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Występowo'nie kasy.terytu i złoto rodzimego
W aluwia.ch p'otoków w reionie Leśnei ,
(Sudety)
WST~

Zagadnienie występowania rozsypiskowych złóż w Sudetach nie ~a
dotychczas właściwego naświetlenia. Na obszarze tym bądania s~li
chowe wykonywano wyrywkowo, a stosowana metoda silichówa nie
zawsze była właściwa. Problem występowania rozsypiskowych złóż,
w aluwiach współczesnych rzek oraz w trzeciorzędowych utworach aluwialnych przykrytych obecnie utworami młodszymi jest do tej pory
otwarty.
.
Zastosowanie w Sudetach zdjęcia szlichowego, dobadań . utworów
piaszcz-ysto-żwirowych różnego wieku może dać wiele cerinęgo materiału
zarówno dla lepszego poznania budowy geologicżnej Sudetów, j~ i dla
poszukiwań złóż rozsypiskowych i ich pierwotnych źródeł . .Wydaje się,
że istnieją realne szanse .Wykrycia rozsypiskowych złói. złota, kasyterytu.
i innych minerałów w Sl.!.detach. Na poparcie tej tezy przytaczamy Wy-.
niki zdjęcia szlichowego, wYkonanego w Rezonie letnim 1967 ' r:~ w · :tejo:.;
nie Leśnej,powi~t Lubań Śląski.
.
lazło

BUDOWA GEOLOGICZNA OBSZAEU .BADAŃ.
W bu<lowie geologicznej Pogórza Izerskiego biorą udział · dwie róż:"·
noWiekowe jednostki ,!Zoologiczne, osłaniające Od' póhiocy granitóidowv. '
masyw ·Karkenoszy.
Masyw Karkonoszy stanowi intruzję zapadającą prawdopodobme pła
sko pod granitognejsy izerskie.Kontakt granitu:z;e skałami osłony ina
na tym odcinku 'charakterintruzywny (J.Oberc, 1965),
W granitognejsowym bloku izerskim występują przede WSzystKUIl
gnejsy i granitog'~ejsy róinych . odn:lian-::-"'"ec.z~owei ' słQjowe; słojowo
-oc*owe, sła'bo zgnejsowane, wreszciecałk<>wiCle Pozbawione struktury
kierunkowej. Składają się ' one z ortoklazu i mikroklinu, plagioklazów
sodoWych, kwarcu,muskowitu j ' ''biotytu. Wiek i geneza serii -gra:nitognejsowej nie są jednoznacznie c'uśtalone. · ' Są '.tonajprawdopodobnief'
utwory serii' osadoWych; zmetamóclizo:w:aneisfałdowane VI prot"eroz9-iku:;
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Znaczny udział w budowie bloku izerskiego mają również jasne, zleukokratyzowane skały skaleniowo-kwarcowe, nazywane dawniej gnejsami
pegmatytowymi (pegmatytową facją brzeżną), obecnie leukogranitami.
Skały te występują na kontakcie serii gnejsowej z łupkami izerskimi.
Wśród granitognejs6wJicznie występują utwory żyłowe, między którymi wyróżnia się mikrotonality, mikrogranodioryty, porfiry granitowe
oraz limburgity. W okolicach iMirska znaczny rozwój mają grejzeny oraz
skały typu grejzenowego.
W obrębie utworów gnejsowych przebiegają równoleżnikowo trzy
strefy zbudowane z łupków metamorficznych. Najbardziej południowa
strefa łupkowa przebiega w okolicach Szklarskiej Poręby' i jest cżęścio
wo obcięta przez intruzyny kontakt z granitem Karkonoszy. Najpełniej
rozwini~ta jest środkowa strefa łupkowa, czyli strefa Starej Kamienicy
przebiegająca między Wojcieszycami a okolicami Novego Mesta w Czechosłowacji. ;Północny pas łupkowy '- strefa Złotnik LubańSkich - rozwinięty jest o wiele słabiej i przebiega w postaci nieciągłego pasniana
południe od, jeziora złotnickiego. Pasma łupkowe uważa się za relikty
w masie produktów granityzacji (J. Oberc, 196'5).
Strefa łupkowa Starej Kamienicy dzieli hlok izerski na południową
~ednostkę Swieradowa i północną jednostkę Leśnej. Jednostka Leśnej
rozdzielona jest pasem łupkowym 'Zł,otnik Lubańskich na południową
strefę Mirska i północną strefę Gryfowa Śląskiego.
Gnejsy izerskie przecięte są licznymi żyłami kwarcowymi, których
większość wykazuje kierun~k NE-SW. 2yły kwarcowe występują głów
nie w obrębie strefy o~oło 1 km szerokości, która ciągnie się na przestrzeni około 10 km między Świeciem i Olszyną. W południowo-zachod
niej części obszaru strefę tę przecinają żyły kwarcowe o prostopadłym
kierunku NW-SE. Istnieje tu węzeł przecinających się żył kwarcowych.
Najmłodszymi' utworami ' przebijającymi serię gnejsów izerskich są
trzeciorzędowe bazalty, tworzące pasmo wzgórz między Miłoszowem
a Grabieszycami oraz szereg mniejszych efuzji w okolicach Leśnej i Gryfowa SląSkiego. Obecność bazaltów świadczy o istnieniu na omawianym
dbszarze młodych dyslokacji tektonicznych wykQrzystanych przez trzeciorzędQWY

wulkanizm.

Gnejsy izerskie kontaktują od północy ze staropaleozoicznymi utworami Gór Kaczawskich. Kontakt ten ma prawdopodobnie charakter dyslokacyjny, kierunek jego jest prawie równoleżnikowy. W skład komplek..
su staropaleozoicznego, wchQdzą utwory kambru~, ordowiku i syluru wykształcone jako fility, kwarcyty, wapienie, zlepieńce i łupki. Utwory te
są również poprzecinane żyłami kwarcowymi ,(o przeważającym kierunkq .NW-SE) i wylęwami bazaltowymi.
• UW/ory czwartorzędoWe
całym obszarże wyks~łcone są jaKo.
gliny lodowcowe.~liny deluwialne oraz żwiry, piaski i iły aluwialne.

na

TERENU I smc RZECZNA
NA OBSZARZE BADAN'

UKSZTAŁTOWANIE

ObSzar

bada::ń· położo~yjest ' W obrębie jednostki fizjografIcznej okre-

ślahej . nazw:ąPQgórza lzerskiego. Należy on VI .całości
Kwisy. Wbięgą. Kwisymożna . wyr6żnić~~rębnę

do żlewiska . r.zeki
odcinki. :
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Odcinek górny rozciąga się od obszaru źródłowego do Gryfowa .Slą
skiego. Na tym odcinku Kwisa płynie przez .obszerne obniżenie -::-~9tli
nę mirską. D.olina rzeki jest dość szeroka, zbocza na ogół łagodne,.. miejscami rozwinięte są dawne starorzecza. Na zakolach występują niekiedy
urwiska skalne. Na odcinku tym Kwisa i jej dopływy przecinają pas
łupkowy, z którym w rejonie Gierczyn-!Przecznica .związana jest mineralizacja cynowa.
.
Środkowy odcinek Kwisy przebiega między Gryfowem Śląskim a Leś
ną. Na odcinku tym rzeka płynie w kierunku równoleżnikowym, a .jej
wąska dolina wycięta w gnejsach izerskich ma charakter przełomu.
Ze względu na istnienie na tym odcinku doliny dwóch zbiorników retencyjnych nie jest on dostępny dla ,badań aluwialnych"
Dolny .odcine'kbiegu Kwisy rozciąga się poniżej Leśnej. Rzeka płynie
tu znów w kierunku południkowym. Szerokość doliny gwałtownie się
zwiększa i dochodzi do kilkuset metrów. Brzegi doliny początkowo są
strome. Poniżej Szyszkowej, gdzie Kwisa przepływa · przez obszar zbudowany z utworów staropaleozoicznych, zarówno deniwelacje, jak i stromość stoków ulegają gwałtownemu zmniejszeniu.
Lewdbrzeżne dopływy Kwisy, na których prowadzono prace poszukiwawcze, erodują wyłącznie gnejsy izerskie.
Potok płynący przez Stank:owice wpada do Kwisy na odcinku środ
kowym. Pozostałe trzy potoki wpadają do KWisy już na: jej dolnym
odcin'ku. Należy podkreślić, że .obszary zlewni tych potoków oądzielone
są zaznaczającymi się wyraźnie działami wodnymi od zlewni potoków
wpadających do Kwisy na jej górnym odcinku oraz od potoków przepływających przez obszar występowania łupków cynono§nych w okolicy
Novego Mesta w Czechosłowacji, a należących już do zlewni Nysy Łużyckiej.
.
Doliny potoków mają w górnych partiach charakter erozyjny, w dolnych rozszerzają się około 100+200 m. Brzegi dolin są na ogół strome.
Różnice wysokości na obszarze zlewni potoków, których . długość nie
przekracza kilku kilometrów, są znaczne i przekraczają 200 m.
MINERALIZACJA

CYNOW~

NA OBSZ.A!RZE BLOKU IZERSKIEGO

Przejawy mineralizacji i złoża cyny na obszarze bloku izerskiego
z pasem łupków mikowych, tworzących p~smo kamienieckie.
Budowa geolOgiczna złÓŻ i charakter okruszcowania cynowego były przedmiotem wielu opracowań, wśród których na1eZy' wymienić prace E. Konstantynowicza 1(1957), S. Jaskólskiego i K; Mochnackiej (1958), S. Jaskólskiego (1963), H. Chilińskiej :(1963, 1964) oraz .R. Sałacińskiego q965).
Łupki mikowe tworzą pakiet wśród. gnejsów izerskich o. prawie monoklinalnym zaleganiu. Szerokość pasa łupkowego waha się 0,5+1,5 km.
Północny k<m~t łupków z gnesjami izerskimi . ma charakter metamorficzny, kontakt południowy natomiast dyslokacyjny. Przeważającym ty~
pem skały w obrębie pasa łupkowego są łupki serycytowo-muskowitowochlorytowe, zawierające .niekiedy podrzędną ilość biotytu. Łupki są zwykle poprzecinane Zy'łkami wtómego , kwarcu ·z ·podrzędnym ·mikroklinem
(K. Smulikowski. 1957). Li>ka1nierozwinięte są inne odmiany litologicz..
związane są
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ne, wśród których szczególIie znaczenie dla lokalizacji okru~zcoWli\nia,
cynowego mają łupki chlorytowe z granatami.
_
Mineralizacja cynowa związana jest głÓWnie ze środkowym pozioroem.
stratygraficznym pasa łupkowego, w rejonie położonym między Przec,~~
nicą a Gierczynem; cialej ~ zachodOwi, poza granicą państwa, znane
jest złoże cynowe w okolicy Novego łMesta.
Okruszcowarue złoża w Gierczynie (złoże w Przecznicy było eksploatowane głównie na rudy kobaltowe) posiada charakter impregnacji łup
ków, przebiegającej zgodnie z ich laminacją. Ze względu na pseudopo:kładowy charakter formę złoża określono jako falband. Okruszcowan,ie
, poszczególIiych soczewek' wykazuje znaczne zróżnicowanie, w jednych
przeważa kasyteryt, w innych związki kobaltu lub siarczku miedzi. Gra, ni-ee między zmineralizowanymi i płonnymi partiami złoża są trudne do
ustalenia.
S. Jaskólski i K. Mochnacka (1958) dochOdzą do wniosku, że mineralizacja cynowa jest niezależna od skał, w których występuje, a stre~a
łupków granatowych ,była tylko strefą ułatwiającą krążenie cynonośnych
roztworów. ŚCisły związek genetyczny istnieje natomiast między okrqs.zcowaniem cynowym a występowaniem chlorytów typu turyngitowego.
Szczegółowe badania kasyterytu przeprowadzane przez S. Jaskólskiego
i K. Mochnacką wykazały, że minerał ten występuje w pojedynczych
ziarnach i skupieniach ziarnistych w biotycie, chlorycie, w spękaniach
granatów, między ziamamikwarcu żyłowego oraz_w postaci wrostków
w kwarcu. Wielkość ziarn kasyterytu waha się w granicach$etnyc1:lczę
ści milimetra, wyjątkowo tylko dochodząc do 0,2 mm. Zdaniem auto1'6w
ćharakter kasyterytu wskazuje na- hydrotermalną genezę w warunkach
śl'ednich temperatur. '
WYSTĘPÓWANIE ' ZŁOTA NA OBSZARZE -BLOKU IZERSKIEGO

- Dolny Śląsk był ' wśredniQwieczu -obszarem sililie rozwiniętego , kopalnictwa , złota. Główne obszary eksploatacji znajdowały się jedJlak
w obrębie innych jednostek geologicznych. Na obszarze występowania
gnejsów izerskich znane są tylko dwa punkty, w których miało być
eksploatowane złoto. Są to położone w· pobliżu rejonu badań Złotniki
Lubańskie i Złoty Potok. Bliższych danych o charakterze złóż oraz
opOżmiarsl'h pK-RDloatacji brak '(H~ Quiring, fide T. Domaszewska, 1964).
DOTYCHCZASOW'E WYNIKI PoSZUKIWA~'- SZLICHOWYCH

, -

,'

W SuDETACH

'

" :t:Sadarua szliCnowe , stanowią jedną ' znajstarsZych metodposzukiwania - d6ż.W dawnych czasach stosowailo je głównie do ppSZ1,i.kiwania
złota i innych ' metali szlachetnych. '. Obecnie są one .stosowane również
do poszukiwania ~ł6ż ,innych minerałów" > k~6redzięki wysokiemu cięża- ,
roWi Właściwemu oraz '0 4powiednim właSnościom mechatticżnym " mogą '
się koncentrować w - aluwiach rzek i potoków;, MetOdy :te stoSuje się,
gł6wnie- przy posząkiwaniuokruc;hoWych; j ' pierwotnych 'złóż cyny, w9lframil~ tytanu, cyrkonu" pierwiastków ziemrzadkich/ ~łota, platyny i ka,mienisilachetnych, głów:q.iediament6w. ,
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Metody szlich owe, dzięki ich prostocie, stosuje się jako wstępne metody rozpoznania perspektyw złożowych terenów słabo pod względem
geologicznYD\ poznanyCh.
.'
W krajach, w których budowa geologicżna jest dobrze poznana, . metody Sżlichowe stosowane są wmmejszymzmesie. Ostatnio jednak
obserwuje się nawrót do ich stosowania. ' W Czechosłowacji podjętorta
obszarze Gór Kruszcowych i Sudetów zakrojone lia sżeroką skalę bida..
nia szlichowe aluwiów rzek i potoków w poszukiwaniu aluwialnych złóż
złota . i cyny (J. Jerzmański, 1966).
Na obsźarze Sudetów badania szlichowe były dotychczas prowadzone
tylko wyrywkowo; Badania. nad móżliwOŚCią występowania wtórnego
złoża kasyterytu w aluwialnych litworach potoków przecinających. pas
łupkowy wok~1icaCh Gierezyna pi'o'Wadził J. Wmczakiewicz (fide
E. Konstantynowicz, 1957). W trakcie tych badań zgłębiono 58 szybików
o głębokości dochodzącej do 7 m. Próbki z szybików poddawano płuka
niu, a następnie oznaczono chemicznie zawartość cyny w szlichu, która
wahała się w granicach 0,055+0,221% • Materiał z szybików wykazywał
maksymalną zawartość cyny dochodzącą do 0,0113%. W jednyIp przypadku stwierdzono koncentrację kasyterytu dochodzącą do 120 gJm3 piasku.. Z badań tych wyciągnięto wniosek, że złoże okruchowe w Gierczynie nie ma wartości przemysłowej.
,Poszukiwania metodą szlichową na obszarze Gór Izerskich prowadził
T. Wieser (UJ.58). Poszukiwania te objęły cały obszar między Czerniawą
-Zdrojem, .starą Kamienicą, Mirskiem i Rozdrożem Izerskim, a więc
i obszar występowania mineralizacji cynowej Gierczyna-Przecznicy. Badania te pozwoliły na stwierdzenie istnienia kilku obszarów różniących
się wyraźnie składem szlichu «przewaga andaluzytu koło Rozdroża Izerskiego, granatów w okolicach Mirska, obfi rość topazu w sąsiedztwie
pasa łupkowego itd.), nie stwierdzono natomiast koncentracji kasyterytu
wyższych od 0,1 % •
Na obszarze wschodniego obrzeżenia masywu Karkonoszy badania
szlichowe prowadził O. Juskowiak (1959). Wyniki zdjęcia były negatywne
w sensie poszukiwawczym, p~zwoliły natomiast na wydzielenie kilku
odrębnych facji metamorficznych.
Na obszarze .brzeżnej strefy sjenitu kłodzkiego badania szlichowe
prowadziła M. Chorowska ,(1961). Celem jej badań było prześledzenie
przebiegu stref skam-owych, z którymi wiąże się · okruszcowariie arsenowe Złotego Stoku, co nie" zostało jednak osiągnięte.
. Jak wynika z powyżSzego omóWienia; przeprowadzone dotychcZas
badaniasżlichowe vi Sudetach hie dały pozytyWnych wyników poszuki~
wawczych.
'..
. . ..
odrębną pozycję wśród prowadzonyCh w ostatnich latach poszukiwali
sz1ichowych zajmują prace A. GrOdżickiego (i9S:3, 1964, 1966, 1967),
który wykonuje systematyczne badania nad występoWaniem, złota Waluwiach i. eluwiach wielu rejoilówOolnegó SlflSka (Złotoryja, Legnickie
})()le-Mikołajowice '"'- Wądroże Wielkie, Lwowek ~ Bolesławiec, Je'"'
lenia Góra - Dziwiszów), stanowiących w ubiegłych wiekach ośrodki
intensywnego kopalnictwa złota. Badania te pozwoliły . na ' określenie
geneży i wieku. szeregu eksploatowanych dawniej złóż złota.
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WYNlifG BADAŃ

Na obszarze jednostki Leśnej bloku izerskiego wykonano zdjęcie szli..
chowe potoków przepływającyCh przez wsie Stankowice, Świecie, Miło
sz6w i Grabieszyce, należących do zlewni Kwisy. Bardziej szczegółowo
opróbowano potok Brusznik wraz z jego dopływami, który przepływa
przez Świecie i wpada do Kwisy w rejonie Leśnej.
Tabela 1
Wyniki 8D8liz chemicznych pr6bek BZlłcbowych potoków
Kwfsy w rejonie Leśnej

Nr próbki
l/P
2/P
3fP
4fP
5fP
6/P
7fP
8/P
9fP
13fP
14/P
15fP
16fP
17fP
18fP
19fP
20fP
23fP
24fP

2SfP

IZawartośĆ
sno
w%

2 / ZawartoŚĆ

18,7
5,4
7,0
9,9
11,8 3,5
5,4
18,9
0,8
72,4
31,6
6,1
9,0
0,7
4,7
0,4
4,8
3,0
1,3
1,2

w%

14,76
4,23
5,56
8,70
9,30
2;76
4,26 14,88

0;66
57,60
24,70
4,80
7,08
0,57
3,68
-0,34
3,78
2,34
1,02
0,96

dopływów

I

Sn Zawartość Snoz

w żwirach w gfm3
200,6
14,0
22,0
36,2
61,1
4,2
16,1
124,5
3,4
518,4
54,0
15,4
9,4
1,2
6,0
0,5
15,3
21,S
2,0
4,8

Próbki szlichowe o ()bjętości 0,01 ma pobierano z dna potoku, naprzemywano -je w czeI1>akach własnej konstrukcji podobnych do
typu uralskiego, aż do uzyskania szarego szlichu. Z szarego szlichu wydzielano w bromoformie frakcję 'O ciężarze właściwym powyżej 2,8, którą
ważono, a następnie poddawano badaniom laboratoryjnym. Z otrzymanej w ten sposób frakcji ciężkiej wybierano pod lupą złotorOOzime,
a pozostały szlich analizowano na zawartość cyny.
- Analizy chemiczne - zostały -wykonane w Pracowni Analitycznej e;akładu Złóż Pierwiastków Rzadkich i Promieniotwórczych I.G., oznaczenia cyny wykonali T; Morawska i 'R. Płoński. Wyniki tych analiz zestawiono w tab.l.
W wyniku przeprowadzonych -badań stwierdzono interesujące zawartościkasyterYfu izłoża rodzimego w aluwiach badanych potoków (fig. 1).
stępnie

Kasyteryt i

' złoto· rodrńme

w aluWiach 'potokóww

rej.

Leśnej

~699

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

Fig. 1. Mapa' geologic:ma rejonu Leśnej
Geological map of the. Leśna regif()n
ł - ~anitogne:lsy; I'ł - baZ8!lty; i3 - 'łuJJk'1 metamar!f1czne; ł ~. utwory trzeclorzlldoWe:
5 - utwory a[uWla[ne; e - tyły ~!l'(lOwe; 'I - .mme.Jsca. pobir8Inda Ipl"(lbek szloichowych:
.Liczba lB8Id ~ą - 1IicZba· lZlu>n złota, ~, ipod lku:e!lką - -.'tItość kasyterytu
w szldiChu; 8 - pr,dWe :rowtJw IP'NJez !d1()l!n1l potoIku lBrusznJiIk:
l - g:neissose gran:ita; 2 - 'ba8a:łtB: 3 - metamorpblc scbiIsts; "1 - Tertiacy ikmmaotions;
5 - aJ.Ll.WllaJl depOlillt:s; e . _ queńz lIleed'lles; 'I - ~ sIiteB; tflgut'e lIibOVe łbe line llumber.' at ·g.okl gT1'6J.ns, !flglil'e ~- tbe Hne --p!'IeCIeIltage. ot eassl<terlte 10 sdlldeh;
8 - secUon ar Ite&t lPlłB tb..rougIh Ibhe lBruiIIIlIndk sIlream vaMey

Z uwagi lila interesujące wyniki zdjęcia szlichoweg.o w d'Olinie potoku
Brusznik wykonano dwa profile row6w poszukiwawczych, ~ytuowaPe
w odległości .około '500 m jeden od drugiego. Rowy poszukiw~v\fcze ~~
pano do P.oziomu wód gruntowych. Z udostępnionych row~ 'warsJ;w
piaszczysto-żwirdWych pobrano pr6bkibruzdowe objętości O,~2 im3, :następnie przemywano je, podobnie jak p~6bki szlichow~ z , ~otok~.
W pr6bkach bruzd.owych z row6w poszukIwawczych stwIerdzono rOWr
nież znaczne zawartości kasyterytu i złoto rodzime.
. Zaobserwowano, że zawartość frakcji ciężkiej w żwira~ :w~asta
wraz z głębokością (co zilustrowan.o lila fig. 2). Na podsta,wie tyc~ obs~r
wacji przypuszcza się, że w spągowej części osad6w aluwialnY(!łl. b~isk.iej
łoża doliny potoku, zawartość frakcji ciężkiej szlichu znacznie ' wzrośi:tie,
a co za tym idzie również zawartość kasyterytu i złota'. Koncentr~)\vanie
się tych minerałów w pdbliżu łoża doliny jest · charakterystycznę .·dla
aluwialnych złóż rozsypiskowych.

Jerzy Kanesiewicz, HUbert SYłwe&.tr&ak
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Fig. 3. Histogram uziarnienia kasyterytu w próbkach
szlit:hoWY'ch
Histogram ·of cassiterite grain-ilize distribution
in schl1chsatIrole!l
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odłupkach przeświEcające. Z kwasem solnym
charakterystyczną reakcję, podczas której ziarna pokrywa~ się szaro-srebi'ż'ystym nalotem metalicznej 'c yny. Wielkość ' ziarn
kasyterytu w 'próbkach szlichowych w potoku Brusznik i jego dopłyWów
waha się w granicach 0,2+1,4 mm. Rozkład uziarnienia kasyterytu

jl;lSne, W cienkich'

i cynkiem daje

ilustruje histogram na fig. 3.
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W szlichach stwierdzono znaczne zawartości kasyterytu,kt6re wahają
w granicach 0,4+72,410/0, co odpowiada uzyskowi kasyterytu z 1 ma
.żwirów. od 0,5 do 518,4 ,g.
W próbkach bruzdowych z rowów poszukiwawczych stwierdzono równiez kasyteryt. Dla określenia zawartości kasyterytu w warstwie piasków i żwirów Z. poszczególnych próbek bruzdowych sporządzono średnie
próby charakteryzujące warstwę piasków i górną część warstwy żwiro
wej (fig. 4 i 5). Próbka 8-1 charakteryzuje warstwę."piasków z profilu I,
próbki 5-2 i S-3 warstwę żwirową z, profilu I, ' apr6bki S4 warstwę
żwirową w profilu II. Zawartość kasyterytu w tych próbkach podano
w tab. 2.
się

Tabela. 2
Zawartość

kasyterytu w probkach bruzdowych
Zawartość

Nr
próbki

Sn02 w %

S-l
S-2
S-3
S-4

3,4
16,3
21,4
6,2

w szlichu

I

Zaw~SilO2

Snw%

. w aluwiach
w 81m3

2,70
12,88
16,89
4,86

4,7
22,1
'47,1
9,S

Z ł O t O rodzime występuje głównie w warstwach ~irowych. Na
warstwy żwirowe w aluwiach potoku Brusznik przypada 83°/"; ziarn złota, na piaski 170/0.
.
W próbkach sz1ichowych złoto rodzime występuje .w postaci drobnych łusek i grudek rÓŻnej wielkości. Przeważają ziarna małe o średni
cy 0,1+0,3 mm, które stanowią 59,210/0 wszystkich stwierdżonych ziarn
złota. Ziarn średnich o wielkości 0;3+0,7 ', mm je's t 32,~/0, a ziarn dużych
o wielkości powyżej 0,7 mm :.....:..5,6ł/Q~
. , .'
W grupie ziarn małych przeważają żiarna w formie łusek o grubości
do 0,1 mm, iktóre stanowią około 75,% tej frakcji. Pozostała część to
ziarna występujące w formiegrudek. 'Ziama źłota występujące w formie
łusek mają kształt izometryczny, brzegi zaokrąglon~ niekiedy podwinięte, powierzchnię matową lekko skorodowaną (taJb!. I, fig. 6)~
.
W grupie ziarn średnich występują mniej więcej w jednakowej ilości
ziarna złota vi formie łusek i grudek. Ziarna złota występujące w formie
grudek mają nieprawidłowe kształty, niekiedy są wydłużone, powierzchnia ich jest również matowa, brzegi zaokrąglone (tab!. ·I, fig. 7). W grupie
ziarn dużych występują prawie wyłącznie ziąrnagrube o walcowatych,
wydłużonych kształtach.
.
. W próbkach szlichowych stwie:rdzonozłoto rodzime w liczbie od 1 do
7 ziarn. Zaobserwowano, że wielkość ziarn złota' wzrasta w górę potoku
Brusznik. W próbkach szlic,h owych aluwiów potoku Brusznik stwierdzonomaksymalnie 528,4 mg/ma złota rodzimego. W próbkach bruzdowych z rowów . poszukiwawczych również stwierdzono złoto rodzime
w liczbie 1-3 ziarn.
Ponadto ślady złota stwierdzono w sąsiednich potokach przepływaJą
cych przez wsie Stankowice, Miłoszów i Grabieszyce.
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Na obszarze Europy granity, z którymi związane jest okruszcowanie
cynowe, występują w osiowej partii geosynkliny hercyńskiej i wiążą się
z końcowym etapem waryscyjskiej granityzacji (J. Geffroy, 1964). Nałeżą tu granity Galicji, Komwalii, Bretanii, Wandei, LimouSin i Marche,
granity Saksonii i Gór Kruszcowych. We wszystkich tych przypadkach
obserwuje się występowanie w peryferycznych partiach. masywów oraz
w · ich osłonie mineralizacji cynowo-wolframowej (Kornwalia, Góry
Kruszcowe) lub wolframowo-cynowej (Portugalia, Francja). W pierwszym
przypadku z masywami tymi związane · są - złoża uranu tzw. formacji
pięciopierwiastkowej (typ Gór Kruszcowych), w drugim zaś złoża uranu
bez pierwiastków towarzyszących (typ Masywu Centralnego).
Charakterystyczne jest również występowanie w . obrębie tych masywów przejawów mineralizacji złotowej (Wandea, Masyw Centralny),
litowej, berylowej i tantaloniobowej (Masyw Centralny, Góry Kruszcowe. Cesal1ski Las) - J. Geffroy, 1964; F. Leutweiln, 1964-65; Z. Pacal,
1965.
We wszystkich tych przypadkach mineralizacja cynowo-wolframowa
związana jest z granitami dwwnikowymi, ~tórepowstały z granitów
biotytowych w wyniku przeobrażeń o charakterzeanatektYcznym. Procesy przeobrażeń według F. Leutweina (1964-65) rozpoczęły się od
doprowadzenia roztworów alkalicznych, w następnym etapie nastąpił
wzrost kwasowości ' i potencjału utleniającego roztworów. Końcowym
etapem przemian było powstanie wokół masywów i w ich obrębie złÓŻ
pneuma toiitycznych.
Pierwotne złoże ka,s yterytu występującego w aluwiach nie może więc
być złożem odpowiadającym w sensie genetycznym złożom waryscyjskiej formacji cynowej zachodniej i środkowej Europy.
Z opisanych wyżej cech kasyterytu, współwystępowania tego minerału w aluwiach ze złotem rodzimym oraz cech ukształtowania ' terenu
Wynika, że kasytetyt występujący w aluwiach Brusznika pochodzi
z pierwotnych źródeł, odmiennych niż mineralizacja cynowa w okolicach
Gierczyna-Przecznicy.
. Na podstawie zrtanychdotychczas faktów; tj. współwystępowania
w aluwiach kasyterytu i ,złota rodzimego oraz występowania na obszarze
badań wśród gnejsów izerskich licznych żył . kwarcowych przypuszcza
się, że pierwotna mineralizacja cynowo-złotowa wiąże się z żyłami
kwarcowymi.
Na podstawie wykonanych badań przypuszcza się,' że istnieją perspektywy występowania rozsypiskowych złóż aluwialnych kasyterytu
i złota rodzimego na obszarze północnej osłony granitu karkonoskiego.
Z uwagi na to wydaje się celowe wykonanie zdjęcia szlichowego tego
obszaru. Jak wykazały dotychczasowe badania, metoda .szlich owa , daje
dobre wyniki i może być stosowana do poszukiwań złóż rozsypiskowych.
Zakład .ZłM P.ierwiaStklm lR,zaId~ch i .P.roIDdeiliotw6r.czY.ch
~ytutu Geologicznego

Wa__ ul,. Rakowi'E!lCika 4
NadesIano .d.nda ,M grudn:la l1lI6'l' r'.
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3AJIEI'Amm. ~CHTEPHTA H CAMOPQ)UlOrO lOJlOTA
B AJIJIIOmwn.HLIX OTJlO~ nOTOKOB B pAAOHE JIE~~ (CY,lU:Tbl)
Pe3IOMe

B paAoHe 3JIeMelfTI!. JIecbHel :liB3ep(:KQro 6JI()u (CyP;eTLI) 6hIJ1a npoH3Bep;eHa IIIJIBXOBllll

nmeJ?CICldl

CIoeMICa nOT01l:0B, B1lII,II;aIO~ B pexy KBHCY.
6JI01l: C CC(BePanpnploIBIler rpamrroJI,D;HWIt M8CCIJB KaP1l:0HODI. 3TOT MaCCHB CJlOlKeH B.!lPHCQuitCICHMH nOPAHPOBaThIMH rpaHHTaMII,
6HOTHTO~:bIMH rpaHHTaMH H nop4IHPoBaThIMH aJIJIorpaHHTaMH, npep;CTaBJDIer co6Qit DJIOCEyIO

HHTPY3HIO,
HOCHT

31lII11.Z1;aIOmyIO nop;

itH3~e meitCbI.

KOHTaXT rpaHHTa C noxPlilBaIO~

HJoepcxHit

6JI01l: CJlOlKeH npeUMylIl;ecJ;BellHo melCaMH H rpamrromeiicaMH. BtOpoCTeIleHHoe

3Ra'leHHe uMeIOT JIeitxorp8JIB.T}J,
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MeraMOp4IH'lecxHMII CJl~ CBJI3aHO OJIOBJIHOC 0pyp;eHeHHe xacHTePHTOBO-Cym4lHp;HOro

TBllll.

B pe3YJIbTaTe IIIJJHXOBO:il:

C1>CMm B aJIJIIOBlUIX norou EpYJIIlIIIK H B ero ·npHToxax 06Hapy-

lKeHa 60JIbImUl KOImellTPau;wI xacHlepH'I'a H CaMopop;HOrO 3OJIOTa.
TepHT Bcrpe'laerCJI B BH,D;e HeoUTallHIdX 06JIOMKOB Beml'lllHo:il:
B IIIJJHXe p;OCTHraeT

B :mmrxOBIDI: npo6ax

0,2--1,4 MM.

xacH-

Cop;eplKaHHe OJIOBa

57,6%.

CaMopop;Hoe 30JlOTO ~ B IIIJJHXOBblX npo6ax B ][OJlH'lecT~ p;o

7 .3 CpeH,

BeJDl1DIIloit

0,1-2,0 MM.
H3 ODHcaHHblX oco6eHHOCTeit xacHTePBTa, COBMecTHoro ero 3aJIeraHHJI C 30JIOTOM B IUJJIIOoco6eHHOCTeit r.epPHTOPHH CJIep;yer, 'lT0

IIII8JnoBloIX OTJIOxceHHJIX, a T8lCII:e H3 MoP410JIOm'lecxHX

nepHH'IHhIM HCTO'IlIHJ[OM DCTepBTa, CO,ll;ep~rocJl B aJIJIIOBHlIX EpymHllKll, He MOrJIa JlllJIJlTLCJI
OJIOBO-CyJIb4lH,D;HaJI ~, CBJI38HHlIJI C 3OHOit CJJaHD;eB, COCTaBJlJIIO~ KaMeH~
noJIC. Ha OCHOBe BhIlIBJleHHIDI: ,11;0 CHX nop 41axroB npep;nOJIaraeTCJI, 'lT0 nepBH'IHhIM HCTO'lllHJ[OM
xacrepxra H CaMOPOp;HOro 3OJIOTa 6hIJIH J:Bap~CBhIe :aaJJIhI, nm:p01l:0 pacnpocrpaHeHHhIe B nOM
pailoHe.

Jerzy KANASIEWICZ, Hubert SYLWESTRZAK
CASSITERITE AND NATIVE GOLD iN ALLUVIAL DEPOSITS
. OF mB LE·S NA REGION(StroE1'lii~)

Summary
Schlich .. survey' .of'· the Kwisa- river tributaries has , been -made·· within the
LeAnaunit of the Izers'klBiock (Sudetes).
~tQe nort~ the. gral1lif.Qid: m,assif qf ~qe. .I.{~Q~~~,~~ts .. built .up of porphyraceoUs . graniteS, . biotite@:'aiI;ites
porp1i,nl!.ceo~, ·IIIPllOg!.aniteS is · .·c overed

aa4
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with .' the IzerskiBlook. Tbe massif is here a flat intrusion plunging under "the
Irzers.kie gneiJ&ses'. The contact of ithe granite with the manltle rocks is of intr,usdve

character.
For the most part, the Izerski !B lock is 'built1llP o~ gneisses and genissose
granites; leucogranites, metamorphic schists and vein ~ocks such as microtonalites,
microgranodiorites, granite ' ,porphyries, limburgites and quartz veins are found
only sulbordinately. The occurrences of thin of cassiterite-sulphide type are related
to the metamorphic schists.
'
,
As a results of the schlich survey, high concentrations of cassiterite and
traces of native gold have been found to occur in the alluvial of the Brusznik
stream and of its triIbut'aries. In ' theschlich samples, cassiterite occurs as sherply
,angular frag;lhend::s0.2+1.4 mm' ~n ·size. Tin eontenJt in theschlich :iiamples
amounts to 57.f1'/0. Native gold have ,been found in these samples as 7 grains,
the size of which ranges :from 1.0 to 2.0 mm.
The features of cassiterite, the occurrences of this mineral in alluvial de.posits with gold; and the topograhpical conditions of the area in study point to
the fact that the tin-suLphate mineralization connected with the schist zone,
making here the iKamienickie ' belt, could not have been source area to the cass!t'erite found in the alluvial deposits of the Brusznik ·stream. It is supposed · on
the basis of the facts so far ascertained that the quartz veins found in quantities
in this area, were 'h ere primary source of cassiterite and of native gold.

TABLICA I
Fig. 6. ' Zloto rodzlme. 'Ziarna imaiej i "srednleJ wie~aacl" luskowate. Aluwia potoku Brusznik;poVi. okolo '45 ' X ', . .
Native gold. Scale-shaped grains ' of S'mall and meand size. Alluwial deposits of the 'Brzusznik stream; en!. about X 45
Fig. 7. Zlotorodtime. Ziarnasrednie i duZe w postacl ·grudek. Aiuwlapotoku
Bruszniik, !pow~ okolo 15 X
.
. '. "
. . ,
Native gold. Gtain in the shape of smallluDJps of mean and considerable
sizes. Alluvi·a l .deposits ut the · Brusmik;enl.· about X 1'5
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Fig. 6

Fig. 7
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