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złożowej

w J eżowie

.. barytowo-fluorytowej
Sudeckim (Sudety Zachodnie)
WSTĘP

W latach 1969-1973 w ramach poszukiwań IG barytu i fluorytu na
Dolnym Śląskru pr;owadzone były prace w strefie uskoku śródsude-ckiego
w rejonie Jeżowa Sudeckiego. W wyniku rozpoznania geologicznego
stwierdziłam -miner,alizaeję barytowo-fluorytową i barytową w strefie
tektonicznej, .znajdującej się na północ od uS.kroku śródsudeckiego., około
500 Im. W obrębie strefy tektonicznej
określonej jakro uskok Jeżowa
Sude(~kiego wytypowałam dwa obszary perspektywiczne: 1 na SE
stokach SzybO'wiska i 2
na południowych stokach wzgórza
541,3 m n.p.m. Prace w tych obszarach są w toku.
W strefie uskoku śródsudeckiego między Jeżowem Sudeckim i Dziwis.zowem -czynna była (jak wynika ze wzmianki H. Traubego w pracy
z 1888 r.) przez krótki okres kopalnia KUirner. H. Trauhe (1888) pisze, że
występował w niej baryt i fluoryt, E. Zimmermann (1937) wspomina tylkO' a ,b ary;ci e , A. Sachs (1906) tylko. Q siarczkach -cynku i ołowiu. W latach
pięćdziesiątych z ramienia IG w Warszawie prace poszukiwawcze barytu
i fluorytu prowadziła w rejonie Jeżowa Sudeckiego M. Kulesza (1958).
Autorka ta pisze, że w rejonie tym nie zaoibserwowała śladów kopalni.
Rzeczywiście, nie ma tam śladów kopalni; znaleziona przeze mnie mała
hałda barytowa (2 X 3 m) świadczyć może jedynie o istnieniu niewielkiej
sztoLni posizukiw1a1wozej. J. Fedak i M. Lrindner (1966) :w publikacjil na te'mat metalogenezy Sudetów wymieniają punkt mineralizacji w J eżowie
Sudeckim w oparciu G prace H. Traubego {1888) i A. Sachsa (l906). Z. Birkenmajer-Geringer, J. Jerzmański i J. Gorczyński (1966) podają Jeżów
Sudecki jako jeden 'z O'bszarów perspektywicznych pod względemwystę··
powania barytu. Znaczą .oni żyłę hary tu o kierunku N-S na SE stoku
Szybowiska.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA REJONU JEŻOWA
SUDECKIEGO
Fr:agm.ent metamorf'Lku kaezawskiego w ,r-ejonie JeżolWa Sudeekiego,
w którego obrębie stwierdzono przejawy mineralizacji barytowO'-fluorytowej jest wydłużony prawie równoleżnikowo, a szerokość jego nie przeKwartalnik Geologiczny, t. 20, nr 2, 1976 r.
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kraeza 1 km. Od północy graniczy on tektonicznie z osadami kredy rowu
Wlenia, od południa z granitem Karkonoszy wzdłuż uskoku śródsudec
kiego. (fig. 1).
Utwory metamorfiku kaczawskiego w granicach badanego obszaru
rozdągają się w przybliżeniu równoleżnikowo i zapadają w granicach
60-70 0 ku północy, iTzadziej ku południowi. Tektonicznie zaliczone zostały przez J. Gierwielańca (1956) do jednostki PilchoWłc. H. Teisseyre
(19!56, 1967) zalicza je też do jednostki Pilchowic, jednakże nie wyklucza
możlirwości, że jest ito jedynie głębszy od jednostki BolikolWa elem,ent 1tektOllliezny, wchodzący w skład siodła Bolków - Wojcieszów. Utwory te
litologicznie bliższe 'są, moim zdaniem, seriom skalnym zaliczanym do jednostek Bolkowa i Swierzawy (M. Szałamacha, 197 1). W skład dyskutowanych jednostek w granicach omawianego terenu wchodzą łupki zieleń
cowe, zieleńce masywne, łupki serycytowo.-chlorytowo-kwarcowe, lokalnie grafito.we, lidyty i łupki kwarcowo-aJibitowe (paleoryolitowe). Na
zachód od Jeżowa Sudeckiego, w rejonie Siedlęcina-Płoszczym.ki, obok
wymienionych skał pojawiają się wkładki wapieni krystalicznych, a łupki
kwarcowo-albitowe są ibardziej masywne, słabiej przeobrażone tektonicznlie. Cechy Ite bardZlile1j nawiązują do s'kiał jednostki Balkowa. Rejlon Jeżo
wa Sudeckiego zbliżony jest pod tym względem do jednostki Świerzawy.
Seria zieleńców i wapieni krystalieznych zaliczana jest do kambru środ
kowego i górnego. Pozostałe człony litologiczne nie mają dokładnego datowania. Łupki gr,afitowe i lidyty zdaniem I. 'Kornaś (informacja ustna)
nie należą do typowego syluru kaczawskiego.
W zdłuż uskoku śródsudeckiego, przy południolWym brzegu metamorfiku kaezawskiego, rysuje się wyraźna krawędź morfologiczna, stanowią1

----------------------------------------------------------------------------Fig. 1. Szk'ic geolog'ioczno-złożowy mineralizacji barytowej i bary:towo-flruorytowej
w Sudetach Zachodnich i Środkowych
2 - kreda-trias - formacje platformowe (zlepieńce, piaskowce i łupki); 3
waryscyjski posttektoniczny granit Karkonoszy; 4 - górny karbon-perm - osadowo-wulkanogeniczne formacje
molasowe (łupki, piaskowce, zlepieńce, węgle kamienne, ryolity, ich tufy i melafiry); 5a,b wczesnowaryscyjskie osady molasowe: dewońskie w depresji Swiebodzic (a), dolnokarbońskie
V't' niecce śródsudeckiej (b) zlepieńce, szarogłazy i łupki; 6 dewon-starszy paleozoik osadowe formacje geosynklinalne (pelitowo-psamitowe i węglanowe); 7a,b - starszy paleozoik
osadowo-wulkanogeniczne formacje geosynklinalne (pelitowo-psamitowe, serie węglanowe i zasadowe wulkanity wykształcone w facji Zieleńcowej) w Górach Kaczav.'skich (a), w serii
Nieda'mi'I'owa (b); 3a,b - pI'oterozdJozne :!loT'm'acje meta'ffiorficzne (ł!u,pki, gnejsy i g<ra'nity o,ra'z
amfibolity); metamorfik karkonosko-izersko-łużycki (a), seria Leszczyńca (b); 9 - archaiczne
gnejsy sowiogórskie; a - przebieg głównej dyslokacji śródsudeckiej ; b - przypuszczalny przebieg główej dyslokacji śródsudeckiej na obszarze niecki śródsudeckiej wg J. Oberca (1964);
c - granice struktur geologicznych; d - przypuszczalne granice struktur geologicznych; e uskoki; f - mineralizacja; g - kopalnia Boguszów

Geologi'ca1 map showiing barite mineralbation and barite-fluorite mineratlization
in the Western and Central Sudetes
2 - Cretaceous-Trias - platform formations (conglomerates, sandstones and shales); 3 Variscan post-tectonic granite of the Karkonosze; 4 - Upper Carboniferous-Permian - sedimentary-volcanic molasse formatiO'Ils (shales; sandstones, conglomerates, har d coal, rhyolites
and their tuffs, melaphyres; 5a,b - Early-Variscan molasse deposits: Devonian in the Swiebodzice Depression (a), Lower Carboniferous in the Mid-Sudetic Trough (b) -- conglomerates,
greywackes, shales; 6 - Devonian-Older Palaeozoic - geosynclinal sedimentary formations
(pelitic-psammitic and carbonate); 7a,b - Older Palaeozoic - sedimentary-volcanic geosynclinal
formations (pelitic-psammitic, carbonate series and basic vulcanites, developed in the greenstone
facies) in the Góry Kaczawskie (a), in the Niedamirów series (b); 8a,b - Proterozoic metamorphic formations (shales, gneisses, granites, and amphibolites): metamorphic massif of Karkonosze-Góry Izerskie-Lusatia (a), Leszczyniec series (b); 9 - archaic gneisses of the Sowie
Góry; a - course of the main Mid-Sudetic dislocation; b - probabie course oI the main
Mid-Sudetic dislocation in the area of the Mid-Sudetic Trough according to J. Ober c (1964);
c - boundaries of geological structures; d - probabie boundaries of geological structures;
e - fautls: t - mineralization; g
Boguszów min e
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ca jednocześnie północny hrzeg Kotliny Jeleniogrbsk!iej. K.rawędź ta uw,arunkow,ana jest niewątpliwie wymienioną dyslokacją, znaną w literaturze
jako uskok śródsudecki. J. Oberc (1964) ,określa ją jako główną sudecką
dyslokację diagonalną. Na zbadanym obszarze biegnie ona wzdłuż gr,aniey
metamorfiku kaezawskiego z granitem kar:J:~onoskim w części wschodniej
i metamorfikiem izersk:i1m w części zachodniej.
Około 500 m ku północy od uskJoku śródsudechlego,w rejonie J eżolWa
Sudeckiego stwierdziłam na podstawie badań kartograficznych tektoniczną strefę zmineralizowaną barytem, fluorytem, siarczkami Zn, Pih, Cu,
kwarcem, węglanami i hematytem. Str,efę tę określiłam jaklO uskok
Jeżowa Sudeckiego (1973). Ponadto, głównie na podsta'wie otworów wiertniczych, prześledziłam drugą (w przybliżeniu równoległą do pierwszej)
strefę uskokową, f~agmentarycznie zmineralizowaną barytem.

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA STREFY USKOKU
JEŻOW A SUDECKIEGO

U skok Jeżowa Sudeckiego został prześledzony na odcinku 'o długości
1800 m. Z obserwacji powierzchniowych i profilów otworów wiertni,czych oraz szybików wynika, że bieg szczeliny uskoku jest w przybliżeniu E-W, upad stromy, w granicach 80°, skierowany jest ku południo
wi. Wzdłuż hiegu i upadu uskoku śledzone były odcinki, w których
szczelina uskoku (wąska, do 0,5 m) wypełniona jest wiśniową glinką
tektoniczną, a otoczenie jej stanowią zieleńce silnie infiltrowane hematytem, spękane i zaglinione. Często w samej szczelinie bądź w jej otoczeniu pojawiają się żyły porfirów, a na niektórych odcinkach silnie że
laziste węglany. Najczęśdej szczelina uskoku jest dobrze rozwinięta
w tych partiach, w których doszło do infiltracji i penetracji roztworami
hydrotermalnymi barytowo-fluorytowymi i siarczkami; jej szerokość dochodzi tu do 11 m. Wypełnienie stanowią mikrobrekcje i kataklazyty zieleńcowo-łupkowe oraz glinki wiśniowe bogato zmineralizowane roztworami hydrotermalnymi. W odcinkach tych obserwuje się wtórne silne
zuskokowanie strefy tektonieznej, często obserwuje się powierzchnie
zlustrowań, ślizgów oraz strefy rozwalcowań :mikrobrekcji i kataklazytów
oraz ciał żylnych i soczewo charakterze budinażo,wym. Najczęściej młod
sze od założenia strefy uskoku Jeżowa Sudeckiego zjawiska tektoniczne
wykazują kierunki N--.-:S i powodują niekiedy dość znaczne przesunięcia
poprzeczne (fig. 2).
Na zbadanym obszarze uskoku Jeżowa Sudeckiego można wyodrębnić
cztery różnie zmineralizo,wane odcinki: dwa z nich zawierają baryt, jeden
baryt i fluoryt i j'eden kware z hematytem. Wszystkim tow.arzyszą siarczki i węglany.
Pierwszy, najlepiej poznany, wschodni odcinek uskoku J eżo-wa SudeckiegO, zmineralizow,any barytem? i fluorytem znajduje się na SE stoku
Szybowiska. W rowach usytuowanych poprzecznie do rozciągłości uskoku
prześledzono tu, na długości okJoło 210 m, baryt z fluorytem, wykształcony
w formie żył, soczew, nieregularnych nagromadzeń i infiltr,acji w skały
wypełniające strefę tektoniczną. Rozciągłość ciał rudnych jest na ogół
około
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Fig, 2. Mapa geologiczna rejonu Jeżowa Sudeckiego
Geological map showing the area Jof Jeżów Sudeoki
1 - aluwia; 2 - gliny stokowe; 3
piaskowce, zlepieńce i margle rowu Wlenia; 4 - baryt; 5 - porfir ?; 6 - kataklazyty, mikrobrekcje
w strefie tektonicznej Jeżowa SUdeckiego; 7 - granit karkonoski; 8 łupki kwarco~'o-albitowe; 9 - fyllity serycytowo-chlorytowe, lokalnie
z grafitem; 10 - łupki zieleńcowe i zieleńce; 11 - gnejsy izerskie; a - przebieg uskoku Jeżowa SUdeckiego z przejawami mineralizacji
barytowo-fluorytowej; b
przypuszczalny przebieg uskoku Jeżowa Sudeckiego wyznaczony na podstawie profili geofizycznych; c - granice litologiczne; d - uskoki poprzeczne; e - główna śródsudecka dyslokacja; f - granica tektoniczna rowu Wlenia; g - bieg i upad
warstw (foliacji); h - ważniejsze profile geOfizyczne; i - obszary przedstawione na fig, 3
1 - alluvial deposHs; 2 - deluvial loams; 3 - san,asito,nes, conglomerart;e:s. and maTls of the Wleń Graben; 4 - barite; 5 - porphyry?;
6 - kataclasites, micro-breccias in the tectonic zone of JeżóW Sudecki; 7 - Karkonosze Granite; 8
quartz albite schists; 9 - sericitechlorite phyllites, locally with graphite; 10 - green schists and greenstones, 11 - gneisses of Góry Izerskie; a - course of Jeżów Sudecki
Fault with symptoms of barite-fluorite mineralization; b - probabie course of Jeżów Sudecki Fault determined on the basis of geophysical
sections; c - lithological boundaries; d - transverse faults; e - main Mid-Sudetic dislocation; f - tectonic boundary of the Wleń Graben;
g - strike and dip of beds (foliation); h - major geophysical sections; i - areas presented in Fig. 3
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zgodna z biegiem i upadem uskoku Jeżowa Sudeckiego. :Srednia miąższość
żył i soczew barytowo-fluorytowych wynosi 0,8 m. Rozimieszczenie i zaleg.anie mineralizacji charakteryzują pr'Ofile ·ścian szybików i chodników
S-I i S-II (fig. 5), przekrój strefy uskoku ilustruje fig. 6. Dyslokację występującą na południe .od uskoku Jeżowa Sudeckieg'Owypełniają jedY1Ilie
mfkrobrekcje zieleńcowe.
W drugim 'Odcinku występującym na zachód od SE stoku Szybowiska
(fig. 2) nie zaobserwowia:no na powierzchni iplI'zej:awów irrrmeTaHz1acji baTYtOiWIo-f1uorytO'wej, 'w Towach stwierdzono jedynie w szezel!ilme uskokowej
strefy mikrobrekcji zieleńcowych i glinkę tektoniczną. W otworze wykonanym na tym obszarze stwierdzono (w interwałach 59-60 m i 101,8104,5 im) strefy brekcji zmineralizowane kwarcem, siarczkami i hematytem.
Trzeci odcinek zminer.alizowany barytem {około 750 m) stwierdzono na
południ'Owych stqkach wzgórza 541,3 m (fig. 2 i 3). W środkowej części
tego oddnka, na długości 120 m zarejestrow.ałam żyłę, a miejscami dwie
żyły barytawe (o grubości od 0,5 do 1,0 m) w obrębie kataklazytów i mikrobrekcji zieleńcowo-łupkowych o zaharwieniu wiśniowym. Na brzegach
·omawianej strefy nie śledzono na powierzchni większych koncentracji
barytu. Baryt pojawia się tutaj w formie drobnych skupień, żyłek i infiltracji. W otworach wykonanych w tym rejonie na przewidywanych
głębokościach odpowiadających uskokowi Jeżowa Sudeckiego nie
stwierdzono barytu. Na żyłę czystego barytu natTafiło wiercenie WJ-IV
na głębokości odpowtadlająeej uskokowi występującemu na południie od
uskoku Jeżowa Sudeckiego {fig. 3). W pozostałych wypadkach przewier..
eono jedynie strefy glinek tektonicznych i skał węglanowych 'Oraz brekcji i ikatakla:zytów z drobnymi żyłkami barytu.
Czw.arty odcinek z przejawami miner.alizacji barytowej został stwierdzony na zachód 'Od J·eżowa SudeckiegG. Jest on .00 do kierunku rozcią
głości identyczny z poprzedn]mi, jednak wyraźnie przesunięty ku połud
ni'Owi wzdłuż uskoku poprzecznegG, !biegnącego doliną J eżow,a Sudeckiego. Przejawy mineralizacji barytowej w tej części ograniczają się jedynie do drobnych żyłek i skupień barytowych. Bonadto w otoczeniu
uskoku prześledzono drGbne żyły porfirów. Bardziej na zachód, w rejonie
Srebrnika, na przedłużeni u uskoku J eżow.a Sudeckiego stwierdzone zostały w podglebiu wyraźnie anomalne zawartości niklu i 'Ołowiu (:M. Szałamaeha, 1970). Z faktu tego można wn10skować,że dyslokacJa ta ciągnie
się ku zachodowi Jako strefa równGległa do uskoku śródsudeckiego.

CHARAKTERYSTYKA PE:T'ROGRAFICZNA SKAŁ STREFY USKOKU
JEZOWA SUDIDCKIEGO
Wśród skał otaczających uskok Je:howa Sudeckiego wymienić należy
łupki zieleń'cowe, kataklazyty i mikrobrekcje zieleńcowe oraz glinki tek-

toniczne.
Ł u p k i z i e l e ń c GiW e są silnie przeobrażone, intensywnie przepojone hematytem, lokalnie fluorytem i ba,rytem. Generalnie są one silnie strzaskane, lokarnie rGztarte do glinki tektonicznej G zabarwieniu
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Fig. 3. Wycinek mapy dokumentującej uskok Jeżowa Sudeckiego z mineralizacją
barytową w rejonie wzgórza 541,3 (A) i SE stoku Szytbowisika (B)
Fragment of map showing Jeżów Sudecki Fau[t with barite minerałization lin the
area 'Of 541:3 m hfl:l (A) and on ,the south-eastern Is~opeof the 8zybowisf[~o HiU (B)
1 - uskok .Jeżo~'a SUdeckiego: a - stwierdzony; b - przypuszczalny; 2 - uskoki poprzeczne; 3 - mineralizacja barytowa i barytowo-fluorytowa; 4 - wkopy i szybiki ze stwierdzonym
barytem; 5 - wiercenia skośne i rzuty poziome wierceń; 6 - rzuty poziome uskoku .Jeżowa
Sudeckiego na linii wierceń i do głębokości wierceń; 7 - bieg i upad skał w strefie uskoku
.Jeżowa Sudeckiego; 8 stara hałda z bloczkami barytu
1 - .Jeżów Sudecki Fault: a - determined, b - probabie; 2 - transverse faults; 3 - barite
and barite-flourite mineralization; 4 - trenches and test pits with barite; 5 - diagonal boreholes and horizontal projections; 6 - horizontal projections of .Jeżów Sudecki Fault along
the line of boreholes and to the depth of boreholes; 7 - strike and dip of rocks in the area
of .Jeżów SUdecki Fault; 8 - old waste dump with barite flaga

wi'śniowym
się
zieleńcowe

lub oliwkowym. W szczelinach pęknięć obok barytu i fluorytu
kwarc, węglany i siarczki (tabl. I, fig. 12). Zieleńce i łupki
zhadane pod mikroskopem ujawniają tekstury kierunkowe,
struktury granolepidoblastyczne i kataklastyczne. Ich skład mineralny
jest nas:tępujący: ,ch1orr-yt, slerycyit, kakyt, plagioklazy, łyszezyki, [kwarc
i tlenki żelaza. W jednych partiach sk,a,ły liczniejsze są łyszczyki i chloryt, w innych laminy kakytowe na przemian z serycytowo-chlorytowymi.
Lokalnie pośród łyszczyków i chlorytów pojawiają się większe blastyezne
plagioklazy. Odmiana z plag10klazami lmakroskopowo odpowiada zieleń
com masywnym. Często plagioklazy są rozczłonowane, a w szczeliny wuika młodszy kakyt. W niektórych partiach pojawia się ibardzo liczny
kalcyt.
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Fig, 4, Profile rowów ze stwierdzonym barytem na SE stoku Szybowiska (A) i w rejonie wZlgórza 451,3 m (B)
Sections of trenches with barite on the south-eastern slope of Szybowisko Hill (A) and in the are'a orf 541.3 m hill (B)
l - glina z gruzem; 2 - mineralizacja siarczkow'a; 3 - mineralizacja barytowo-fluorytowa; 4 mineralizacja barytowo-kwarcowa; 5 _
brekcje zieleńcowe scementowane barytem i fluorytem; 6 - zieleńce i kataklazyty zieleńcowe zdolomityzowane, bogato infiltrowane tlenoglinka wiśniowa; 8 - kataklazyty i mikrobrekcje zieleńcowe; 9
kataklazyty okwarcowane; 10 - porfir;
11
żyły skaleniowo-kwarcowe; 12 żyły i soczewy kWarcu; 13 - łupki zieleńcowe i zieleńce sfeldspatyzowa'l.1e; 14 łupki zieleńcowe
i zieleńce; 15 - łupki serycytowo-chlorytowe
1 - ela y with rubble; 2 - sulphide mineralization; 3 - barite-fluorite mineralization; 4 barite-quartz mineralization; 5 _ greenstone
breccias cemented with barite and fluorite; 6 - greenstones and greenstone kataclasites, dolomitized, richly infiltrated with iron oxyand hydroxides; 7 - cerise-coloured clay; 8 - kataclasites and green stone micro-breccias; 9 - kataclasites impregnated with quartz; 10 __
porphyry; 11' feldspar-quartz veins; 12
quartz veins and lenses; 13 - green schists and feldspathosed greenstones; 14 - green schists
and greenstones; 15 - sericite-chlorite schists
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W różnych partia'ch skały występuj ą żyłki kwarcowe i kwarcowo-adularowe, a 'w bezpośr1ednim sąsiedztwie żył barytowych i barytowo-fluorytowych także haTyt, fluoryt i siarczki. W niektbrych partiach wśród
wijących się smug i lamin serycytowo--chlorytowych pojawiają się hardzo
liczrne siarczki o zarysach ezt'ero- i sześciobocznych oraz smugi i nieregularne nagromadzenia tlenków żelaz,a. Łyszczyki reprezentowane są przez
reliktowo zachow1any biotyt, ulegający prz'eobrażeniu w j,asny łyszczyk
i chloryt.
Tabela 1
Wyniki analiz planimetrycznych kataklazytów
Nr próbki

Baryt

Fluoryt

Kwarc

Łupki

113W/72

2,5
11,3
4,1
1,7
19,1

17,0

10,9
66,0
23,3
4,2
4,2

66,1
19,5
29,3
66,3
73,8
29,8
84,8
38,0
7,5
23,3
77,8
50,3
93,0
60,2
40,1
73,4
78,9
71,9
89,0
29,1
56,8
67,1
46,0

114W/72
133W/72
134W/72

-

1,0
1,1

-

-

-

-

1,4
2,0
0,9

-

141 1 W/72

-

-

142W/72

-

-

0,8
63,4
72,1
1,2
8,6
3,7
4,9
3,7
2,7
0,6
4,4
3,1
2,6
11,6
0,3
34,1

135W/72
138W/72

-

-

15,2

-

2,2
0,7

7,8
17,2
144W/72

17/71/S
18/71/S
176/72
176a/72

-

5,2
0,4
17,9
20,2
22,3
36,4

48,0
3,3
-

16,0
7,5
39,3
11,9
-

1,4

mikrobrekcji

zieleńcowych

Plagioklazy

Tlenki
Fe

-

3,5

-

1,0
1,5

0,6
-

2,2
41,2
26,8

-

1,8
8,9

61,3

-

-

1,8

9,7
-

9,7
13,1
-

-

2,2
0,8

-

-

-

0,3
0,4
-

1,1
2,5

I

.Kalcyt

51,9
14,6
2,6
15,7
40,3
2,6
34,6
3,4
19,4

-

-

-

7,0

4,1

-

-

-

-

10,3
12,1

-

K a ta k l ,a z y t Y i m ikr o. b rek c j e z i e l e ń c o. w e partia'mi
zmineralizowane są harytem i fluorytem. Mikrobrekcj'e zieleńcow·e są silnie strzaskane, rozsypliwe, .zabarwione hematytem na kolor wiśniowy,
często zaglinione wiśniową glinką tektoniczną. K,ata'klazyty są skałami
bardzo drobnoziarnistymi, barwy wiśniowo-szar,ej, dość zwięzłe. Od mikrobrekcji różnią się zdecydowanie już :na pierwszy rzut oka :masywną
strukturą i wyraźną, chociaż nieregularną łupliwością. Wmikrobrekcjach
gołym okiem dostrz'ega się fragmenty rÓŻIIlych skał, w kataklazytach dopiero pod mikroskopem. Analiz,a mikroskopow,a ujawnia istnienie w obu
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typach skał fragmentów łupków zieleńcGwych, serycytowo-kwarcowych
z bardzo. licznymi blastycznymi plagioklaz.a~mi i smugami tlenków i WGdorotlenków żelaza. Skały te są najczęściej scement'0wane kalcytem, barytem, fluorytem 'i kWiarcem. Skł~ad pe'trogr:af,iezn,y tJich skał ilustruje tabela 1.
G l i n k a t e k t D rn i c z n a m,a barwę wiśniową, beżowooliwkJową lub
szarordz.awą, w stanie wilgotnym jest słabGplastyczna. Z reguły zawiera
fr,a,gmenty i okruchy skał zieleńcowych, łupków serycytGwG-chlorytGwych
i barytu. Niekiedy jest infiltrDwana harytem i fluorytem.
W grankach badanegD 'Obszaru stwierdzono .również p G r f i r y występujące zarówno na powierzchni, jak i w szybikach 'Oraz wierceniach.
Zjawiają się orne w obrębie stref tektGnicznych i 'w ich bliskim sąsiedztwie.
WGtworzle WJ-I i WJ-V przewierc'0ny został sz:aro-lzie101ny porfir iZ f'enolkryształami biało-seledyno:wYich skaleni, ezęsito siln:le skaOlłiniz,owaJnych.
''ł 'Otworze WJ-V w pGrfir,ach śledzono fragmenty skał zdolomityz'Ow,anych, tDwarzyszących strefi,e tektGnicznej.

ZŁOŻOWA MINERAL'IZACJA BARYTOWO-FLUORYTOWA

ODCINEK STREFY ZMINERALIZOWANEJ Z SE STOKU SIZYBOWISKA

W prGfilu wschodniej cz.ęści SE stGku Szybowiska stwierdzGno (szyhik
S-I) jednolicie wykształcGną żyłę barytu z fluorytem (fig. 5). Średnia
grulbość żyły wynosi 1,3 m. Dalszy jej ciąg napotkano w Gtworz'e W J-II,
na głęb. 154,7-157,0 m (fig. 6). Zawartości fluGrytu 'w ea,łym profilu
wahają się w granieach od 2,24 do 14,98%; w próbie uro'bkGwej z szybiku
S-I wahają się 'Od 7,17 do 22,47 %1 , Bezpośrednie otoC'zenie barytu z fluorytem stanowią glinki wiśniowe i seledynowe, kataklazyty i ,mikrobrekcje, odcinkami bog.ato infiltrowane harytem i fluorytem, oraz łupki grafitowe, łupki serycytowo-chlGry't'0wo-kwarcGwe i łupki zieleńcowe z-aba:rwi'0ne na kolor 'wiśniGwy. Słabo widoczne ukierunkowanie w skałach
strefy tektonkznej jest na 'Ogół zgGdne z biegiem strefy oraz z foliacją
skał 'Otaczających. Przeciwne są jedynie upady.
W profilu z .zachodniej ezęści SE stoku SZyibowiska (szybik S-II,
fig. 5) stwierdzono trzy równoległe strefy z mineralizacją barytowo-fluorytową 'O podobnej roz ciągło śrci i podobnym upadzie. Odległość między
strefami = 0,5-1,0 m. Łączna grubość ca'łej strefy zmineralizow,anej
wynosi ok'0ło 11,0 m. Baryt z małą domieszką fluorytu (do 5,50%)
tworzy tu soczewy o. średniej grubości 0,43 m i długości w kierunku
upadu 3,0 dG 6,0 m. Soczewy barytu tkwią w prze'0brażGnych, bogato
zminer.aliz'0wanych fluorytem ('Od 13,6 do 18,37%) i barytem, kataklazytachzieleńeowych i zieleńcach. Dalszy ciąganalGgkznie 'wykształconej
minera1izacji stwierdzono w Gtworz,e WJ-I. Partie zminer.alizGwane barytem i fLuorytem, prześledzone na głębokości od 100,5 dG 104,2 m,moż
na na podstawie analiz chemi,cznych schar.akteryzować następująco:
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Fig. 5. Profile ścian szybików i chodników S-I i S-II
Sections of the walls of test pits S-I and S-II
1
gruz skalny; 2 - glina z gruzem; 3 -< gruz barytowy i bloczki barytu z fluorytem; 4
glinka wiśniowa z żyłkami i nagromadzeniami barytu i barytu z fluorytem; 5 - glinka wiśnio
wa z żyłkami barytowo-fluorytowymi i siarczkami; 6
żyły siarczkóW (Pb, Zn, Cu); 7 żyły barytowo-siarczkowe; 8 żyły kwarcowo-barytowe;
9 żyły barytowo-fluorytowo~kwa,rcowe; 10 baryt; 11 - glinka plamista i 12 - glinka seledynowa; 13 - glinka wiś
niowa; 14 - łupki zieleńcowe silnie strzaskane, brekcjowate, impregnowane barytem, fluorytem i siarczkami; 15 - mikrobrekcje i kataklazyty zieleńcowe impregnowane barytem, fluorytem i siarczkami, silnie zaglinione, 15a
porfir; 16 - łupki zieleńcowe 'Ih'ietrzejące na kolor
wiśniowy; 17 żyły kwarcowo-skaleniowe; 18 żyły kwarcowe; 19 łupki chlorytowo-serycyt owe z 'grafitem; 20 - łupki chlorytowo-serycytowe; 21 - zieleńce sfeldspatyzowa'11e; 22 łupki zieleńco\\.'e; a linia opróbowania bruzdowego ciągłego; b -- odcinki opróbowane, z których wykonano analizy chemiczne; c - numery próbek i wyniki analiz chemicznych
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w barycie dominGwała g.alena. Główne parametry charakteryzujące zł.oże
z SE stoku Szybowiska są następujące: BaS.o4 - 72,94'°/01; Ca.F2 - 10,03°/01;
Si02
10,79%; Fe203 - 0,45%; c . .obj. 3,76 g/cm 3 • W .o:bliczeniach tych
brano pod uwagę jedynie !mineralizację barytowo-iluorytową tw.orzącą
wyraźne żyły bądź soczewy, nie uwzględniono natomiast :bog.ato infiltrowany;ch skał strefy tektonicznej, gdzie przede wszystkiim dom'illlow:ał iluom
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Szybik S-l!

4,6

17,0
76

19,0

~g
72 72 72

1//71 SI c

1 - rock rubble; 2 - clay with rubble; 3 - barite rubble and flage of barite V\.'ith fluorite;
4 - cerise-coloured clay with barite veins and concentrations as well as veins and concentrations of barite with fluorite; 5 - cerise-coloured clay with barite-fluorite veins and sulphides; 6 - veins of sulphides (Pb, Zn, Cu); 7 - barite-sulphide veins; 8 - quartz-barite veins;
9 - barite-fluorite-quartz veins; 10 - barite; 11 - spotted clay; 12 - light blue-green clay;
13 - cerise-coloured clay; 14 - green schists, strongly fractured, brecciated, impregnated with
barite, fluorite, and sulphides; 15 - greenstone mirco-breccias and kataclasites, impregnated
with barite, fluorite and sulphides, strongly clayey; 15a - porphyry; 16 - green schists
weathering into cerise-coloured schists; 17 - quartz-feldspar veins; 18 - quartz veins; 19 chlorite-sericite schists with graphite; 20 - chlorite-sericiteschists; 21 - feldspathosed greenstones; 22 - greenstones; a - line of full, conti:nuous sampling; b - sampled segments from
which chemical analyses were made; c - numbers of sampies and the results of chemical
analyses
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ryt. Zasoby złoża - obliczone do głębokości 130 m - wynoszą ok.
130000 t rudy o podanych wyżej 'zaw,artościach głównych składników.
Do głównych składników użytecznych złoża :należą: baryt, fluoryt,
siar,czki Zn, Pb, Cu i kwarc, do charakterrystycznych a rzadk:o spotykanych - celestyn.
Najliczniejszym minerałem jest b a ryt. Jest on różnie wykształcony
i różnie rozmieszczony. Tworzy zwarte żyły bądź soczewy w obrębie
strefy usl~okowej , ponadto wypełnia i cementuje skały przeobrażone w toku rozwoju usk:oku, głównie w formie żył i drobnych skupień (tabl. I,
Hg. 8, 9). Jeslt on nrajczęściej bladorr6żowy, Śl'ednilolkrystaliczny, tablkzkowy, o. ułożeniu promienistym lub pierzastym (tabl. I, fig. 10; tabl. II,
fig. 16, 17; tabL I:V, fig. 28), C'zęsto jest smugowany, co obj,awia się naprzemianległym ułożeniem barytu białego i bladoróżowego.. Smugowanie 'często podkreślają do 2 mm grube żyłki galeny. Drobne żyłki barytu
Tabela 2
Wyniki analiz planimetrycznych próbek barytowo-ftuorytowych
Nr próbki
115W/72
140W/72
143W/72
19/71/S
89/71/SII
90/71/SII
102/7I/SII
117/71/chI
94j71jchII
101/7IjSIl
119j71jchI

120/71jchI
122j71jchI

Baryt

Fluoryt

Kwarc

73,0
27,0
65,2
47,5
51,7
87,3
37,9
77,2
56,0
33,9
18,8
9,3
67,0
76,2

17,2
71,7
29,9
51,0
25,2
10,9
56,6
2,4
30,5
46,8
51,1
68,9
30,4
22,0

2,4
0,6
-

0,5
3,2
6,7

Kalcyt

7,4
0,5
1,2

-

0,8
-

4,3
20,4
0,2
0,2
1,5

Łupki

-

7,2
-

14,5
0,5
0,7

-

Miner.
nieprz.
-

2,9
1,0

-

0,5

-

-

-

-

-

13,3
5,7
26,9

-

-

6,0

1,7

-

1,2

-

21,8

-

-

-

-

0,2

-

1,4
1,6

Tlenki
Fe

-

ukazują następującą sekwencję: na brzegach wykształca się kwarc o palisadowym ułożeniu, wewnątrz baryt. W niektórych żyłkach sekw'encja
ta widoczna jeslt tylko 'Z jednej strony, z drugiej balr)lit wlTIJika be1zpośrednio

w

skałę.

, F l u 'O r y t jest bezbarwny, najczęściej wykształcony w postaci dość
dużych kryształów o zarysach regularnych, z dobrze wj:doC'zrną romboedryczną siatką spękań ('tabl. III, fig. 23). Wnika on bardzo powszechnie
w skały otaczające w formie żył (tabl. III, fig. 20; tabL IV, fig. 30, 31)
oraz pojedyńczych ziarn i kryształów (tabl. II, fig. 14, 15; tabL IV, fig. 30, 31)
Bardzo często dostrzega się, 'że fluoryt jako młodszy od barytu bądź to
zamyka w sobie fragmenty barytu (tabl. I, fig. 12; tabl. II, fig. 16, 18),
bądź ostro ucina baryt (tabl. I, fig. 11; tabl. III, fig. 23; tabl. IV, fig. 26),
względnie obserwuje się tylko relikt.y barytu zachowane wzdłuż spękań
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(tab!. III, fig. 21, 24). Są też takie partie, gdzie trudno zdecydować czy
fluoryt wypiera baryt, 'czy też odwr,otnie (tah!. III, f'tg. 22). Często obserwowane 'Wzajemne :zazębianie f1uorytu i siarczków wskazuje na ich
prawie równoczesne powstante {tabl. I, fig. 12; tahl. IV~ fig. 23).
S i ,a r c 'z k i Ph, Cu, Zn prz.eśledzono głównie nla ściiaJIlJClJch (wSlchodnieji
i 'z a'chodniej) szybik.a S----<II. Najczęściej gromadzą się one w formie żył .
'0 grubości od 0,5 do 10 em i długości do 2,0 m. W większości są to mo:nomineralne żyłki chalkopirytu w parti,a ch e entr,a lnyeh, na zi ewnątrz 'Otoczone barytem i fluoryt'e/m, niekiedy też kalcytem, bądź tkwią 'w szarordZ1awej gLince. Impregnacje s[.Clir'czków w żył:ach baTytawo-fluoTytowych
i w skałach przeobrażonych tektoniczni,e dochodzą do 1010/0 zawartości
skały.
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Fig.. 6. Przekrój przez zło'że barytowo-fiuorytowe na linii szybika S-I i otworu
W J-II na SE stOiku Szybowiska
Cross secti-on of a barite,- fluorite deposit
along 'a line from test pit S-I to borehole WJ-II on the south-ea'stern si'oipe
of the Szybowisko Hill
1 - baryt; 2 - zieleńce i łupki zieleńcowe;
3 - szybik z chodnikami; 4 - wiercenie
1 - barite; 2 - greenstones and green schists;
3 ~ test pit with trenches; 4 - borehole

o

20km

,---.-J

m

500,0
493 Om n.p.m"l 90,0

164,Om

W grubo- i śr'ednidkrystalieznych barytach w szyJbiku S-I i na starej
hałdzie śledzi się głównie galenę i sf.aleryt w postaci żył i struktur kokardowyeh. Piryt impr1egnuje łupki zie:leńoowe nLezalleżll'iJe od sąsiedzt'W~a ze
strefą usk'Okową i powstał najprawd'Opodobniej przed metamorfozą lub
w toku metamorfozy zieleńców.
K war c występu}e w formie żył przecinających skały łupkowe oraz
nagromadzenia iba:r ytowe i barytowo-fluorytOlwe (tabl. II, fig. 19), często
obserwuje się reliJktowoz,achow.ane żyłkowe baryty w żyłach kwarcowych

(tahl. IV, fig. 28).
K a l c y t w rejonie SE stoku Szybowiska nie jest minerałem dominującym. Zanotowano gow kilku szlifach (tab. 2). W kilku płytkach cienkich zaobserwowano skapolity- obok kalcytu, barytu i fluorytu (tabl. IV,
fig . 29).Zawartości str'Ontu oznaczone spektralnie są rzędu 10 do 330 g/t i powyżej 1,0°/01. Zawartości powyżej 1,0% dominują w 'zachodniej części SE
stoku Szybowiska. W płytkach 'Cienkich z teg'O odcinka obserwowano. duże
powierzchnie skały zbudowane z minerałów tO ceehach opty;cznych zbliżonych do barytu, jednak o nieco słabszym reliefie, niższej dwójłomości;
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wyższym kącie osi optycznych i bardzoO wyraźnych spękaniach

wedłuKściany (010). Jest to. najprawd'0podobniej celestyn (SrS04). Celestyn, jako minerał poOjawiający się w niższych temperatur,a ch aniżeli
baryt, byłby kolejnym iminerałem w sekwencji fluoryt - baryt - siarcz-

ki -

'c elesty'n .
ODCINEK STREFY ZMINERALIZOWANEJ BARYTEM NA S STOKACH
SZYBOWISKA (WZGÓRZE 541,3)

Na południowych stokach Szybowiska (wzgórze 541,3) w '0pardu o śle
dz,o ne w zwietrzelinie bl.oczki barytu · wyznaczoOno profile elektrooporowe,
IX-XIII (fig. 2). Na wszystkich pr.ofilach wyznaczono szereg stref niskooporowych {S. Duda, 1971), z których strefa A - jak się oOkazał.o - jest
zmineralizowaną barytem i odpowiada pod względem geologicznym odcinkowi z SE st.oku SzyboOwiska.
Na linii pr.oflu ,elekroopolI'owego X stwie.rdz.ono bary.t w ,r,Qiwa,c h i wkopa,c h .(101/71, 102/71 i 103/71 - fig. 4). W r'0wie 101/711 natrafiono na
żyłę barytu o grubości 0,5 m, tkwiącą w wiśni'0wych łupkach zieleń, co
wych, silnie zaglinionych, i brekcję zieleńc.ową scement.owaną barytem.
Grubość strefy zmineralizowanej barytem wynosi tu 2,0 Im . Cala strefa
tektoniczna wraz z żyłą harytu zapada ku SSW (200/80 0 ). Cienkie żyłki
barytu występujące w łupkach zieleńcowych 'zapadają IW różnych . kierunkach i pod różnymi kątami (170/40°, 350/80°). Brekcja zieleńcowa
bogat'0 cement.owana barytem prześledz.ona we wcince wykonanej w za'c hodniej ścianie r'0WU wykazuje poziome zaleg,a nie. P.oza mineralizacją
barytową w rowie tym zaoObserwowano nagrom,a dzenia brunatnych związ
ków 'm angan.owych. Baryt w ,żyle i brekcji w '0mawianym r.owie joest grubokrystaliczny, G pokr'0ju tabliczk.owym i uł'0żeniu pr.omienistym" barwy
blad.oróżowej. Częste są w nim nagromadzenia wiśniowej glinki. Analizy
chemkzne z próbek punktowych 101 1/71 i bTuzdow'e j 101/71 wykazują
następujące zawartości hary tu: 90,80>0/ 0, i 99,25% BaS04.
N,a linii proOfilu geoOfizycznego XA (fig. 2) stwierdzono w dwumetrowej
strefie zieleńce silnie zmieni.one, rozsypujące się na dr.obny piasek, wiś
ni{)we, pocięte 'Cienkimi pioiIl'owymd. żyłkami róż'owego balr ytu. N a linii
profilu XI, w rowie 102/71 (fig. 3, 4), w profilu ściany zachodniej (z N ku
S) p.ojawiły się poezątkow.o cienkie żyłki barytu w wi'śni.owych zie leń
cach; następnie na siódmym metrze profilu stwierdzono żyłę barytu o grubości 0,5 ID 'z fragmentami zieleńców, a przy koń' cu profilu drugą żyłę
o grubo.ści 1,Om. R'0zciągłoOŚĆ .obu żył barytowych (podobnie jak w rowie
101/71) jest równoleż:ni!k'0w, a, upad bardzo stromy w grankach 80-90°/
ISSW. Baryt IW pierwszej żyle jest różowy, w drugiej bladoróżowy, w .obu
grubokrystaliczny, czysty. W r.owie 103/71, usytuoOwany1m 12 m ku za'c hodowi '0d rowu 102/71 (po r.ozciągłoOści żyły), śledzono. dalszą część jednometrowej żyły barytu, nie stwierdzon.o natomiast drugiej (0,5 m) żyły.
Analizy chemiezne 'wyk.ona.ne z próbek bruzdowych (103a/71 i 103a1/71)
wykazały, że jest to baryt n zaw, artości 99,40% i 99,78%
BaS04. Opisany
odcinek strefy tektonicz:nej zmineralizowanej barytem, obeJmujący ro.wy
od 101/71 do 103/73, mający 130 m długoOści, w przeciwieństwie do SE
stoku Szybowiska nie wykazuje domieszek fluorytu.
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W otworze WJ-III zlokalizGwanym na podstawie r'Obót powierzchniowych nie natrafiono na baryt na przewidzianej głębokości. Stwierdzono
jedynie występowanie stref zaglintonych i zwietrzałych, co może odpo\viadać strefie tektonicznej i wskazywać na dużą zmienność w wykształ
ceniu strefy uskokowej i nierównomierność mineralizacji barytowej.
Dalsze rozpoznanie prowadzono na wschód i na zachód od. -opisanego
'Odcinka. Na wschód od pr'Ofilu elektroop'OrGw-ego XA, w kilku profilach
wkopów (w Tow:ach 176/72, 177/72, 178/72, 173Ia/72, 219/72 li 222/72
fig. 3, 4) stwierdzono istnienie strefy tektonieznej wypełnionej kataklazytami, brekcją zieleńcową, wiś:n1ową glinką tektGniczną, z przejawlami mi:neralizacji barytGwej w postaci żył i skupień o grubości do 10 cm.
Z analiz planimetrycznych płytek cienkich ze skał zmineralizGwanych
h~ytem wynika, że zawierają .one do 22,3%
BaS04, ad 0,3 do 4,1%
kwarcu, od 46,02 do 67,1% stanowią fragmenty łupków, ,od 10,3 do
12,1 węglany ze związkami żelaza.. Wyniki analiz chemicznych (w %).
z wyseparowanych żyłek barytowych są n~stępujące:
Nr próbki

BaS04

176b172
176bl 172
17'2/72

42,54
83,01
18,50

Si O 2
34,2,6
9,50
60,40

Fe 2 0 a

A1 2 0 a

CaF 2

1,78
0,20
2,18

7,38
2,16
6,31

8,14
2,88
8,44

Dla przewiercenia str,efy zmineralizowanej barytem 'Odsłoniętej w rowach
176/72 i 178/72 wykonano 'Otwór WJ-IV; na głęb. od 111,6 dG 119,4 m
nawiercono jedynie IbrekcjGwate, silnie spękane, wiśniowe kataklazyty
zieleńcowe impregnowane siarczkami, pocięte żyłami kwarcu ze skaleniem i żyłami kalcytu; natGmiast na głęb. 48,4 do 51,1 m w łupkach
serycyt'Owo-chlorytowych stwierdzono żyłki i nier-egularne skupienia intensywnie różowegG, grubokrystalicznego barytu o grubości do 15 cm.
Rozmieszczenie żył jest różne: w górnej partii prGfilu baryt przecina rdzeń
prawie pionowo, w dGlnej zaś żyłki barytu są ułGżGne względem rdzenia
prawie poziomo. Poniżej stwierdz'Ono kataklazyty i mikrobrekcje zieleń
cowe. Na podsit,awie Iprofilu wie['oenia oraz ana.lizy :z!wiet.I'Izeliny z po>wierzchni terenu należy przyjąć, że w .obszarze tym istnieje druga strefa
,odcinkami zmineraHz.owana barytem (fig. 3).
PGdobne cechy wykazuje 'Obszar leżący na zachód 'Od profilu XII
(fig. 2). Przejawy minea:'alizaeji barytowej prześledzona tu w rowach (M.
Szałamacha, 1973). Największą miąższość strefy uskokowej zmineralizowanej barytem stwierdzGno w rowie 212/72. Na linii tego rowu zlokalizowano .otwór WJ-V. W profilu wiercenia nie natr,a.fiGno na przejawy
m'iiIl!e'ralJizacji harytow'ej .o większym znaczeniu. Typowe b['ekeje rtektoniczne łupków zieleńcowy;ch scementowane dolomit,em i związkan:i żelaza
(skały dolomityezne) występują na głęb. 'Od 17,4 do 24,2 m, od 25 do
34,6 m i 64,1 do 72,7 m,. W drugim przedziale głębokGści. o.bok skał dolomitycznych pojawia się żyła porfiru, jedynie na głęhokości 64,1 do 72,7 m
natrafiono na drobne - widoezne pod lupą - żyłki barytu.
W ,rejonie .otworu WJ-V dominuje parageneza dolomit - kalcyt tlenowodorGtlenki. Dolomit jest hajstarszym minerałem w tej paragenezie. ObserwGwany pod mikroskopem jest bezbarwny, gęst'O romboedrycznie spękany. W spękaniach masowo pojawiają się tlen'OwodGrotlenki
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żelaza. Powstały one najprawdopodGbni,ej IW wyniku rozkładu węglanów
żelaza współistniejących z dolomitem. Jeszcze obecnie niektóre ziarna
i skupienia d'Olomitów własnośeia,mi 'Optycznymi zbliżone są bardziej do
ankerytu aniżeli do dolomitu. Krzywa DTA nie ujawnia jednak, poza
dol'Omitem i kalcytem, innych węglanów. Na krzywych zaznacza się ponadto mieszanina tlenowGdorotlenkowa związków żelaza i kaolinit. Analizy chemiczne z próbek bruzdowych uj.awniają do 22,35°/0 CaO i do

11,62°/0 MgO (węglanowego), co w pełni potwierdza d'OlGmityczny charakter skały.
Młodszy od dGlGmitu jest kalcyt. Jest O!n pozbawiony domieszek że
laza, nie wykazuje tak powszechnie r'Ombo.edrycznych spękań. Najczęściej
infiltruje i wtórnie cementuje spękania i silnie zażelazione partie dolomityczne. W strefach zmineralizowanych barytem i fluorytem kalcyt zachowuje się p'OdGbnie, chociaż spGtyka się partie, gdzie kalcyt jest starszy
od kwarcu '(tabl. III, fig. 27).

GENEZA MINERALIZACJI BARYTOWO-FLUORYTOWEJ W STREFIE
USKjOKU JEŻOWA SUDECKIEGO
Ogólni,e można stwierdzić, że na całej długości uskcJku J eż'Ow,a Sudeckiego. miało miejsce doprGw1adzanie r.oztworów hydrotermalnych o róż:
nych paragenezach, świadczy t.o G ich tworzeniu się w różnych przedziałach głębokości i zakresach temperatur. R'Oztw.ory hydrotermalne za1wierające fluoryt-haryt-siar'czk:i i kw,airc reprezentują najprawdopodobniej
najgłębsze partie złoża, wyniesione w wyniku uskoków poprzecznych
w stosunku do uskGku głównego.. Odcinek środkowy na S stGkach wzgórza 541,3, reprezentowany głównie przez baryt, 'Odpowiadałby średnim
zakreS'om głębokości i telmper:atur 'r.oztworów hydrot,eTm:a\l;nyeh~ Najllliż
.sze temperatury rGztworów hydrotermalnych reprezentują nielWąptliwie
roztwory węglanowe, bogato pene'trujące odcinek strefy przewierc.ony
w .otworze WJ-V. N,a podstawie stwierdz'Onych w różnych .odcinkach
uskoku Jeżowa Sudeckiego różnych paragenez mineralnych można przyjąć, że w złożu tyim, podobnie jak w rejonie Stanisław'O'wa (J. Jerzmański,
J. K.ornaś, 1970; A. Paulo., 197,2) istnieją następujące zespoły paragenetyczne:
kw.arc--.:baryt-fluoryt-siarczki (Pb, Zn, Cu)
kwarc-baryt-fluoryt-hematyt
kwarc-hematyt-siar,czki
węglany (Ca, Mg, Fe)-kwarc-hematyt-baryt
Rozmieszezenie głównych składników złoża na StE st.oku Szybowiska
pozornie odbiega od obserwowanego w zł'Ożach w Stanisławowie :(A. Pau10, 1972), w Boguszowie (H. Grusz.czyk, A. Paulo, L Smolarska, 1970) czy
w Harrachowie (J. Chrt, 1970). Na SE stoku Szybo~iska nie ,śledzi się
prawidł'Ow.ości wzrostu udziału fluorytu w miarę postępu z głębokością.
Zarówno w profilu szybików jak i otworach zawartości fluorytu zmieniają
się skokowo (fig. 7), niezależnie 'Od głębokości. W więksZGści przypadków
wzrost zawartości fluorytu idzie w parze z wzrostem zaw,artości kwarcu
i zmniejszen1em barytu. Generalnie można zrauważyć wzrost zawartości
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fluorytu w profilu szylbiku S-II i .otworu WJ-I, W profilu szybiku zafluorytu wahają się w granicach 20°/01, w .otw.orze dochodzą do
.ok. 60%, jednak oblicz.one głównie na podstawie analiz drobnych żyłek
fluorytu.
wartości

100%

WH

\

54,7'l----,~\--'-------'-'--"-----'--WJ-JI

105,0

Fig. 7. Zmienność składu chemicznego złoża w 'Pionie na przykładzie szybików S-I,
S-II i otworów WJ-I, WJ-II
Changes in the Ichemica[ compos'i't'ion of the deposit in test pit S-I, S-H and borehole WJ-I, WJ-II

W profilach poprzecznych przez złoże (na przykładzLe ścian szybika
S-II i chodników - fig. 5) z,aznacza się następująca sekwencja od brzegów d.o wnętrza stref zmineralizowanych; w trzech powtarzających się
strefach baryt gromadzi się w soczew,aeh (do 90% BaS04); po obu stro[laeh soczew barytu w kataklazytach i mikrobrekcjach notuje się wysokie
zawartości fluorytu 'w granicach 17'%. Na głębokości 15,3-17,3 m w partiach z,mineralizowa:nyrch harytem 1 fluorytem., gdzie :n:Le śledzti się odrębnych soczew barytu, fluoryt występuje w ilości .około 20°/01, niezależ
nie .odmtejsca pobrania próbki w przekroju poprzecznym. W otworze
'WJ-I zawartości fluorytu - zarówno w żyłach barytu, jak iw skalach
otaezających baryt są zmienne. Na przykład w mikrOlbrekcjach i kataklazytaeh w.okół żyły barytu na głębokości 100,5-101,0 m .oraz IW samym
barycie nie przekraczają 2,0% CaF 2 ) a :na głębokośc:i 102,8-103,2 m
w żyle bary to wo-f'lu.orr ytow e j zawartość CaF2 dochodzi do 31,0%, a w skałaeh otaczających tylko 21,19°/01.
Ogólnie na1suwa się wniosek, że w rejonie SE stoku Szybowiska na
poznanej głębokości (d.o 154 m) występuje strefa barytow.o-flu.orytowa
o zawartości fluorytu w granicach 20-30%, podobnie jak w złożu w Harrachowie {J. Chrt, 1970), natomiast na głębokości 250-300 m analogicznie do Harrachawa należy się spodziewać przewagi flu.orytu nad barytem
(do .około 70% CaF;?).
UWAGI NA TEMAT POZYCJI METALOGENICZNE,J
MINERALIZACJI BARYTOWO-FLUORY'TOWEJ W REJONIE
JEŻOWA SUDECKIEGO
Zł,oża

i przejawy mineralizacji barytowej i fluorytlOwej znane w obstruktur geologicznych Sudetów Zachodnich i Środko
wych grupują się w k:ilku rejonach. Są to: 1 - niecka śródsudeeka {złoże

rębie większych
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Boguszów); 2 - .obszar m'etamorfiku sowi.ogórskiego (zł.oże Jedlinka, Głu
szyca); 3 - północny pień Gór Kaczawskkh (złoże Stanisławów); 4 masyw granitowy Karkon.oszy (zł'Oże Harracho.w); 5 - rejon uskoku śród
sudeckieg.o (złoże Jeżów Sudecki), przejawy mineralizacji barytowej w Janowkach (M. Szałamacha, K. Gilewska, 1975). Wszystkie wymienione
złoża lub przeja'wymineralizacji barytowej czy barytowo-fluorytowej
charakteryzują się formą żyłową. Są one podyktowane i związane 'Z dyslokacjami. Odnośnie wieku :mineralizacji zdania są podzielone. Wy,nika to
niewątpliwie z faktu lokaliza'cji złóż i wystąpień barytu. Obserwuje się
je mianowicie rw różnych stratygraficznie utworach -- począwszy od moldanubiku sowiogórskiego, poprzez pale'Ozoikum kacZiawskie, a,ż pO' cechsztyn w północnej części Gór Kaczawskich (Leszczyna).
Panującą generalnie paragenezę wymienionych złóż mrożna określić
jako baryt, fluoryt, siarezki (Zn, Pb, Cu). Z Birkenmajer-Geringer, J. Jerzmański i J. Gorczyński «966) dzJelą zł'Oża i przejawy 'mineralizacji barytowej na cztery grupy paragenetyczne:
kwarc-hematyt-baryt
syderyt-ankeryt (dolomit)-baryt-fluoryt-siarczki (Pb, Zn, Cu)
kalcyt-siarczki-fluoryt-haryt
baryt-kwarc
Paragenezy mineralne: baryt-flu'Oryt i siarczki Zn, Pb, Cu stawiają
wymienionych wy-

wystąpienie barytu z Jeżowa Sudeckiego w rzędzie
żej złóż.
Analizując mapę geologiczno-złożową i wystąpień

barytu na 'Obszarze
Sudetów Zachodnkh i Środkowy;ch (fig. 1) nasuwa się oczywisty wniO'sek,
że punkty 1, 2 i 5 grupują się wzdłuż dyslokacja śródsudeckiej. Można
stwierdzić, że lokalizacja ich w obrębie uskoku bądź jego najlbliższego
sąsiedztwa podyktow,ana jest dalszymi tektonicznymi czynnikami. Mianowicie w obrze'żeniu Gór Sowich zbiegają się dwie główne linie tektoniczne -- uskok brzeżny i śródsudecki (tektoniczny brzeg Gór Sowich).
Złoże Boguszów związane jest z dyslokacją w 'O'brębie lakkolitu Chełmca
na obszarze niecki śródsude1ckiej, w strefie w której przebiega uskok
śródsudecki (J. Oberc, 1964). W rejonie Cie'chanowk i Gór Ołowianych
do uskoku śródsudeckiego dochodzi załom fleksuralny południowo-wschod
nich Karkonoszy i tektonic:zna granica między serią Ni,edamirowa i Les'Zczyńca. W rejonie Jeżowa Sudeckiego w sąsiedztwii!e uskoku śródsudec
kiego usytuowany jest tektoniczny rów WIerni a wypełniony osadaimi cechsztynu, triasu i kredy. W północnej części Gór Kaczawsl{]Lch (złoże Stanisławów), obok lokal:nJTrch dyslokacji stwierdza się sąsiedztwo uskoku
hrzeżnego sudeckiego, na przedłużeniu głównej dyslokacji północnej czę
ści Sudetów uskoku jerzmankkiego, wzdłuż 'którego utw'Orzyła się
synklina rgrodziecka (bolesławiecka) i rów jerzmanicki.
Liniowe zgrupowanie przejawów mineralizacji barytowej wzdłuż głów
nych dyslokacji sudeckich, niezależnie od starszych struktur geologicznych,
ich 'wystąpieni,a w strefa,ch, J{!tóre możnla by określić węzł,ami teikton'k:znymi (BogulSzÓ'w, Jabłów,czy Góry Sowie lub S taiI1!is/ławów-L,eszlCzyna) , oraz
identyczne paragenezy mineralne (baryt-fluoryt-siarczki Pb, Zn, Cu)
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poz.walają wysunąć t'wierdze:nie, że jest to genetycznie jedna grupa złóż,
związana z młodą lub 'Odnowioną tektoniką regionalnych dyslokacji, których wiek j,est :na pewno powaryscyjski i sięga prawdopodobnie po trias
lub kredę. J. Pawłowska r(1970) porównuje procesy miner,alizacyjne w J edlince, Głuszycy i Boguszowie z profilem mi:neraliza,cyjnym w masywie
czeskim i wiąże hary t z postw,aryscyjskim cyklem mineraliz,acjii, przypisując mu wiek starom!ezQzoiczny. Głównym argumentem na rzecz takiego stwierdzenia jest 'Oznaczenie wieku bezwzględnego galeny z Bogu-

szowa i Srebrnej Góry (J. Chrt,
Bolduan i in., 1968) :na pogranieze
t rias- jur a.
Przejawy mineralizacji harytowej zgrupowane w oałym omówionym
'Obszarze pod względem formy, paragenezy, wlieku i lokalizacji nawiązują
do posttektogenetycznego etapu działalności tektonomagmatycznej wzdłuż
dyslokacji sudeckich w okr,esie platformowym sfałdowanej geosynkliny
koledońsko-warYSrcyjski'ej. A. D. Szezegłow (1968) ,z postge'Osy:ntklinalnym okresem r'Ozwoju skorupy ziemskiej wiąże powstanie endogenicznych
złóż w wynd.ku procesów tektonomagmatycznej aktywizacji, mającej miejsce głównie w obszarach tzw. długo żyjących dyslokacji (longliving dislocations). Hegiony takie nazywa 'On regionami autonomkznejaktywizacji.
Dla obszaru Sudetów można by za dst'Otny dla fo,rmowania złóż barytu
i fluorytu oraz towarzyszących im siarczków przyjąć drugi etap aktywizacji, wyodrębniony przez A. D. Szczegłow,a (1968). Etap ten charakteryzu}e się powstawaniem złóż barytowo-fluorytowych i polimetalicznych
typu galena - sfaleryt. Geologicznrl.e jest on schar,akterYZlow,any two.rzeniem s:ię niecek ukształtowanych jako efekt długo trwają,cych dyslokacji
o zasięgu regionalnym. W regionach tych dochodzą do głosu niewielkie,
spor,adyczne intruzje alkaliczne.
J. Chrt, H. Bo1duan!i in. (1968) w masywie cz'eskim i saksoturyngikum
przyjmują, podobnie jak 'w koncepcji A. D. Szczegłowa (1968), dla okresu
waryscyjs:kiego i kenozokznego za główny ezynnik tworzenia się złóż barytowo-fluorytowychmoment tektonkzny. Związek z magmatyzmem uznają za czynnik pośredni.
Na uwagę zasługuje ponadto stwierdzende A. D. Szczegłowa (1968), ż,e
mineralizacja tego typu gromadzi się wzdłuż 'Określonych linii tektonicznych rw formde izolowanych 'Obszarów, bądź regtonó:w, głó:wniew węzłach
tektonicznych. Jak to uprzednio zostało wykazane,mineralizaeja rbarytowo-fluorytowa w Jeżowie Sudeckim jest pod tym względem bardzo, typowo zlokalizowana. Wy1Stępujew obszarze, ':W którym zbiegają się główne
linie tekt'Oniczne Zachodnieh Sudetów: uskok śróds udecki , przedłużenie
uskoku północnołużyckiego (pr,awdopodobnie tektoniczne założenie rowu
Wlenia).
Pojęcie uskoku śródsudeckiego jako dyslokacji oddzielającej metamorfik kacz,awski od izerskiego wprowadził G. Berg (1912). W świetle nowyeh
badań z,asięg i charakter tego uskoku nie ma eech dyslok<acji lokalnej.
Jest to dyslokacja sięgająca od okolic Zgorzelca na zachodzie, po sudecki
uskok brzeżny na wschodzie. Na zaehodzie - zgodnie z .zalożeniami
G. Berga - st,anowi granicę międzymetamorfikiem izerskim i kaez,awskim oraz granitem karkonoskim, ku wschodowi
przeeina najprawdopodobniej nieckę śródsudecką (J.Obere, 1964; M. Szałamacha, 1970) na
linii lakkolitu Chełmea :i popr'zez tektoniczny, południowy hrzeg Gór So-
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wikh dochodzi do uskoku brzeżnego sudeckiego w ,rejonie Srebrnej Góry.
Związane z nią przestrzennie przejawy i złożowe koncentracj.e barytu,
barytu z fluo:rytem i starczków (Zn, Pb, Cu) w Głuszycy, J edliniie, Bogus zowie , J.a:bł!Owie, J,alllorwdcaeh (Góry OłlOwi,ane) i J eżowie Sudeckim olr:az
w PHchowicach uwarunkowane są działalnośdą tektonomagnetyczną
o znaczeniu, j.akie przypd.suje j1ej A. 'D. SZlC'zegłow (1968).
Do Hnii tektonicznych o. podobnym znaczeniu i kierunku należą najprawdopodobniej też: uskok Leszczyny-Starnsł,awO'wa, 'w którego obrębie
znajduje się złoże w Stanisławowie i przejlawy imineralizacji barytowej
w Leszczynie (J. Jer.z.mański, 1966) oraz uskok w Harrachowie w Górach
Izerskich (CSRS) ze złożowymi koncentr,acjami fluorytu z barytem
(J. Chrlt, 1970), pTz,echodzący n1ajprawdopodobniej na stronę pOllską w J:akuszyeach.
Oddział Dolnośląski
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A BARITE-FLUORITE DEPOSIT IN JEZOW SUDECKI (WESTERN SUDETES)
Summary
Minor symptoms of barite, fluorite, and sulphide mineralization in the vicinity
of Jez6w Sudeciki, clos,e to the maiin Mrid-Sudetic dislocation, had already been
menUoned in earlier literature (H. Traube, 1888; A. Sachs, 1906), In 1969-1973,.
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the present author tra'ced a tectonic zone, partly mineralized with barlite and
fluorite, which is parallel to the main Mid-Sudetic dislocation. This zone, described
as the Jez6w Sudeck!i Fault, is situated within the metamorphic 'mars'slif of the Gory
Kacz,awskie (Figs. 1, 2). In addition to this, a similarly developed, parallel fault
zone, wa,s traced in boreholes about 40 m to the south. However, the latter zone
is only slightly mineralized.
The rock series of the metamorphic massif of the G6ry Kaczawskie run in an
east-west direction and dip northwa,rd at an angle of 60° to 70°. They 'consist of
green schists, sericite-chlorite schists, looally with graphite, quartz-albite schists,
and crystalline limestones. These rock series are assrirgned by H. Teisseyre (1956,
1967) to the Pilchowice unit, but in lithology they resemble more closely the
rocks series of the Bolk6w and Swierzawa unit (M. Szalamacha, 1971).
The Jez6w Sudecki Fault was investigated at ,a length of about 1800 m. It is
characterized by four segments rdiffering in the degree of minera1ization. The
richest segment of the Fault, and the one which has been studied in most detail,
is mineralized with barite and fluorite; it is situated on the south-ea1stern slope
of the Szybowisko Hill. In this part of the fault, the author tr'aeeda ba:rite vein
which is 210 m long and extends to a depth of 1,50 m. Barite and fluor'ite, in the
form of veins, lenses, and impregnations, penetrate here into the rocks of a tectonic
zone which is up to 11 m. wide and diips to the south (FUg. 5). In the eastern part
(test pit S-I and borehole WJ-II), the author traced a vein (Fig. 6) which measureson the average - 11.31 m dn thickness; the content of fluorite in this v,ein ranges
from 2.88 to 2'2.47 per cent and that of barite from 39.84 to 912.46 per cent. The
vein occurs among green schists, katac1asites, greenstone micro-Ibreccias, tectonic
}oams, and - locally - porphyry. Three parallel mineralized zones were distinguished in the second section, in the western part; the content of fluorite in these
zones varies from 1.39 to 31.73 per cent and the content of barHe ranges from
2'8 .76 to 96.56 per cent.
On the southern slopes of a hill (altitude of 54-1.3 m), the authoT distinguished
a segment of the JezQ:w Sudecki Fault, which is rabout 750 m long and shows
symptoms of barite mineralization. A barite vein, measuring 120 m. in length and
from 0.5 to 1.0 m in thickness, was traced in the central part of this segment. The
remaining parts of this zone are composed of micro-breccias. greenstone kataclasites, rand tectonic clays, mineralized with barite, with carbonates in the from of
small veins and concentrations. Barite mineralization was also observed in another,
southern fault in the same area.
The microscopic picture shoiws the occurrence of barHe, fluorite, lead sulphides,
zinc sulphides, copper sulphides, quartz, calcite, dolomite. strongly disintegrated
ankerit.e, and celestine. On the baslis of different type's of mineral par1agenesis
distinguished in the particular sections, the author assumes that just as in the
deposit near Stan'i'slaw6w (J. Jerzman'Ski, J. Kornas, )1970; A. Piaulo, 1972) the
foHowing types of mineTal paragenesis oc-cur in the area deseribed here:
quartz-barite-fluorite-lead sulphides, zinc sulphides, copper sulphides
quartz-barite-fluorite-haematite
qu'artz-barite-fluorite-lead sulphides, zinc sulphides, copper sulphides
carbonates (Oa, Mg, Fe)-quartz-haematite-bariite
In its paragenesis, form, and connection with the Mid-Sudetic Fault, this miner'albation 'is distinctly related to already known barite deposits in the vi,cinity of
Bogusz6w, Jab16w, Gluszyca, and Jedlina. The linear arrangement ,of the wnes
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of barite mlineralizatton along ,the main Sudetic disl,oeations (Mid-Sudetic Fault,
Leszczyna-StanilSlaw6w Fault, Harrachov Jakuszyce Fault), independently of
older geologica'l structures, leads to the c'Onclusion tha,t they all represent a single
group of deposi,ts, which isc'Onnected with the young 'or· rejuvenated tectoni'cs of
reg,lonal disiocations. The age of these dislocations is certainly post-V;ariscan and
probably extends to the Trias 'or the Cretaceous. Thlis would oonespond to the
'stage of tecton:i:c-magmattc activity along Sudetic dislocati'Ons during the platform
period of the folded Calledonian-Variscan geolsync1ine.

TABLlCA I
Fig. 8, 9. Przyklady wypelnien barytowych i barytowo-fluorytowych w skalach
strefy tekt'Onicznej
Examples of barite fHl!ings and barlite-fluorUe fillings tn the rocks 'Of the tectonic
zone
Fig. 10. Pierzasto ulozony baryt; nikole skrzyzowane, pow. 37 X
Feather-like arrangement of barite; crossed nicols, X 37
Fig. 11. Tabliczkowo wykrs'ztakony baryt OTaz pr,zyklad oddz,ialywa:nia fluorytu
(ciemny) na baryt; nikole 'cz~sc.iowo skrzyz,O'wane, pow. 37 X
Flag-like barite; anexlample of the influence of :ffi.Urorite (dark-ooloured) 'On balI'ite;
nicols partly crossed, X 37
Fig. 12. Baryt wypierany przez fluoryt i siarczki; nikole skrzyzowane, pow. 37 X
Barite displaced by fluorite and suphides; crossed nicols, X 37
Fig. 13. Hek:rystaliz8!cjra barytu i fluoxytu; nik'oleC'z~scliowo skrzY2lowane, po,w. 37 X
Recrystallized barite and fluorite; nicols partly crossed, X 37

TABLICA II
F.ig. 14, 15. Ziarna fluorytu tkwiqce w drobnoziarnistym zserycytyz,owanym tIe skaly
wypelni1ajqcej stref~ tektonieznq; nikole cz~sciowo skrzyzowane (fig. 14) li s'krzY2lowane (fig. 15), pow. 37 X
Fluorlite grains embedded in fine-grained, serieitized matrix of the r'0ck which fills
the tectonic zone; nicols partly 'croslsed (Fiig. 14) and croS'sed (FJ.g. 1,5), X 37
Fig. 16, 17. Promienisde u}oz'Ony baryt zlaz~biajq'cy si~ z fluoxytem; w g6rnej partii
zdj~cia baryt we fluorycie; n:iikoie skrzyzowane (fig. 16) i cz~sc.iowo skrzyzowane
(fig. 17), pow. 37 X
Radial arrangement of barlite iinterfiingered with fluorite; barite in fIuorite shown
in the upper part of the figure; nicois crossed (FUg. 16) and partly crossed (fig. 17);
X 37
Fig. 18. Fragmenty barytu tkwiq,ce we fluorycie; nikoJe s'krzyzowane, pow. 37X
Fragments of barite in fluorite; crossed nicols, X 37
Fig. 19. Baryt '0 u~ozeniu p1ierzastym przemieszezajqcy zyl:k~ bardzo drobnoziarnisItego kwar,cu; nikole skrzyzowane, pow. 17X
Feathe'r-li!ke arrangement off barite which has replaced 'a veinlet of very fine-grained quartz; crossed nico1e, X 17
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TABLICA III
:Fig. 20. Wnikanie fluorytu (czarny) w skaly strefy tektonicznej. W g6rnej partii
zdj~cia widoczny lupek serycytowo-chlorytowy, w dolnej mylonit; nikole skrzyzowane, pow. 17 X
'Penetration of fluorite (black-coloured) into the rocks of the tectonic zone; showing
.sericHe schist in the upper part and mylonite in the lower one; crossed nicols, X 17
Fig. 21. Fluoryt wnikajqcy w baryt; nikole skrzyz,owane, pow. 17 X
Fluorite penetrating into barHe; crossed nicols, X 17
Fig. 22. Zaz~bianie barytu z fluorytem (fluoryt wypiera baryt); nikole cz~scioWQ
skrzyzowane, pow. 117 X
Barite interfingered with fluorite (barHe displaced by fluor'ite); nicols partly crossed, X 17
Fig. 23. Romboedryczna siatJka sp~kan we fluoryc'ie; nikole skrzyzowane, pow. 44 X
Rhombohedral network of fractures in fluorite; crossed nicols, X 44
Fig. 24. Baryt wypier,any pr,zez fluoryt i siarczki. Relikty barytu widoczne w sp~ka
niach fluorytu. Ponadto mozna zauwazyc drobnoziarnisty baryt wypelniajqcy szczeliny w baryde i fluorycie; nikoQe cz~sciowo skrzyzowane, pow. 17 X
BarHe displaced by fluorite and sulphides. Re~'ics of barite visible in fluorite fissures; also shown - fine-grained barite which fins barHe and fluorite fissures;
nicols partly crossed, X 17
Fig. 25. Kataklazyt przeci~ty zylkq kwarcu z kalcytem. Widoczne dwie generacje
-zylek, w mlodszej - obok kwarcu i kalcytu - wyst~puje w partii centralnej baryt;
nikole skrzyzowane, pow. 17 X
Kotaclasite cut by a vein let of quartz with calcite. Showing two generations of
veinlets; in the younger generation, barite occurs in the central part (in addition to quartz and calcite); crossed nicols, X 17
TABLICA.IV
Fig. 26. Rozetkowo i promieniscie ulozony baryt infiltrowany fluorytemi kwarcem;
niko[e skrzyzowane, pow. 17 X
Rosette-Hke and radial arrangement of barite, infiltrated with fluorite and quartz;
crossed nicols, X 17
Fig. 27. Kalcyt w otoczeniu kwarcu drobnoziarnistego i wraz z nim obj~ty rekrystalizacjq kwar-cu grubokrystalicznego; n'ikole skrzyzowane, pow. 17 X
Calcite surrounded by fine-grained quartz and affected, together with it, by recrystallization of coarse-gr,ained quartz; -crossed nicols, X 17
Fig. 28. Resztki barytu w obr~bie grubokrystalicznego kwarcu hydrotermalnego;
nikole skrzyzowane, pow. 17 X
Relics of barite among coarse-grained, hydrothermal quartz; crossed niclos, X 17
Fig. 29. Fluoryt (w srodkowej cz~sci zdj~cia) od g6ry otoczony skapolitem (lewa
g6rna cz~sc zdj~cia) tnie zylk~ kalcytu tkwiqcq w siarczkach (prawa g6rna cz~sc
zdj~cia); w dolnej partii wyst~puje baryt; nikole cz~sciowo sr'krzyzowane, pow. 17 X
Fluorite (in the central part of the picture), surrounded by scapol'ite at the top
{upper left-had corner) cuts across a calcite veinlet which is embedded in sulphides
(upper right-hand corner); barHe occurs in the lower part; crossed nicols, X 17
Fig. 30, 31. 2ylka fluorytowo-barytowa z siarezkami wnikajqca w lupki serycyt'Owo·chlorytowe; nikole cz~sciowo skrzyzowane (fig. 3,0) i skrzyzowane (fig. 31), pow. 117 X
Fluorite-barite veinlet with sulphides penetrating into sericite-chlorite veinlets:
nicols partly crossed (Fig. 30) and crossed (Fig. 31), X 17
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