przeważnie w :pa9taci. .igiełek. Cyrlron
występuje Illajczęśclej W postaci sŁUpkowej, zaoóe7lOnej pr.zewą1.n'ie pirarn:i.dk.ami.
Ziarna obtoczooe są niezm:'ernli.e r.zadkie.
.
iD Ys t e n jest bezbarwny, w !f<rnn:i.e wydł1l1lonych ItablliCzelk: o lIlier6wnyeh lkrawędziadl. lN::ielkiedy 'VIIIiQocma jest wyr.arbnje diW'U4derunllrova: WpliwOŚć. N'ielkt6re
zi:ama za.wderają W1'06tk.i węgJ;iste.
.
.
'J!: p i d o li; y~ . Wśród mlinerałów tej gl"llPy dan8nuje 'kfI:iJno:lXlJ.,zyt, Podrzę&l.ie zoi,żyt
i epidot zwyeza;~.
. '. 'KI1inozai,zy:t występuje w ·z iamach <lSt.rok.rawędzi.styeh, IPI'zeważnie .mocno spę
~any!Ch. Forma ;słupowa, rzadziej wy9tę·pulą ziarna llIieregrulla!me• .Słabe baa:wy pleodh.rotczDe od beribal'wnego dOi bląda!ółrte~Q.
'.
' .
. Zoizyt występu,je w IPOSI;a.ci spękainyC'h, 'bezbarwny,ch ziam, Często memaczme
. poprzeraS'ta'ilych ~. żelaza. Zoizyt oClÓmaeza eię ·bardzo iSlabą · dw6jłom.noOŚctą
oraz <suboorma1nymi barwiami mterferencyjn.yun :f, ptU!i>tym wy~ .świetla.
EpiOOt; zwyoCZa;ny lWystępuje w postaci niepraw.i.dłowych :mBlrn, niekiedy dobrze
OOOOc2lQnYch. !Pleochroi,zm w barwach żółtyOh i zie~ Epidot wyr6żnda się
tu li'ównież wysdk:im relie:fiem ONIZ wysoką dwójł<J!noolścią. .
G Il' a;l ·a t obecnyjesrt w postaci dObrzle zachow4m.y.ch kryształów 811:00 os:fn'\ok:r.awędZfstych lOIka--ueh6w, irmdziej IW ipOl.9taci obtoczany,~h żiarn.. BIlIt'W8 jasnoróżowa.
Występuje w droł,mych ilościach.
. . .'
.
.
ilł o ol" iD b l e n d a występuje w postaci wydłuionych ' ałupk:ów z 'WIidoczną doskoQnale łQllEl.'W'OŚCią. Pleodhroizm od oliWlkoWlO7Jielonego do cieJD.n02lielonegi). . .
KOT und ma 2lLarna lIliieforemne, OBtrOkrawędziste, niebieskiej barwy. WyeI;ępuje w ib ardoo małych do!ośoiach.
.
'.
M () n a c y li; .jest bezb81'wny :aJho żółtawy. .Występu;ję w poStaci 'owahl.ych, doslronale obtoczonych :mmn. W !Iliiewielu ,przypaidk.aJOb dosk.orua1e widoCz,oo, łuplilW()ś~.
. M u s ok o w i t wy'9tępuje w postad łueek albo ·tabliiic2lloowatyClh lk;ry,szt,ał6w o nieIl'egu}a.myeh zarYsach. Całkowicie bezbarwny.
T o 'P a z tworzy . dobrze abtoc7xme zianna clipsoidalne, ' dklrągławe albo :słupki
z dobrze wi~ą łupłiJWlością. cablrowide bezbarw.ny.
'
.
T \!. T m a iJ. i!Il występuje W posteai, sł·upk:6w albo płyrtek: o łir6~ątnY'Oh zary,sach,
rza.<l7liej IW postaci IIlieregUllamych 2Jiam.lPleochroiun w· iba/r!w8ch br.Unatny,ch, żółba
wych, niekiedy' Sża'l'Y,ch. W WILe1u pr:zypatdlkach tUirmaJi,n ~awder·a ·ciemlle wrostki,
ro2IDieszczone nlierównomier~ wewttlĄrtrz 2liaJrn.
.
T y ,t an i t żMtawobrunatn.y występu'je w ~ ziarn o pdkroju r6~leg~
. oLanów. ;Nie wykHuje pleodbroirzmu,.

'Z!ESPÓL R.oEJsTOOEN"SKI STA1łSZY
ZEiEpół ten występuje w !kqpa!1m Tu['ów I w poziomach 13 i 11 oraz
w Ikopcllni Turów JII w !poziomie 2162. Zawiera 14 gatunk6w mineralnych.

Tabela 2
Zespół minerałów clętklch

w. ntworaeh mioceDskich w .% obj.

"

Ko-

Poziom

palnia

0,1~+0,06

--

....

i

--

--

--

ił:

--

Biotyt

Chloryt

Cyrkon

Granat

Hornblenda

Muskowit

Topaz

Turmalin

nieprzeźro-

czyste

0,06+0,03
0,50+0,25 ·
0,25+0,12
11
0,12+0..06
0,06-;-.0,03
0,50-;-'0,25
0,25+0,12
7
0,12-;-.0,06
0,06-;-.0,03
..-0,50-;-.0,25
0,25+0,12
14
0,12+0,06
0,06-;-'0,03
0,50-;-'0,25
0,25-;-'0,12
6
0,12-;-'0,06
0,06+0,03
·0,50+0,25
0,25-;-.0,12
220
0,12+0,06
0,06-0,03 ..
0,50+0,25
0,25+0,12
207
0,12+0,06
0,06+0,03
0,50-;-.0,25
0,25 -;-.0, 12
190
0,12+0,06
0,96+0,03

--

~

Andaluzyt

0,50+0,25
O,2!i+O,12

13

........

Minerały

Frakcje
wmm

15,75+41,40 41,00+84,20
15,75+50,20 · 24,40+44,20
11,60+38,00 6,40+38,30
5,75+61,00 2,30+27,00
&,40-;-.54,60 34,50+84,50
18,40+54,50 28,00-;-'65,00
3,40-;-.16,00 11,25+44,00
0,00+ 1,45 5,80-;-'56,50
2,40+26,50 . 54,00+96,00
7,70-;-.45,20 18,00-;-.86,30
17,25-;-'30,50 3,30+22,25
0,00+ 1,55 8,10+29,50
28,00-;-'43,00 27,00-;-.60,00
19,50-;-'54,50 8,60-;-.56,10
12,00-;-'44,70 8,35+33,50
1,57 -;-.42,70 3,35-;-.17,40
67,00-;-.78,40 0,00+ 8,90
.51,50:+-91,00 0,00-;-.20,50
8,50+66,00
14,60+33,40
11,75-;-.74,60
53,50-;-'94,00
20,50+58,50
0,45-;-.64,50
50,00+80,00 0,00+37,00
48,00+70,00 0,00+21,50
27,20+54,00 0,00+ 4,65
1,70+· 5,90 0,00+17,50
36,40+ 72,00 0,00-;-.36,50
67,25+90,00 0,00-;-. 8,20
33,70+52,50 0,00+ 2,80
2,87+27,20 0,00+11,00

Uwaaa: anataz. ÓYBtcD. epidot, korund. lJ10DaCYt

i

tytanit

występują tu

0,00+18,50
0,00+ 0,87 1,90+39,50 0,00+ 0,87
0,00+ 1,10 45,10+78,20
0,00+ 0,39 7,30+91,40
0,00+ 3,40
0,00-;-. 1,40 0,00-;-.12,40 0,00+ 0,76
0,80-;-. 1,65 51,00+62,00 0,00+ 1,10
0,42+ 4,90 39,59-;-'91,20 0,00-;-. 0,46
0,80-;-. 7,40
1,60-;-.' 5,60 1,00-;-. 2,80 0,00+ 1,60
0,60-;-. 2,86 51,50-;-.72,00 0,00-;-. . 3,00 .
0,00-;-. 0,73 30,50-;-'81,00
3,60+36,70 0,00+ 7,70 0,00+11,00
6,70-;-.13,60 0,00+ 8,60 0,00-;-. 6,50
2,20-;-. 4,30 3,60-;-'71,10 0,00+ 2,90
0,25-;-. 4,00' 11 ,70-;-.94,30
- .,
2,60-;-. 8,60
0,00-;-' 1,80
0,00-;-.13,00
0,00-;-. 1,25 20,00-;-.89,00 0,00-;-. 1,25
0,00+ 1,20 65,50-;-.80,10
0,00-;-.15,00
-

-

-

-

-'
-

-

22,40-;-.43,00
32,40+97,00

W

postaci

- -

-

-

-

~,OO+ 4,10 0,00+ 3,60
30,60-;-.55,00 0,00+ 0,90
72,00-;-.97,00
- ,

-

tylko

0-,00+ 2,25
0;00-;-. 2,40
0,00-;-. 1,27
0,00+19,20
0,00-;-'34,50
'0,00-;-. 4,10

-

-

-

--_ ..

I

0,00-;-. 8,30
1,50-;-.19,50

-

-

-_ ._-

-

-

O,25-;-.27~80

0,00-;-. 2,60
3,60-;-. 5,00

-

0,00+ 9,00
6,00+ 6,50
0,00-;-.11,50 .
0,00-;-.8,30 0,00+ 8,10
0,00-;-.1,20 0,00+ 2,10
0,00+61,50
0,00+19,60
-2,00-;-. 9,80
0,00+20,50
5,05+31,00
1,35+13,40
1,50-;-' 6,00
0,00-;-.11,00
-

-

-

_-

0,00+59,30

~

0,00-;-. 3,95 0,00+ 6,80
32,50+47,00 0,00+ 2,90
47,20-;-'90,10
-

po~

0,00+21,20

-

-

0,00-;-. 4,10
0,00-;-. 0,70
7,00+11,75
7,80+26,50
1',15+ 6,40
0,00-::- 0,92
0,00+18,25
0,00+ 8,20
0,00-;-. 3,70
0,66-;-. 6,00

0,00+18,00

I

-

3,50 38,60+72,00
3,45+ 3,95 62,00+77,00
2,20+ 3,45 66,00+76,60
0,00+ 0,26 0,00+48,50
2,80+ 7,70 49,10+82,00
2,80+ 8,80. 62,00+81,20
0,80+ 3,95 54,00-;-'78,30
0,00-;-. 0,46 35,50~81,20
0,00-;-. 6,50 17,60+91,10
1,35-;-. 4,85 ~,30-;-.75,00
2,40+ 5,70 65,00-;-'80,10
0,00-;-. 0,37 25,00-;-'51,50
0,00-;-.
7,70 78,80+87,30
0,00-;-.10,75 49,30+84,60
0,80-;-. 1,50 58,60+87,10
0,00+ 0,40 22,40-;-.60,00
4,30-;-'26,60 79,00-;-'85,00
3,60+11,00 78,50-;-.86,70
---1,70-;-.11,50 68,75-;-.91,20
0,00-;-. 1,20 42,50+68,00
0,00-;-.27,50 0,00+14,50 82,10-;-.93,00
0,00-;-.40,00 . 3,00+ 7,50
9,50-;-'90,34
'0,00+29,50 0,00-;-. 9,50 86,50-;-.92,90
0,00-;-. 4,75 0,00+ 0,45 42,20+61,20
0,00+13,00 76,20-;-'90,00
1,00+11,40 70,00+91,00
2,40+
8,10 78,00+81,00
0,00+
0,94
42,00-;-.66,00
0,00+ 8,00 61,45-;-.92,10
0,00+ 8,20 83,30+89,30
4,00-;-' 9,50 75,80+86,00
0,00+ 0,85 37,10+67,00
1 0,00+

-

-

-

~

Tabela 3
Zespół minerałów . clęikich

K0Popalnia ziom

13

Minerały

f!akcje
wmm

Andaluzyt

0,50 7 0,25

17,00-;-. 50,00

0,25-;-0,12

16,75-;-'33,33

0,12-;-'0,06

....

Biotyt

Chloryt

Cyrkon

-

8,30+50,00 0,00-;-. 8,30

-

-

-

8,30+32,00

-

24,00-;-.84,00 ,

.-

0,06+0,03

~

12,20+86,00 0,00-;-.14,75

0,00-;-.24,25

0,25+0,12

43;70+72,00 0,00-;-.31,50

-

-

0,12+0,06

10,20+29,50 0,00+ 1,75

-

46,00+51,50

-- - 1:1

i

262

u w a a a,

0,00-;-.43,33

0,00+ 5,40

0,06+0,03

1,80+ 2,44 1,22+ 5,40

0,50+0,25

7,90-;-.49,50 0,00+88,30

-

0,25+0,12

21,50+30,00 0,00+ 8,60

-

4,70+54,20

0,12+0,06

0,70+ 1,35 0,00+ 0,77

49,50+93,20

0,06+0,03

0,00+ .2,40

-

aoałaz,

Epidot

korund, lIlOGICYt i tytanit

-

-

-

0,50-;-.0,25

11

Dysten

Granat

Hornblenda

Muskowit

Rutyl

Staurolit

Topaz

Turmalin

nieprzeźro-

czyste

ił:

-o

w utworach starszego plejstoceau w% obj.

0,00+ 1,22 79,00+82,00

78,10+94,00

występuA tylko w poataci poj~ ziam.

-

.-

0,00+33,50

. 0,00+83,00

-

-

0,00+ 8,30

0,00-;-.16,50

0,00+78;75

-

-

-

0,00-;-'10,50

0,00+66,80

4,40-;-'14,00

-

-

0,00+ 9,40

-

-

-

2,40+6,90

-

-

3,60+3,70

-

0,00+10,75

1,90+34,00 53,50+89,20

-

-

-

-

3,50-;-.7,70

0,00-;-. 4,25

4,95 -;-.1 0,20 . 0,00+ 1,75
1,22-;-. 3,60

I

-

2,70+33,20

-

14~00+48,50

-

0,00-;-. 6,20

-

-

0,00+ 7,50

0,00+16,50

-

0,00+ 5,40

1,35+5;40

0,00+36,50

0,00+ 3,10

2,25+16,75

0,00+ 0,70

-

-

-

0,00+33,33

0,00-;-.33,33 61,00-;-'97,00

0,00+50,10

0,00+58,20 60,00-;-.97,30

-

0,00-;-. 9,20 75,00-;-.97,00

-

0,00+ 0,90 51,60-;-'88,00

-

. 77,00+88,00

18,50+28,00 87,00-;-.91,35
4,95+13,50 82,00+83,20
3,~0+

3,70

0,00+76,20

-

0,00+13,00

~

O,OOy 5,40

0,00+ 5,50

0,00-;-.9,90

O,OQ+I,5O

0,00+10,80

9,90+57,40 73,40+90,75

-

0,00+2,05

0,00+0,77

0,00+ 0,77

1,55+10,00

-

-

-

-

;

0,00+67,55

0,75+ 5,1.0 46,50+55,20

Tabela 4
Zespół minerałów cięikich w

Kopa1nia

Poziom

11

....
'. ~

7

........
ił:

-o

~.

wmm

Andaluzyt

-230'

cęloryt

Biotyt

Cyrkon

.

Epidot

Dysten

Grmat

HornbIeda

młodszego

plejstocenu w% obj.

Lamprobolity

--t

Monacyt

Minerały

Piroksen

Rutyl

Si1imanit

Staurolit

Topaz

nieprzeźro-

Turmalin

czyste

0',50'+0',25

0',85+15,80'

6,75+42,0'0'

0',0'0'+2,50'

0',0'0'+ 0',85

0',0'0'+1,60'

0',0'0'+ 0',85

0',0'0'+ 7,60'

0',0'0'+'1,70'

0',0'0'+3,15

0',0'0'+2,50'

.0',0'0'+38,60

0',0'0'+65,40'

-

3,34+15,80'

1,62+ 5,351 0',0'.0'+0',78

0',25+0',12

0',39+11,80'

1~95+

7,20'

0',0'0'+2,75

0',0'0+ 2;75

0',0'0'+1,55

1,17+11,50'

5,50'+ 9,80'

0',39+10',30'

0',79+9,20

0',0'0'+0',39

0',0'0'+ 1,0'3

4,15+77,10'

0',00+1,0'3

0',0'0'+8,40'

4,0'5+10',75

0',12+0',0'6

0',0'9+64,25

0',0'0'+ 2,56

0',0'0'+0',34

12,30'+40,50'

-

0',34..;.-11,0'0'

0',68+ 4,25

0',68+ 8,40'

0',00+0',34

0',0'0'+2,80'

0',0'0'72,17

14,20+81,10'

0',00+8,40'

-

0',69+50',50'

-

0',0'0'+ ' 1,0'2

1,57+ '5 ,60

0',00+0',82

-

.33,70'+96,0'0'

0',00+0',65

-

0',00+ 1,35

66,0'0'+84,70'

0',00+ 1,35

0',0'0'+ 0',50'

19,50'+36,50'

1,30'+, 2,48

0',0'0'+3,90'

Q,§5+ 3,45

10',70'+38,45

-

Q,0'6-i-0',Q3

ił:

-o

~--

Frakcje

utworach

0',50'+0',25

0',96+ 6,00

0',25+0',12

0',00+ 0',49

. 0',12+0',06

0',28+ 5,50'

-----

0',00+10',50
0',00+ 1,25 , 1,90'+9,40

0,00+ 0',54

-

0',0'0'+ 1,0'0'

2,0'5+11,25

1,15+ 6,50'

0',28+6,20'

-

-

45,0'0'+75,75

0',87+ 4,90'

~,22

2,30'+3,75

0',0'0'+1,70'

-

61,10'+86,60

5,50'+15,50'

5,50'

1,47+ 4,90

-

-

0',0'0'+ 0',50'

19,50'+50',00'

l,3Q+4,95

0',25+0',12

0',69+ 1,70'

0',69+ 7,20

1,37+2,95

0',12+0',0'6

0',34+ 0',85

0',68+ 7,10'

tytanit występują

2,85+6,80'

23,00+53,00

0',62+ 2,20'

u waB a: korund i

0',96+ 3,00

0',87+1,70'

0',00+ 2,55

0',0'0'+ 4,55

0',00+ 8,20'

0',00+3,65

0',50'+0',25

0',0'0'+ 4,+0'

0';00+ 0',96

Q,OO+ 3,65

0',00+1,00

0',06+0',0'3

0',0'6+0',0'3

-

-

-

-

1,28+ 2,38

-

0',00+ 1,23

9,30'+59,30'

0',00+ 1,00

-

0',00+ 0',96

42.20'+57,0'0'

0',00+,1,00

0',00+ 1,00

0',49+49,80'

1,15+57,20'

-

0',00+ ",15

-

0',34+ 2,17 .

_.

----

0',62+11,0'0' 30,50'+72,0'0'

0',0'0'+ 8,40'

1,0'0'+5,20'

-

-

42,00+70',15

-

1,40'+ 2,60'

0',0'0'+1,40'

-

0',0'0'+ 1,95

-

1,40'+ 1,95

1,0'5+ 5,0'0'

0',0'0'+2,95

0',0'0'+1,70'

- 1,0'0'+ 2,35

31,50'+60',30'
63,20'+80',40'

0',0'0'+0',42

0',33+ 0',42

0',78+ 2,75

0',0'0'+1,70'

1,0'5+ 2,10' 42,40'+48,70'

0',34+ 7,1'0

0',68+1,98

-

0',34+ 1,15

7Q,8~+86,5Q

0',00+0',35

0',0'0'+ 0',35

0',0'0'+ 1,0'5

0',00

0',0'0'+ 0',71

23,75+35,0'0'

Q,OO+. 0',68 I 0',26+ 6,40'

0',26+'2,0'0'

-

0',0'0'+ 0',68

70',10'+97,30'

0',00+0',34

-

-

-

0',00+29,50'

-

i

-

. 0',0'0'+ 1,24 . 1,24+" 5,25

0',00+0',70'

4,25+21,00 42,0'0'+91,0'0'
0,39+27,30' 46,30'+88,0'0'

0',33+ 1,97

0',78+1,37

4,25+ 7,80'

0,71+3,25

8,0'0'+ 8,90'

-

0',27+ 2,15' 0',85+ 2,15

0',0'0'+0',34

2,17+16,00

-

0',0'0'+' 1,0'2

2,0'5+

'

I

'-

-

-

' 0',0'0'+ 0',57 25,00+44,85

w postaci poJed1nczych ziarn.

Tabela 5

Kopa1nia

Poziom

Anataz

j ..

11

0',00+0',45

220'

-

Andaluzyt

3,80'+12,60'
2,95

I=:
ił:

-o

. Apatyt .

1,60+4,80'

.

Biotyt

2,15+2,70'

Cyrkon' .

I
I

. Zespół

minerałów ciężkich

Dysten

Egiryn

w utworach mioceńskich we frakcji 8,58+8,83mm w

Minerały

Epidot

Hornblenda

Granat

I

39,0'

33,3

20'7

0',75

20',75

0',75

17,25

29,70'

190'

0',24

. 2,40'

11,25

5,40'

44,30'

Korund

Monacyt

Rutyl

Staurolit

Sl1im.anit

Tuimalin

Tytanit

nieprzeźro-

czyste

12,20+32,50' 3,20+10',60'

3,80'

% obj.

0',63

-

~.
0',73.

4,0'5+10',60

-

0',90+1,0'7

0',63

-

0',47·

6,30'

-

1,50'

0',75

1,50'

1,50'

2,25

0',24

-

0',24 '

4,80'

-

7,80'+22,50'

3,40'+6,40'

-

11,0'0'

-

-

21,70'

1,93

26,55

I

-

.

5,40+11,25

-

37,20+44,60'

-

1,90'

-

47,40

1,50'

-

0',75

-

'26,60'

-

0',24

1,20'

. 0',48

41,60'

10',50'+11,56,1 2,70'+5,15

.

6,00+0',56'

Minerały ·cię:tJkie w ubworaoh ' zagtęma zyta'WSkiegG '
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przy czym Skład :tego :zespołu jest 1baInbo 'mlmmy do zespołu tr.zeciorzędowego {taK 3~: .
.
w

. A

iD. a

t a z wykazq!e te s8ąle -cechy co

IW

·

·

milnerałów di.ęłJkioh· fraikcji erubszy.ch. Cedhy
Uf

:zespole trZeciorzędowym. Wy~tępuje

.
.
. . A n d .·a l '11 Z Y·t ~O:boIk: t1.l!1'inaJ.in u ~ ilopłiizuminera!łem dariUhującym wśród
mmdłnmychlJościaoh.

te

same 00 .andall11/Zy!j;u m'8ileziooego

tTzec:iorzę(12lie.

B i Ot Y tb,!iirdzo !Ii'C2lll.Y rw piJaskiach lPO'Jlioriilu 200. !ZaWar·tość Itego llIiiInerału przek;r.acza tu .ndek.i.e:d·y fJI1I/o .obj. wszy.stk:i.cl1 miIllerałów ipfzeźroc.ozystych. Cechy >te same
co biotyilu. ~ :trzeciorzędu.
.
.
.
.
C Y r k o n jeSt tu .. nadal IDmer.arem domdonn.!jącym w drobniejszyeh fI'.aIlt-cjech.
Zlawartość jego ~a:t;za iDIIetrledy 9fJl/o obj. Cechy >te same 00 cy.rkonu PoP1'Ized-

mego Z$pOro.

..

.

D y s t e li występuJe w m8.łych iłaśoioach. Cechy te iSlIIIIe jak w ' poprzedniril '
zespole. ' .
..
'
.
'
E P i d o t. Mlinmwy tej :erUIPY występują vi mmdmaJnych ;iIlośclaoo. Cechy <te same
00 epidotów poprzedni.eg9 ~u.,
.
G ;r a In a t ~ępuje tu .częściej !!l.i.i w 7Je'lIlXlle poprzeóndm w posbaci dobN.e
obtoczonyoh 7!iI!Iirn. Cechy te same jalk: "tV .gr.a.IlJ&!die poprzed«ld~ zespołu.
H o.r n 'b ł e n d a jest tu Ib8Irdziej oliJczna lIlIiż w IZIe\Spole popt'IZedn3m. Za'Wla'l"tość
tego minet'l8iu ,pr2lelltTa:cza DiI.~yfP/. IObjętośoi wszystlkiCb minerał6w przezroczystych.' Cechy te same 00 hoImblendy 7JeSPOłu ~J
M o n.a c y,t występuje W lD1ilOrimaO!l1yeh :i!l.ości'8ich. Cechy te .same 00 m.onacytu
poprzedlndego 2leSPQłu.
. ..
.
iM ,u s lIt o w li t występuje w dużych iOOśc:ii8!ch w pooianach Turowa 1. przekraczająe 'W . nie!kńedy 6fJ'1. obj. Cechy te.emme 000 muskowitu poprzedniego zespołu.
. 1R u t y 1 wy,sl;ępu)e 'zwyfkle w postaci oSł-u,pk:6w albo form !kIrzyŻO'Wyclh bliźn-ia-

Mw o bar'W'ie brUl'latno-czeJl'lW'Oll'ej. Bardzo rueuoCZDY • .

, . S Ił a u II" o:l i ot Itwo.rzy zwy4de

ndeprawddłowe

zia·m a,

słabo

obtoczone, o nier6wnej .

pow.ie:nzchnd. OLęsto znajdruje stlę w !lti:Ch .cmme wrostki w ipootaci 1;g;ieliek alI:bo wroa'tki
węgl1iste. Sillny :P1eOObroizm od jllSDlOŻ6Mego do poma.rańczOwego.
.
T o 'p 4& Z WyStępuje w dość dużycl'l id'CIŚciach w pi;as.kach poziomu ·13 w 'r.urowie I
oraz poziomu 282 w Turowie 'U. Cedhy te same 00 topazu ~oŁu pO!PI"ŻedIlii.ego.
. T u rmaHD. Zawm:tość rbego mineral:u przelmlJczatu rueJki.edy fiI1I/o obj. 'ogółu
mLner.ałów cię2Jk:ieh przeflroCzysty\oh. Cechy te same 00 IburmaJdnu zespołu poprzed-

niego.

.

ZESPOL PL'EJSTOOEN'SKr ML'()[)SZY

Na teTelDlie kqpaillnl! Turow \1 :zespól 'ten występuje oW pozi.amach 11 i 7
(!tzw. filaa- oporowy Nysy), IW kopalna: TuIl"ÓW ]l w poziIomie ~. ~espół
ten jest lIlajboga-tszy w .gatuniki minei"alline (tab. 4). .
.

'

A n d a 1 u z y t jest tu JllDitI!j IIILczny lI!irż w obu ~h l2JeIS1POłach. iMalksy-ma1!l1a jego zawartość, np. w ,poo:Lomie 7 de prze!klrlaocza UJ'/.. w poziomie 230 - 50f0. .
Cechy te same 00 rooda[~y:tu l7JI!ISpO'l:ów poprzedndeh.
B i o II; yot występuje tu w. dość macznych dIlościach. ~ć tego min'Ell"ału
przelmI;cza niekiedy 5flJ/o obj. ~pooJiom 200). Cechy >te same 00 biotytu 'Obu poprz.ednd'Cb
zesPołów.
'.
'
.
C h :l o il" y t ,wykazuje większe iilości nit w .mw<lll'alCh obu paprzedndoh zespołów.
cechy tekil.e same jak w pop1'7.OOniicll ~
.
.
C Y ;r ik o c. Zawartość tego minerału jest tu nieco nduza. Jedynie we ;tIDakcjd:
pylastej z8/Woall'ltość cYJIlkoooupr~acza ruekliedy S'JI/o obj. Oeclhy te Siame co cylikonów obu papr.zedn.ich ~6w.
. .
. D y s t e n występuje tbu w . dość macznych ~ Jeg4) 7J8,war,tość .rw utworacb
poziomu 7 przekraC7lll illIielkiedy 5f1J/o obj. Cechy te same 00 dystenu obu poprzedn:i!ch
~ów.

Ep i d o ot jest tu iliem:iejsrLy mi VI 'Obu popr.2IednILoh ~połoa;ch. .7inoajduje się we
Cechy te ~e co epidot6w obu poprzednd.oh zesoołów.

'l:lT1:.~"·9t1deh prawie frakcjach.

.
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G .ran a t. Oprócz gratNl!t6w 1I."6żovryeh, 'WYIstępują.cy.ch 'VI obu po~i!h zespołach, pojaWoiają się granaty bezb!llrwne oraz granilWty mooreI.o~. Gr$Ilaty występują
tu ·!li.cznti-ej Ill~ w <lbu po~ch przypadfk.aodh..
Lam pr,o bo'l;i·rt; y tworzą Błupld; a.lbo wydłuton.e zLairna o bairwde czerwono.;..brooartmej. 'Pleochroizm. w baJr.wach br·un:a.tny.ch i czerwonobru&latny.oh. Znajdują si~
we vuszys1Jlcicll prawie IfIr:aIkcjla,c'h choć 'VI ilościaCh ~bnycll.
.
.

. M o n a c y t wymępuje w drobnych .~8ch. cechy 'be same <X? monacytu ·obu
poprzedn.icll zespdłów.
·Mu slkowi t . znajduje się w m,a{ych ilościach. Cechy te same 00 lQlu$ltowitu
9bu Po,prze<brlclh ~ów. .
.. .
.
..
. Pirolksen dominUje wśr6dmLnerał6w ciężki.ch tego~. Repre2le!l.t~any
jest pr7# ~t. We :frak.c}H!ch <k<lbnłe)szych występuje zwykle w· poStaci dobize ?ac~owanyoh iqysztal6w o Qarwie
najczęściej ostrokrawędziste

melonkawo-brtmamej. We lr.c;ąch 3liułJlnych 1;wo.,.
zimna· albo słUpki o siIlnie postrzępionych brzegach.
Niel.d6re kryształy wykazują, budowę ·pasową. IZaw~ć piro1aMinu rw Orobnli.ejszyeh
iI'aIk:.cjach przedc.racZa mek:iedy JJO'/. oObj. ogóŁu przeźroc:zy.stych minerałów ci.ę7Jki.ch.
R u t y l -wy$tępuje tu w dcl4ć ckobnych iiilaściJach. Cechy !te same CQ lI."utYllu poprzedniego 7JeSpołu; .
.
. .
.
.
Si !l. i m a n H jest bezbarwny aJbo żółtawy, wyl9tępuje w postaci. .ilqyształów
wydłWJonyCh lO praooju lWł6knlistym. Gromadzi się głl'7w1nde we frakdacll ~ubszy.ch. Występuje rw dość drotiny.ch iQoścLaeh.·
.
S t a u :r o l i t jest tu łl.oezniejszy niż w 1PO'PlYl'.edn.im.zeepole. GoomaI6zi. .si.ę głównie.
we traikcjach ogr.ubszy,ob. Cechy te same 00 tStaurollittu .pooprzeci:9iego zespooru.
.
To p a z 'Występuje tu 'W dl'Qł:lnyf'h· :idośclac'h. Cechy ,re same co tOpazu obu
poprzedni·ch .zespołów.
T u r m a li n. Prócz tur:m.alto6w br~t8JtnYoCh. wY1Stępują(:YICh w obu popr;t.OOm-ch
zespołach, }?01awia się tu !PO l'I8tZ. :pi!erws.zy :buJrma1in błętkiltny, {) IPleochroizmie od
. barwy błęk101nej do ;Hołk:owar6żowej. ZalWt8r·tość turmafuLu IW' nieklt6rych fralkcjach
doChodZi do rorawtie 5fIJ/o obj.
xzy

W 5 próblkach rnde d'Zieloriycllna fr_je i nię przemywanych /kIwQ~em
SOIDym przed rwydzielemem milnerałów w Ibrom.ofarm.:ie stwierdzono obec
:llOŚĆ następujących m.ilnemłów cięż'kioh: anataz, andaluzyt, apatyt, biotyt,
ćyrlkan, dyS1:etn, egia'yn, epidot, g·r:anat, horinble.nda ·zielona, ~, m0
nacyt, rutyl, staurolit, si!limanriJt, tul"(IDa,łi!n i tytanit 1(1;wb. ,po).
.
. Z analizY tej ~ Ze plpl'lZedniich trzEch ~aC'h w czasie iPrze4
m)1lwania p.l'6beik kwasem S<;)lnYJll rozpuszczeniu ,ulegiJ: jedynie apatyt. Pozostałe minerały cięme są iidentyczne jak minerały występujące w Obu
przypadkach .
. 'Milll.erałyniepr2Jeźl'OtCZYste me były .analizaWane. W całości pl'6bki S,ta4
nowią one jednak daść znaczmy pl'OCEm,t, przekraczając nielk:iedy 9OD/o ·obj.
danej fralkcji.
4

4

w

Pewne wmoski co .do ipOChoo.zen:ia milIlerałów Cdę2Jkich w zagłębiu ży
taw$kim mOŻllla wysnuć opierając się na pracach autorów wym'ienionych
przy Okazji omawiaJnia. ibudlOWy ' geOOoQ'gicznej badanego terenu. JednJe·
z tych minerałów mogą poc:hbdzić ~ wielu Skał ąbszai'U otaczającego!Za
głębie, inne natomiast .wskazują jedJnoonac2inie ~69ło ma'f;eTiału sk~:eg.o.
Talkie m.1inerały, jak tOJp. anataz, ,biot1t, chloryt;, cynkon,· dysten, mUskowit, rutyl, staurolit czy 1ilJ;ml.ailiny mogą 2lO8.jdować się w wielu skałach
otaczających zagłębie, tym bardzięj :re są to 'W przewadze; skały ikrystaJjc,zIl!e.

.

.

'l\l1nerały cię7Jkioe

w ubwora'ch

zagłębia żytarwSkiego
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. Aaldaluzy;t 'znaleziono w żyle gr8ID.~ej okoalic Va~1a'V'ie, w ,dwumiIlrowych grani'tach oIkolic Svarowa oraz w Skałach tkOIlitaktowyc'h ~a
pogrim$czu masywu iozersko. .Um~o:noSlciego. Apatyt 7Jl1a'jduje się w gJra.nicie rumbumkhn, IW ,granicie zarw:idowskim. oraz ,granicie ikaJrlron.lclSlcim.
W tych samycll śkałach :znałeZiono miJnel'ały ~y~idotów. GTanaty
znaleziono w g.t'aJIlitach oIkolic Svarowa, rwo Skałach i!zersko-llmnkan.oSkich
oraz w łuplkach miJ1rowych. Zdaniem J.Vacla i J Cadlka (1982) granaty
'najmłodszego z~ pochodzić mog-ą IZ głazów

ZródŁem hornblendy zielonej są ~amty

n.a:rzutowyoh.

i łupki ikrystalic7Jlle. Korund
może pochodzić z gtnejsów, sjenitów i lujpk,ów ikrystaliCznych. Lampro-'
bol'i!ty pOClhodzą z wylewnych skał typu !baza,~tów, !które poWS2loohInie 'występują w otoczeniu ·zagłębia.
Monacyt marny jest w g,ranicie rumburskim., si!limani:t moż.e poch'Odzić
z ,gnejsów i łupków ikrysta1ic2Jllydh. TopalZ .2Jllalezi.OIliO w żyłacll SlPlitowych
w grandc~e :rumibUlI'Skim, w gl'anlJta.ch oIkolic Vaclavie, w/granitach Nowej
Wsi {koło. OhTastawy. ZJ:ódłem tego mi:nerału mogą !być Jl"ÓWlIl.ież pegma- .
tyty i. skały g.rejzenowe. Tytamt występuje w granicie zawidlOWskim
i granicie TUmiburskim.

Zarówno analiJza mmeralów cię2lkd.oh, jak: i ~ma!lle źródło ich pochodzewskazują na 'to, że QSa/dy !były 2Jll()Szone w ,trzeciorzędzie i 'w CZW.all'to·rzędzie przez Nysę Łużyck:ą i jej dlopłytWy. /Zespoły miine'ra!lne rtr·zecio.crzędu
orEilz staJrszego 1P1ejstocenu lŚW'mnczą Q tym, że osady rw tych okJ:esach
tralIlSpOrtowane były dQ ;za;głębLa pI'lzez te same r·zeki. Zespół 1:r.zeCiorzę
dowy cróżmi się od czwall"tOrzęd.lOWego jedYllllie nieco lIl'i!ższą zawartością minerałów mniej ,trwałych. iPoza 'tym minerały cięi1kie występujące wop:bu
zespołach są w :zasad!zie ·identyiC2Jllę.
.
SkŁaId. minara1Jny zespołu' na'jmaopdszego 'Ol'IaZ. a!łl.aliza petrograficzna
ż·wir.ów riodszego :plejstoc.enu WSka'zują, że źr·ódła rzek tralIllS\P'ortujących
marteriał Ska.1n.y do lZalgł~ia :ZIIlacm.'iłe się oomęły wsku·tek el'Iozjd wstec~
lIlej. Po l'a'z !piemvszy !WŚród!ŻWi1l'ÓW występują ~u otoczalki gl'lamtów kad'lkonooskioh iora:Z iba'Załtów.
DuŻa 'zawa·rt<Jść Sillda[uzy'tu w piaSkach trzeciorzędu lPoowala.zaliczYĆ
tenzespbł minerałów cię2Jlcidh. do utworów :III .etapu sedymen:tacyjn~o,
wydzie'laIlego przeż au1lo,rów· c7eSk!i.ch..·lObie IlropaJn'ile węgla ,brunam\egoO
po stnmie lPolSkiej (Turów I i 'Du~ów .m) położone są rw strefie płytszej żS.
głębia. P.adłoże iJm'ysta:Idczne występuje tu już iIla głębdk<lŚCi Około 2'00 m..
nia

Duże podobieństwo zeąx>łu :trzeciorzędlOWego oralzzespołustarszego

!plejstocenu pozwa·!aprzypuszcza.ć, że' sieć J:.zeczm.a w obu łych Okr,esach
. była bal'dm podObnie uikształtowattla, mimo iż od !l;llilocenu ido czwa'l'I1lomędu
upłynął dość 'długi Okres cmsu. Vi miooen:ie lN"ySa. ŁużyCka i jej doplywy
'mosay swoje osady do zastOOSka:, IkIt6re isbniało !Da 'terende abeclnegozagłębia żytarwskiego. Po wypełnieniu 'zagłęb'ila i u:stainiu ruchów dbndżają
cych jego dlno il'zełkl lPqpły1Il.ęły iku lPó1In<lCy, TOIZ'Cinając c~iowoO utwory
trzeciorzędowe. d zasypując' je osadami ~odszymi. Nie znamy, niestety,
u:twOlI"ÓW 'p'UoceńSk:ich na oIbszame' za.głę!bia .żytawSldlego. Nie jest jednalk
wylkluczane, że ze względu Illato, iż musiały to !być łyJlkJo osady lądowe,
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zostały. z!darte

przez lodowiec, lrtóry poprzez dolinę Nysy Łutżyckiej wkro-

czył aż na terEm. Czechoslowaeji.
!Zespqł mineralny najmłods%y', który zaliczam do młodszego plejBtocenu, rÓŻlni się 'Pod wieloma względami ,od Obu pozostałych. iWśród minerałów cię2Jkich po raz pierwszy pojawiają się masowo pir()lkseny. ZrtJdłem
tych minerałów są skały typu bazaltów, otaczającyCh zagłębie żytawSkie.
Minerały te me występują ani w 'ZeSpOle trzeciorzędowym, .a ni w zespole
, starszego plejstocenu. O ile w pierwszym z 1;yeh zespołów mogły we ulec
r07ikłBdowi' wskutek lPalnIUjących w mi!ocend.e rwa.runk6w .!klimaJtyc·mych
albo nawet uległy kblDlPle1mernu ro2Jkładowi już w :zwietrzeHlhie ba:za1Jtowej, o tytle. nieobecność ich w ~e czwar1Jorzędowym nasuwa przypu.szczen.ie, że dostępne one były 'erozji dopiero w młodszym plejstocenie.
MOŻIlla stąd 'WI1iosk~ać, że sU>o dopiero IW tym cAk.resie skały ,wylewne
zostały odsłonięte lIla powierzcłmi, albo też działa.JnOlŚć 'w'UlkmiCZllls Iprze.;.
trwała tu aż do młodszego plejstocenu.
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. lKHTABo<oA ~
Pe3IOMe

:>ICBTaBCKlUI BTJ8.JIlDI9-

38Donmma MBOu;euOBlilMB OTJIOlEeBllJlMB, ~CTaBJICBBIdMH rJ'IllBll&IM

. 06P830M Mem:OBO.u;m.IMB

pe.:im.IMB OTJlOlKCBIUIMB iI: OTJIOlEeBllJlMB 31!CTO!m.Ix 03el). 0Im conpo-

Bo~

yrJIJJ. Ha noit TepPBTOpJIH 'lC'l'Bep1'll'llu.Ie OTJI02reBWl ~..
CTaBJICmI rJIllBH&1M '06P830M OTJIO:EellllJlMH "pem 1b.ICIoI JIylKHD;Koit. H ee 'npBTOKOB, OTBOCJIID;II"
clK>pM8D;IIJIMB '6yporo

MBCB It JIJJeitCTOI\eHY.

cpep;a: BBX MOlKHO

~eJIlI'Th rp8llHeBOoIIeC'.Wllile OTJIO:ateBHll pa3JIll'lHoro

B03pacTa H neTPOJ'P8Alnr<t:ecxoro, H MllBep8.JIbHoro COCTaBa. .

06pa3u;&I AJJJI ~ 6bIJIH 0r06pam.I B 1964-1966 r. H3 MBOI\eBOBLIX H DJIeitCTOI\euO:mx
yrJIJJ 'IYPYB I H 'IYPYB 11. Or06paBBlile 06pll3D;bI

OTJI01IreBHit Ha TeppJITOpJIH p83pa60T0J: 6yporo

6bIJIH

p83,ll;CJIelI&I Ha c}I~ a 3a'i'eM B lWIQJ;oit H3 BBX 6ldlIH Bld,ZJ;ClIeBId TJDEeJJIde MHlIep8.1IId.

310 lI03BOlIHJIO OIIP~eJDIIl'b pa3iJ:Hmylo 1t0HD;eBTpau;mo OT,IJ;eJJIdIIdX MHBepaJIOB B 38lIHCIIMOCTH
OT c}lplUCD;lD!l.
.
.
.
MHBepaJlldD>le

rpYJDll>l

BImJenepe'IHCJIeHBI oTJIozemIit OTJIH1I8IOTCJI

mr OT ,u;pyra COCTa..

HOM, a T8ICIre CO,IJ;epDBlleM OT,IJ;em.BhIX MllBepaJIOB. HaH60nee 6e,mIoit OKa38JIaC1, MBOu;eROBSJI

rpymm. 3,IJ;ecJ>, B IIPHBIJ;IIlIe, 3aJIeraIOT TOm.xo H8H60JIee npomc MHlIep8JIJ:.l. B 60JIee rpy61dX
(tpa.m:nmx ,IJ;0MHBHPYeT aB,IJ;aJIY3HT, B 60JIee Men:KHX - D,HpltOH. I'pyrma CTapmero ILJIeitcTOU;eua
B OCHOBHOM CXO,IJ;Ha C MBou;eHOBoit rpymIoit, aKa OTJJJI1IlleTCS TOJJIdtO 60m.JIIHM CO,IJ;epxamreM .
3ClIeBOit poroBOit 06MaHm, a Ta.J:lDl CO,IJ;ep:n.mreM TYPMa.JlHBIl H TOIIIl3Il. Tpymm MJIII,IJ;lIIero .
DJIeitCTOU;eua ~JIee 60raTaJI. 3p;ecJ> P;OMHBHPYeT MOHO&l1lIBll&lit IIBpOECeB, 1t0000ldit, HC ~~
. ~BaJI B 060BX JIpe,IJ;Id,lIy.

rpymmx.. KpoMe Toro, 3,IJ;CCb DOJlBJDllOTCSl JIaMDp06oJIBTId,
'.IeM B DpC,IJ;I.I,lI;Y rpynnax.

a TaJCe B:li&IC BlfJXbI rpaHaTOB H TYPMalIHHOB,

BLICOKaJI 1t0HD;empari;a:s: D,HpKOHa B MBOU;euOBIdX OTJIOJrelDlJlX

JIBJUIeTCJ[

pe3y.m.T3.TOM HO

TOJI&EO 6o.m.moro pacopocrpaHelDlJI noro MBlIep8..lIa B OEpyxaIOm;BX DOPOp;ax, HO H 3JIHMB'fIIJIlHB
MeBee IIPO'DIYX MHBCpaJIOB.
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Krystyna NAlWARA

1JEAVY MINERALS IN THE TERTIARY AND QUATERNARY FORMATIONS
OF THE 2;YTAWA BASIN
Summail."Y

'Ilhe ZyI1;awa basin. is' fiUed Itn w.iiWl .rtIhe !Md"ocene formations r~esented maiWy
by fliballow-wa!ter tlu,v.i:tdilile"Mld :i.oe-m&It"gin;aO. ~e deposits, accompamed by brown
ooal f,OIl'ma'ti.ans.. Quaternary deposits 00Iru!Iist :maiJimy of Pleistocene iluvU¥tiie !Sediments of ,t~ Nysa LuzY'dka River ;&I[ld ,af :Dts ~uliaries:• .AIoong them, twO gra'V'81 arenaceous bori.zons may be dd.sfliriIgu:ished, diifferdng :in their age 8IIld petrograpbicaa.
find m·iDea-a! ,composition.'
.
Samples ,of the MIocene 8IIld iPIleisbocene farmaJtions were talken lfOT analyses in
a lPerd.od from 1964 to 11966 ~1tIbiin ~he area. of :the Turow l' end TurOw [ I 'brown
. coalmdnes. The 'Samples were ISUlbdilrided :into tMcti.o~s. and then heavY md.neraila
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were separated. This allowed ;the autihor
rals dn various

to ascertain various -oonCeM"ratiOlll <if mine-

h-act.ioo~.

The mineNll essembIlages found dn the f,ormatiOllllS m~1:ioned above diMer fJrom.
each other ID having other composlition and COIlitents ,of milnerad.s. Tbe Miooeoe
as,.qemblage ~ Ita , be the poarest one, lI"eV'ealiDg oru.y minerals characteri7ed by
blghest resistance. illn the 'OOoaorser fraotions I8Ildailusirte predom'hnates, in the finer
ooes .[n the older iPleistocene formatlJons :the assemblage .of minerads is. as
a 1'IIl1e, similar <to 1fujBJt of the IMiocene. ,!It dtrfers OOJl.y by having mgller percentage
of .green bornJblende and by b!.gh touomalJiine I8Ild !topaz contents. Tobe assemblage of
the YOfUQger :PIlei'StocEae ~s the riclJest one. oHere prevoai[s oltinopy.roxene that does

.000.

iIl'ot

8ippea:I'

in both assemblages mentioned !Pl'ev:ious!y. Moreover, there ,a re found

also , J:amprobaldtes and various Slpeci'es of ~a.m.ets 'a1Dd' tourmalines other than those
f'o\Kld to occur ;in !the 8S6en:iblages discussed above.
A ibIi!gh MCQIIl, OO1lIc-entration in Ithe 1M1ocene Iformations is a ;result not only of
a widie-spread occUTirence of ttliis mineral in ' the adjacen.t ;rooks, :b ut aJso of the
elilmnation of 'less It"esistant miner>al:s.

