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Żyły kwarcowe w okolicy Barcinka
na Pogórzulzerskiril
WSTĘP

Materiał do antykułu został zebrany w
obejmującego ,połudn.iowo...wschodnią część

latach 1961-1'963 z Qbszaru.
arkusza Stara Kamienica.
Za'gadJnienie kwarou w Górach Izerskich jest w chwiU obecnej aktualne z ipU!lliktu widzenia ;go$pOdarczego. . Jedno z wyStąpień !kwarcu na
Rozdrożu ,I zerskim jest już obecnie ełksploatuwane~
Najstarszą pracą dotyczącą beZjpOŚrednio żył ikwaroowych wschodniej
C2JęŚci arkusza Stara Kamd.enica jest opracowanie G . Ber;ga z 19315 r.
W 'pracy tej wielk. i 'genezę żył !kwarcowych wiąże (ID z intruzją granitognejsów izerskich lUlb uważa je za efekrt dzi~i roztworów hydrotermalnych. Druga praca omawiająca żyły !kw~oowe ;badanego terenu
podhodzi z 1958 r., ootorem ojej jest J. Kornaś. Prace ,górnicze prQwadzone ,p rzez tego autora na wzgór1JU Leśna w Balrcinkl! koło Jeleniej Góry
miały na celu wyjaśnienie własności techtn.icznyc'h tk.wIarcu z punktu widzenia jego pr.zyda1m!Ości dla potrzeb 'przemysłn,l optycme:go.
W 'badaniach, których wym.iiki .przedstawione są w niniejszej pracy,
uwzględnidno obserwacje żył zachowujących stały kierumek i jednolitą
miążsrość na większych prZlestrzeniach~ ppminięto !Il.aItiolniias żyły kjwaroowe wyIka'zuj.ące daleko poSUillięte deformacje łplastyCzne oraz zmienność grubości i przebiegu.
Za przejrzenie i przedysKutowanie materiału składam serdeczne podziękowanie !Prof. dr J. Oberoowi z Uniwersytetu WtrocławSkiego.
GEOLOGIOZN1E WARUNKI WYiSTĘPIOWAlN[~ ŻYŁ KWARCOWYCH

Góry Izerskie i Pogórze berme dbfituj'ą w żyły kwarcowe. Na [Pogór2JU Izerskim w olrolicy Barrcinka !koło Jeleniej Góry żyły kwaroowe
mają dwa kieru:n:ki:NW - SE i NE - SW.
Pr.zedmiotem niniejszego opracowania jest ,głównie żyła o kierunilru
NW - SE, · ipl"zebie,gająca przez w~g6l'ze Leśna. Żyła ta ma kluC2JO'W'e
stanotW:isk.o wśród iIllIlych tego rodzaju żył !kwarcowych. Materiał OibserKwartalnik Geologiczny, t. 9, nr 3, 1965 r.
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Wlacyjny z powstałych żył w okolicach Barcilnika w ar ty!ku.). e omówiony
jest inlniejdoldadJnie.
Wystąpienia kwarcu na w21górz!1 Leśna twarzą malownicze Skałiki
osiągające do 7 m wySOllrości. Obydwa systemy żył występują w gnejsach
waTStewilrowych, warstewkowo-socz~kowyah, a nawet na niewielkim
odemku wgnejsacll soczewkowych.
Żyły () ikie:nmku NW SE ciągną si'ę z przerwami, począWISZ'Y od
SiedlęciJna Górnego przez RY'bni-ce, Balrcin€ik, Pasiecznilk" Janice i giną
pod .osadanti Kotliny Milrska.
.
Żyły Ikwaroowe w okolica'ch BarcilIllka ·charakteryzują ,się generalnie
orientacją przestrzenną 210/7-0 ~pomiary orientacji przestrzennej żył
wykonano na wzgórzu :Leśna i na !pÓłnoc od Rybnicy).
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Fig. 1

Fig. 2

FJig. l . Tn:y.genemoeje ikwlarlcu ze wzgórza. Leśna
Thiree generatiollS af quartz ifrom rthe Letśina Hill
I - pierwsza generacja kwarcu (naj starsza) - gł6wna tyła kwarcowa; II ,- druga
generacja kwarcu; III - trzecia generacja kwarcu (naj młodsza)
I - first (oldest) generation of cjuartz - main quartz vein; II - second generation
of quartz; III - third (youngest) generation of , quartz.

Fig. 2. Żyły kwarcowe ~ okolic lBardIllka

Quar.tz vems 'i n the vici:nities o.f Baroinek:.
Objaśnienia jak na !fig. 11'
~lanations as in Fd'g .l

Upad :żył jest zmienny, .WI8.ha się od 60 0 do 80. 0 i jest skierowam,y na
południotwy zachód. Bieg nie ulega powa:ŻIniejszyrn 2lIIlia!OOm. Analogiczmą
OIrientację Iprzesf:rtzenną wykazuje powierzchnia foliacji w gnejsach,
w 'Mórych obrę.biewys1;ępują żyły kwaroowe.GTubosć żył jest z:mienm.a:

w miejscach maiksymalnejgru,hości sięg·a 1i1 m;

przeciętna gruibość = 5 m.
Pospolitym zjawiskiem W obrębie żył kwarco,wych jest występowanie
fragmentów ,g nejsu, często () kształcie eli:psoidalnym. Najwi.·ększy tego
rodzaju fra·g ment, znaJlly z żyły klwarClO;wej napółrioc od RYlbnicy. ma
3 mdfu.glości. Pomierzone powierzc,4!nie foliacji i lineacje (linijne wydłu
żenie ;przerostów skaleniowo-kwaToowych i linijne fUło'żenieminerał6w
blas2lk<YWycil) tych elemenrtąw ;~jsowych mają we. wszystkich znanyoh
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Fig. 3. Orientacja
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iklwaroowych drugioej 'g eneracji :ze wzgórza

LeŚIllra

Gpó)Jkula-

g6rn!l1, 127 lPOIIIliarow}

Orientation ol qu.aa'tz veills ol seoond 'generaJtion frtom the
hemiS{Phere, 12.'7 measuorelID.ents)

Leśna

mE. ('lJ!Pper

mi pwn:ktach identyc:mą orientację przestTzeIll1lą, analogiczną j,aIk. foliacja
i b-lineacja W sąsiedniCh gn,ejsach, poza strefami ~ kwarcowych. Elementy te wy!kazują głównie następującą orientację:
foliacja: 21O().......J~lOo, ,Ujpad od 60° do 80°;
lineacja 218&-3110°, przy upadzie 2Q--.30 o•
2yły ik:waroowe z OikOtlic Barcink.a o kiertl!Ilku .NW - SE przedstawi.a!ją zespół złoŻOlny z trzech geperaeji (fig. 1, 2). Jest jedn:ak 'Pra~ podobne, że ilość :g€!Ileracji żył 'jest większa.
GMwna żyła kwaroowa to żyła (najstalr1sm.) pierwszej generacji. Jest
to masa kwarcu skiataklawwanego, 'baTWy szarej lub szaxo'bruJna1mej
oz resztkami gnejsu. Pierwsza generacja żył wyka2lUje słahą mineralizację
kruszcową (galena, piryt). Masa ·żył kwaroowycll pierwszej ,generacji poddana była naciSkomi, w wy:ndku ik1tórych zbstała 'Pocięta gęstą siatką spę
kań. Lokalnie pojawia się talk silne zaangażowanie tektoniczne, że mo:im.a
mówić o kaltaiklazie anaIWet mylonityzacji kwarcu '(my1onityzację stw.i.erdron.o prlZY pomocy 'badań miikroSkopowych na jplÓłInoc od. Ryobnicy). W (pOwstałe :szczeliny wdarly się !I"oztwory :krzemimlki, tworząc drugągenerację żył o ,gru..~ 10,5+30 om.
_.
Po 'zaJbliźnieniu szczelin l{ll"Zez !kwarc żył drugiej generacji doszło do
kolejnego, Słabszego lIliż poprzedndo ~Illia zespolJu żył iAAvlarcu zarowno
pierwszej, jak i drugiej generacji. W Jpowstałych w ten sposóh szczelinach
wytrąci'ł się ikwarc ·tworzący trzecią tgene!I"acjężył Oc gruibości. od 2 mm
do 2 cm; Obserwuje 'się przy tym zjawisko przesuwania żył drugiej generacji ipl'zez żyły trzeciej generacji, przy czym amplituda przettlieszczeń
waha się iIlJajczęIŚCiej od 0,5 do 7 om.
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Masa Ik\w'al'cowa· złożona z ipierwszejo, d.::r'Uigiej i trzeciej generacji uległa
kolejnej defoTmacji, r~rezentowanej przez pęknię-cia i szczeliny Igęsto
obok siebie rozmieszczone.
B.AlDAN!A STATYSTYC'ZNE ZYŁ KWARJCOWYCH
DRUGI'E J I TRZECIEJ GEN1ERACJ1 N~ WZGÓRZU LESNA

!Przy ,alltB.liziestatystY'cmllej lposługiwałem się ~ojekcją róWJOOpoSchmidta. Orientacja żył kwarcowyoh drugiej ,generacji
w~órza Ląś.na zostalia przedstawiona lIla diagramie ikOlIlJtu.rowym (fig. 3).
Na proje:k!cj'ętę nanieSiono norroa1lne '12,7 żył
%
og!I'U!bości od :0,5 cm do 30 cm. M-a!kSimU1m.7liO!I'malnych do powierzchni ż~ ikiwarcowych
d!'Ujgi,ej generacji występuje w II okJtancie.
Wartość średnia tego maiklsimum wynosi lillO}6ó.
2y1y -zgrupowane w tym maksi.mu.nl mają bieg
NNE - SSW, zapadJają pajd kątem okOło 6'5 00
na ESE. Drrugie, mniejsze ZJ:!ÓŻIiicowane maksimum występuje w frr oktancie projekcji. 2yły
na'leżące do omawianego Inaiksimum przebie,gają w 'kierunikiu NNW -SSE, z upadem ;na
35
ENE. Upad żył kwarcowych przedstawiony jest
na dla'g ramie wiellrości kątów upadów. Najwięcej pomiarów SkJu!pia się na kącie 70°, co
311
staTllOiWi 2:0% spośród 127 pomiarowo GfI'IUJbość
żył kwarcowych drrtl1gliej (generacji przedstawia
diagram na ,figurze 4. Okazuje się, że najwięcej
Z5
mierZJonychżył, jakie posłużyły do analizy stawstyczn~j, ma ,grufbość 0,5+1 cm; sta:nowią one,
20
f:j(JO/o wszystkich żył.
wierzchniową

to

Fig. 4. Diagram
grubaSć wClI '
II.'t2410311
t1.=41111

,grwbośd

żył

lkwIaroo'wych dlrugliej

'g'enera,cjif ze w21~6rza Le.§n;a
DiaJgraan of Jjjhi'Cllrnesses ()f quartz veim
. oond 'generation lf.l"OIlD. ltJhreo Lema' HiiJJl

ar se-

BAiOANIA STATY1STYCZNE 2YŁ KIW1ARCOWYCH
.pOZA OBSZAREM WZGÓRZA LE-S NA

W ,celu określenia O!I'ieIi.tacji przeBtrzen,nej żył lk.'War,~ występu
w Oibrębie ~ejsów, ,g ranitognejSów, granitów prekambryjskich
poza obszarem ~órza Leśna dokonano 255 pomiaró\vnapowierzcłmi
27 kni2• Grubość 'żył oIbserwo,W'anych waha się 'W' granica,ch od 0,5 cm
do 1 m. Nie 'są ()IJ:le r6wnomiernie rozmieszczone w obrębie różnych ogniw
jących
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litologicznych tutejszego krystaJini:ku. Najwięcej, bo aż f1}}'/o ohserwowanyoh żył Ikwarcowych, występuje w ,p orfirowatej odmianie granitu~m:burskiego, mniej w granitognejsach i .gnejsa.ch.
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Fig. 5. DialgI'am .ZIbior.c zy żył kwaroowych w kry.stalin·iJku okolic Bal'cinka ~żylłY 
o 'gruJboścli. O,'5 om do 'l' m; pólllruLa górna, 2515 plQmI-a.r6w)
Comlbined dliagl'lam of quartz veins ln the -crys<taUi'n e basement, ,vicim:ities
ol Ba·rcinelk: ~veilns· (I,5 cm UiP oto l m thicllt; Ulpper hemis;phere,. 2'55meaa.ua:-e- ·
mełnlts)

Diagram :konturo·w y (fi,g. 5) wstał wy(kreślony na podstawie 2515 !P<>-miarów żył o stałej n'a ogół ,grubości i niezmiennej orientacjli tprZestrzen-nej. Przedstawia ()IIl. maksimum w oktancie II. W ,pólu 'tego maksimum_

s

N
Jru,g. 16. Dwie genera-c.ie żyi kJwiarOOiWY'ch 'w 00iSlJonięci.u w Barcilnknl (40 ID na wschód
od mostu nad !Kamienicą)
.
TwIO ~ei"aJtions of quartz veinS' from
;the ~pom1re attBlwcilIlek 1(40 m ealSlt
ol the obriidge on the Kamien:i-ca River)
I - tyła kwarcu pierwszej generacji (starsza): II - tyła kwarcu drugiej generacji
(młodsza): In granit rumburski porfirowaty: IV - spękania
I - quartz vein ol first generation (01der) :
II - quartz vein ol second generation
(younger): III - porphyraceous Rumburk
eranite: IV - crackings

IV

_ __._....

o... .......
0.5

4,0

4,5
' m

żyły kwarcowe biegną NNE
SSW z upadem na ESE. Wartość tegomaksimum wynosi 115/60.
W 17 o.dlkrywkach daje się zaobserwowaćd:wie generacje żył :kwarcowych. Młodsze, jaikpokazuje fig. 6, Iprzesuwają -starsze. .z~y klwarcowe,
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starszej .generacji mają orientację: 90/6'2; 1:10/510. 2yły młodszej generacji:
300/581; 275/65.
. . .
Jaik lWIidać z powyższyclh pomiarów, żyły starszej generacji wchodzą
w ipOle 'Wielkiego m.aikJSimum {fi'g. 5~. R'ównież żyły tej generacji obserWowane w odsłonięciach należą do tego maksimum. Oprócz wiellkiego ·
maksimum (fi:g. 5) wystęlpUją dwa mniejsze równej wartości. JednQ, o wię
Ilmzym poiru - IW ok!tancie IV :....-. d drugie, Q rnttl)iejszylIIl pO!1ru. - wo!lcliaincle IlII. 2yły występujące JW tyeh maiksimaJcth. mają me:ntację NE - SW.
I
Kąt upadu żył k.'W'arcowych przedstaI
i""
wiony na d~gramie nie malZdecydO'W~me•
go maksimum. Niewielkie maksi.'rnIuim, wylaniające się z równych ;na ogólł wartości,
przy.pajd:a na !ką!t 'Upadu 310 o. Maksimum· '
. to stan'OWi 12,87% spośród wszystilddh pomiarów.
211
G.r.u'bość żył Ik\Wlairoowy,ch IprzedstaWiona jest na fig. 7. Diagram spo;r.ządzono na
podstawie 250 pomiarów. Okazuje się, że
. 15
. najwięcej (3'2°/6) żył kwarcowycll ma grubość poniżej

ro

2

cm.

I-

5
gruboŚć.cm
11,5 z 4 • 8 iII tUlI III.

t%=4M

Fi/g. 7. DiJa·gtt':am zbi!Orezy grubości żył klwIaTrOO;wych W Ikryst.allilliiilpu olro'llic BaTc'inka,

OamJbined dia:gram 0If the thiiJoknesses ol
vems :in :tlhe crylSltalline haseJIllallt
VlilCilI1i1bies afBaiIclne'k
'
qUaJIltz

UWAGI OGÓI1N'E

. 2ytły kiw"a;roowe o kierUjnJk:u NW - SE przebiegają zgodJnie ze :Zgil.ejsowaniem:, natomiast o kierunku NE - SW ;przecinają prostopadle zgnejsowanie. J. Kornaś (1:9'58) elementy gnejsowe występujące w żyłach
kwarcowych traktuje jako enklawy. Miały one powstać w czasie .,mtrudawania hydroterma,lnycl1 roztwO!l"Ów krzemion!kowyoh~', które p.orywały
po drodze okru.ohy,gnejsowe . .
Jak wyiroa·z,ały pomiary orientacji struktur linij!IlY'Ch i foliacji elementów gnejSowych tkrwiących w żyłach ikWaroowycl1, zarow!no foliacja, j'ak
i b-liiIlea'Cja nie wyIlmzują reorientacji w stosunku do ana'logic.znych mik;ros1lr!uJkJtiuIr ~ skiaładh - ot:aczającydh żyły. 1P!CJIZ!WaJ,a to s1Jwi~dzdć, że' me
są to porwaki, lecz fralgmeruty gnejsu nie wyparte przez rozbwory.
Duże .!lliaksimum (fig. 5) wyznaczone jest fPl"zez żyły starszej generacji.
2yły !kwarcowe młodszej generacji należą do małych maksimów w oIkta!Ilcie IV projekcji, z wyją~iem dwóch żył, które należą do wielkiego maikBimUln. 'W odsŁonięciach, ,gdzie występują żyły tej generacji, Obserwujemy
. , zaangarowanie tektoniczne Otbjawiające się· występowaniem luster· teik.toniCZillych z widoczm.ą rota,cją rb1ork,Ó:w. NiewątpliIWie rotacja bloik:ów Skal..
nych spowodowała, że żyły · ikwarcowe młodszej Igeneracji wC'hodzą. w zasięg maksimum wyznaczonego !przez stamżą ,generaicję żył waroowych.-
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Fig. 8. In'filtracyjno-korozyjny char~ter żyty ikwarcoiwej pierw&zej -genera;c:ji
IInfilrtration-corrosion charader of -quail"tz veiln of first generation
1 - masa kwarcowa; 2 - gnejs warstewkowo-oczkowy
1 - quartz mass, 2 - laminary-lent1cular gneiss

A zatem można: powiedzieć, że żyły ' kwarcowe tworzące dUże maiksimrum
(olld;atnt 'I i II) są starsze od żył kwarcOowych mak.simów oIkt~ IV. Maksimum IW OIk::tancie III można przyporządkować tym żyłOom, które iprzebiegają -zgodnie w skałacll Q ,budowie kierun!kOowej. Orientacja tych żył
jest analogiczna jak fOoliacja. Inne mn.iejsze maJksima wyzna'cZiOne są przez
podrzędne -żyły, s.Pemiające warunki podane we wstępie.

WlN-I'OSIKI
1.2yły kwarcowe o. hiegu NIW była

SIE ułoWne są

'W

strefie, która

ipodatna zarów:no ' na zjawiska dYlSjunkcji, jak rownierż na dowóz

SUibstancji kwarcowej. Zjawiska te

następowały !po

sobie

00

natjmniej

trzy!kro1mie.

2. Pierwsza ,generacja żył kwarcowych ma charakter infiJtracyjno-korozyjny, głównie wzdłuż powierzchni foliacji. Pozwalają to .stwierdzić
.obserwacje geologic2'Jne :przedstawiOone na firg. 8. 2yły młodszych generacji (druga i trzecia 'generacj.a!) są pochodzenia hydrotermaln.ego.
3. NajiStarszy et alp clopiI'Owadzenia krzemiOonlki (geneTaeja pierwsza)
·charakteryzował się najolbfit~ym jej dowozem. Dowóz ikrzemionlki w najmłodszym zwy'dzielolllych eia'pów (trzecia Igene-acja) był ilościoWOo naj.słabszy.

4. Porow.IliUjąe dia1gram 2lbiorczy orienta.cjiżył kwarcowych z · całego
badanego odcinka krystaliniku (!fig. -5) i diagram orientacji drugiejgene:i'acjiżył Ikwarcowych wz;górza LeśnJa {,fig. 3) mOOna stwie~dzić, że :po"';
W"yIżs.ze dia,gramy nie rbżnią się zasadniczo, a zaterp. żyły kwa!1'co we drugiej .generacji w~górza Leśna i 'Pozostałe · żyły ikwarcoWe z · badanegoo'b.szaru tworzyły się w tym samym czasie,a więc są jednowiekowe.
1
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5. Badania J. Oberca (1'9'58, 19(1) dowod'74, że Skały endbgeniczm.ebloku izerskiegro pow.stały .przez różnOtr:odne przeobrażenia serii łupko
wej. W takim stanie żyły /kwarcowe 'badanego terenu nie Il10igą wiązac
się ze starymi .i ntruzjami 'g ranitu rumbU'rskiegOt, jak przyjmowali
G. W. Ahrens (192'5) i G. BengiC11935).
Sprecyzow.anie wieku żył .k waroowy,ch w istniejącym stanie odikrycia
tere,nu jest rzeczą trudną. Najbardziejprawdo:podobne Ibyłdby ,przyjęcie,.
że wiążą się olIle z magmową intruZ'ją .granitu. Ka'l"lronoozy.
NaJbliższe wystąpienia ,granitu ·Kark'Onoszy obserwuje się w Siedlę
cinie Górnym, odległym o 8 km od wzgórza Leśna. Nie jest 1;0 najmniejsza odległość występowalIlia żył kwarcowych od granitu waryscyj'Skiego,
gdy,ż żyły zbadanego przeze mnie terenu przebiegają dallej w kiernnlku
południ<llWlO-wschodnim i dochodzą niemal do brzegu granitu waryscyjskiego. Ważniejsze lIliż ddległość żył kwarCOwyCih od in1lruzywn~o brzegu
granitu jest to, że masyw ten występuje ,pod g.nejsami i.zerskimi, co. wyraźnie wynika. z profilów J. Oberca (1'961) . ..
Jeżeli przyjmiemy, że żyiy kwarcowe związane są z ,granitem Karkonoszy (waryscyjski), któremu Iprzypisuje się wiek gÓrnDk~boński, dochodzimy do. wnio.sku, że po okresie tym na terenie Pogórza Izerskie,go
miały miejsce:
a - silne zaangażowanie tektoniczne, !które lokalnie doprowadziło. dokataklazy i mylO!Ilityza·c ji żył kwru:-cOtwyoh, po czym powstała druga generacja 'tych żył;
.
b - pęlmięcia wykbrzystane ,przez drugą .generację żył kwarcowych;
'c - ,pÓnowne ruchy tektoniczne typu dysjU!Illkcji, słabsze lIliż poprzednie, połąozone ze słabszym niż poprzednio dqpływem roztworów
krzemionkOtwych;
d - silne ruchy tektoniczne ty:pu dysjunkcji (,gęsta siatka spękań).
brak dowozusubstan:cji kwarcowej.
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:E1KH KOTOBCKH

PACDPOCTPAHEHUE KBAP:QEBblX iKHJI B HlEPCKOM HArOP'LE
B OKPECIHOcrn BAPQHHKA
Pe .31OMe
.

Ha

' qalOIqHeCH

:1)

.

H3epcKOM
B

Haropbe,

npe,DieJIax

ceBepo-3an~oM

-

B

'OKpecTHOCTH

l'HeHc'OB,

npOCTHpalOTCH

IOro-BOCTO'IHQM

H

I

BapqHHKa,

2)

KBapqeBble

~yx

B

PIli!3HbIX

CeBep<)-B()CT()t{H'OM

1KHJIbI,

BCTpe-

HanpaBJIeHHHx:

-

IOl'O-3ana,lJ;HOM..

:iKHJIbI npe,n;CTaBJIeHbI n'O MeHbIIIeH Mepe TpeMH reHepa~H. IIepBaH H3 HHX
~aJK!e MHJIOHH'N£3HPOBaHHaH

:STO MecTaMH KaTaKJIla.:3J1ipOBliJHHaH H

co6CTBeHHO K:Bap-

.qeBaH 1KHJIa; 06JI~arow;aH mlIPHJIbTpaqHOHH()-KOPP03'OHHbIM XapaKTep'OM napaJIJIeJIbH'O K nJIOCKOC'm: JIHCTOBliJT'OCTH B nopo~ax qeXJIa
.,IlalOIqHeCH B

1KHJIaX

STOH

(2io/70).

reHepaqHH He HBJIHlOTCJI

06JIOMK'H rHeHCOB, Ha6JIIO-

OTTOP1KeHqaMH,

HO 3aJIeralOT

B MeCTe HaX01K,IleHJ1:H.
rH,IlpOTepMaJIbHbIe

KBapqoobIe

1KHJIbI

BTOPOH

reHepa~

6bIJIH

BcecTopoHHe

:H3yqeHbI Ha rope JIeCbHa. II'O BOOpaCTY STH 1KHJIbI OO'IBe'l:aroT KBapqeBbIM 1KHJIaM

'C

MOIqHOCTbIO

1 .4£,

,II'O

IIIHpoKOprucnpOCTpaHeHHbIM

B

KPHCTaJI'JIHqecK'OM

M3epcKOM

.MaCCHBe.
KBapqeBbIe 1KHJIbI

TPeTbeH

reHepaqHH He H3yqaJIMCb; 'OHH nepeceKaIOT Ha ro-

'pe JIecbHa 1KHJIbI BTOPOH reHepaqHH.
CaMbIH 6'OJIblliOH IIpHBH'OC KBapqeBOro BeII:(ecTBa KOHCTaTJ!!pyeTCH B 1KHJIaX nep:B'OH reHepaqHH,

ca:MbIH

MaJIbIH -

B 1KHJIax orpeTbeH reHepaqHH. IIepMO,IlbI npHBHO-

,ca KBapD;oooro BeIIIeCTBa OT,IleJIHIOTCH nepH~aMH ynpyrOH ,IlelP'OpMaqHH. HaH60JIee
:HHTeHCHBHaH

H3

IJ!];1X

npoHCXON'IJIa nOCJIe

06pa3asaHMH 1KHJI

nepB'OH

reHepaqHH,

HaHMeHee HHTeH<:HmIaH - - B nepMO,II Me1K,Ily BTOP'OH H TpeTbeH reHepa:U;HeH.
reOJI'Ol'O-perH'OHaJIbHble yCJI'OBHH n'03BOJIHIOT
:paqHH

CBH3'liJHa C KPKOHOIIICKOH

rpaHHTHoH

CY,IlHTb, qTO caMaH ,IlpeBHHH reHe-

HHTPY3eH ,IlJIH KOTOPOH npmmMaeTCH

: KaMeHHoyrOJIbHbIH BOOpaC'l.\

.Jerzy KOTOWSKI
'QUARTZ VEINS IN T.IIEVICINITIES OF iBARCINEK IN THE IZERA HIGHLAND
!Summa r y
!in the vicinities of Saxicineik., Izera H1ghilanlCi, :the quartz ve'ioIllS occurri:n'g within
;gneisses run in two various directio!llJS: 1 - nor:th-west - soulth-east and 2: :north-east - south-we,st.
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Jerzy Kotawskri

The veins consiSt of three genemtioDS, at lea-si. The :fiJrst one represenJts ,the
proper quartz vein partly broken down and even myloniltized, mt shows' an innlitratiori-corrosion character pamUel!ly to the folLation plane of covering rocks (2110/70).
lit !WaS Btated that the Ifr~ents of 'gneis:ses ooccurring in the veins of ,t h,js gooeration are lIlot dm,gged bloc:lUl, lbult they ha-v e been formed in situ.
The hydrto'thennall. quartz veins of the lSeoontd generation we,re investigated,
in detail on the iLeSn:a HiU. As :far as their age is cOncerned they correspond to the
widespread, up too 1 m ,'thitok quartz veins in the -Izera crySltalline basement.
The quartz veins of third genemtion have not been ilnvesbi.gated . .on the LeSna
Hm ,they cut the veins of second ;g eneration..
The richest tralllsportaltion of quartz materi'!ll is repiOrted from the veins of
fim genera,tiOIlt, ithe poorest one from the veins l()f thrird ,genera.tion. The periods
of tran:sportation Of quartz suobstaIllCe /Were separated by those of lS'ti.illf d:ediormaJtions.The stronges,t IOf these 'l atter took place after the formation of the veins
of fiil'st ,genera'tion, :the rweakest one -between: the seoonod. 'and the thkd generations.
The ,g eologic-regional cond11lions allow to infer that the oldestgenerationl, of
.Car,bonilferous age, is related to the intrusion of the Xarkonosoze gralllite.

