BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 439: 339–354, 2010 R.

PORFIROWA MINERALIZACJA Mo–Cu–W W UTWORACH PREKAMBRYJSKO-PALEOZOICZNYCH – ANALIZA PROGNOSTYCZNA STREFY KONTAKTU
BLOKÓW GÓRNOŒL¥SKIEGO I MA£OPOLSKIEGO
PORPHYRY Mo–Cu–W MINERALIZATION WITHIN PRECAMBRIAN–PALEOZOIC ROCKS
– PROSPECTIVITY ANALYSIS OF THE BORDER ZONE OF THE UPPER SILESIA AND MA£OPOLSKA BLOCKS
S£AWOMIR OSZCZEPALSKI1, MAREK MARKOWIAK2, STANIS£AW Z. MIKULSKI1,
KRZYSZTOF LASOÑ2, ZBIGNIEW BU£A2, RYSZARD HABRYN2

Abstrakt. W strefie kontaktu bloków górnoœl¹skiego i ma³opolskiego mineralizacja porfirowa Mo–Cu–W wystêpuje w obrêbie granitoidów i dajek porfirowych oraz w utworach os³ony intruzji magmowych, reprezentowanych g³ównie przez metai³owce i metamu³owce ediakaru,
w mniejszym stopniu syluru, a tak¿e ska³y wêglanowe i klastyczne ordowiku, syluru i dewonu. Mineralizacja porfirowa jest reprezentowana
g³ównie przez chalkopiryt, molibdenit i scheelit, wystêpuj¹ce w formie ¿y³kowej, impregnacyjnej i rozproszonej. W strefie krawêdziowej bloku
ma³opolskiego wydzielono piêæ rejonów prognostycznych mineralizacji porfirowej Mo–Cu–W (z wy³¹czeniem udokumentowanego z³o¿a
Myszków): Nowa Wieœ ¯arecka–Myszków–Mrzyg³ód, ¯arki–Kotowice, Zawiercie, Pilica i Dolina Bêdkowska, a w strefie brze¿nej bloku górnoœl¹skiego – rejon Mys³owa. Formowanie mineralizacji kruszcowej poprzedzi³y procesy metamorfizmu kontaktowo-metasomatycznego,
g³ównie biotytyzacja ska³ klastycznych os³ony granitoidów w odleg³oœci do ok. 1500 m od intruzji. Okruszcowanie jest zwi¹zane przestrzennie
i genetycznie ze strefami przeobra¿eñ hydrotermalnych (feldspatyzacja, sylifikacja, epidotyzacja, karbonatyzacja, chlorytyzacja, serycytyzacja), wystêpuj¹cymi w obrêbie i wokó³ granitowo-porfirowych intruzji. Relacje miêdzy okruszcowaniem, waryscyjskim magmatyzmem, intensywnoœci¹ i charakterem przeobra¿eñ oraz wiek molibdenitu (303–295 Ma) oznaczony metod¹ Re–Os jednoznacznie wskazuj¹ na pomagmowe
hydrotermalne pochodzenie omawianej mineralizacji. Szanse na odkrycie nastêpnego po Myszkowie z³o¿a mo¿na wi¹zaæ przede wszystkim
z brze¿n¹ czêœci¹ bloku ma³opolskiego oraz fragmentem krawêdziowej czêœci bloku górnoœl¹skiego w rejonie Mys³owa.
S³owa kluczowe: porfirowa mineralizacja Mo–Cu–W, obszary prognostyczne, kontakt bloków ma³opolskiego i górnoœl¹skiego.
Abstract. Porphyry Mo–Cu–W mineralization is associated with the boundary zone of the Upper Silesia and Ma³opolska blocks. It is
encountered within Ediacarian and Silurian metasediments, as well as in Ordovician, Silurian and Devonian carbonates and siliciclastics,
intruded by granitoids and porphyry dikes. Ore mineralization is represented by chalkopyrite, molibdenite and scheelite forming veinlets, impregnations and disseminations. Investigation of 66 km of cores from 284 prospective drill holes (done till 1992) provided new data representing the distribution of mineralization on a regional scale. Based on the contours of metal average contents, fve prospective areas (Nowa Wieœ
¯arecka–Myszków–Mrzyg³ód, excluding Myszków deposit, ¯arki–Kotowice, Zawiercie, Pilica and Dolina Bêdkowska) with porphyry
Mo–Cu–W mineralization have been delineated on the Ma³opolska Block and Mys³ów area on the Upper Silesia Block. Formation of ore mineralization was preceded by contact-metasomatic metamorphism (predominantly by biotitisation of granitoids cover extending to 1500 m
away from intrusion). Ores are spatially and genetically associated with zones of hydrothermal alteration (feldspathization, silification,
epidotization, carbonatization, chloritization, sericitization) developing in and around granitoid and porphyry intrusions. Close spatial
and genetic association between mineralization (supported by Re–Os 303–295 Ma ages of molibdenite), Variscan magmatism, alteration,
and active Cracow–Lubliniec disslocation system clearly indicates postmagmatic, hydrothermal origin of mineralization. New exploration
targets can be found at the border zone of Ma³opolska and Upper Silesia Block.
Key words: porphyry Mo–Cu–W mineralization, prognostic areas, Ma³opolska and Upper Silesia Block border zone.
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WSTÊP
Pierwsze prace geofizyczne i wiertnicze na obszarze
pó³nocno-wschodniej czêœci obrze¿enia Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego zosta³y przeprowadzone przez Instytut
Geologiczny w latach 1954–1957. W póŸniejszych latach
Pañstwowy Instytut Geologiczny i Przedsiêbiorstwo Geologiczne w Krakowie zrealizowa³y dziesi¹tki projektów geologiczno-rozpoznawczych, których g³ównym zadaniem by³o
w pierwszych etapach poszukiwanie z³ó¿ rud Zn–Pb. Uzyskane wstêpne dane sk³oni³y do wykonania w 1966 roku
otworu Myszków P-1 (miêdzy Myszkowem i Mrzyg³odem),
którym nawiercono bardzo liczne dajki kwaœnych ska³ magmowych (porfirytów), przecinaj¹cych ³upki metamorficzne
i granitoidy (Ekiert, 1971; Piekarski, 1971; Banaœ i in.,
1972). W efekcie, coraz czêœciej w projektach poszukiwañ
rud Zn–Pb przewidywano dowiercanie siê do ska³ pod³o¿a
oraz rozpoczêto realizacjê projektów poszukiwañ z³ó¿ rud
polimetalicznych w utworach pod³o¿a bloku ma³opolskiego.
W ich wyniku ujawniono bogat¹ mineralizacjê Mo–Cu–W
w prekambryjskich i paleozoicznych utworach pod³o¿a mezozoiku w rejonie Myszkowa, Mrzyg³odu, Zawiercia, Pilicy
i Doliny Bêdkowskiej (Harañczyk, 1978, 1980, 1983; Górecka, Nowakowski, 1979; Harañczyk i in., 1980; Œlósarz,
1982, 1988; Piekarski, 1983; Œlósarz, Karwowski, 1983;
Nieæ, 1988; Lasoñ, 1992). Najwiêkszego odkrycia dokonano
w rejonie Myszkowa, gdzie udokumentowano z³o¿e rud
Mo–W–Cu Myszków w kat. C2 (Piekarski i in., 1993) oraz
szczegó³owo zbadano jego okruszcowanie (Markiewicz i in.,
1993; Œlósarz, 1993; Habryn, Markowiak, 1994; Podemski
i in., 2001; Lasoñ, 2003; Markowiak, 2005).

W pierwszych regionalnych ujêciach mineralizacji kruszcowej w pod³o¿u mezozoiku wyró¿niano nastêpuj¹ce obszary perspektywiczne: Myszków–Mrzyg³ód (Poraj–Mrzyg³ód), Zawiercie, Pilica, Dolina Bêdkowska (Piekarski,
1971, 1983, 1994a, b; Harañczyk, 1978, 1980; Harañczyk
i in., 1980; Nieæ, 1988). Rekapitulacja danych umo¿liwi³a
wydzielenie oœmiu rejonów mineralizacji molibdenowo-miedziowo-wolframowej: Mys³owa, Nowej Wsi ¯areckiej,
Myszkowa, Mrzyg³odu, ¯arek–Kotowic, Zawiercia, Pilicy
i Doliny Bêdkowskiej (Markowiak i in., 1994; Karwowski
i in., 2005; Markowiak, 2005; Truszel i in., 2006; Lasoñ,
Markowiak, 2008).
Obecna weryfikacja archiwalnych materia³ów wiertniczych umo¿liwi³a konstrukcjê map œredniej zawartoœci metali, okreœlenie regionalnych prawid³owoœci wystêpowania
okruszcowania i wyznaczenie rejonów prognostycznych
(Oszczepalski i in., 2008). Sprofilowano 66 kmb rdzeni
z 284 otworów odwierconych w trakcie wieloletnich
(trwaj¹cych do 1992 r.) poszukiwañ z³ó¿ polimetalicznych
i Zn–Pb oraz pobrano ponad 3700 próbek losowych metod¹
punktow¹ i 240 próbek specjalnych. Oznaczeñ metali dokonano w Centralnym Laboratorium Chemicznym PIG–PIB
metod¹ XRF, GF-AAS i FASS. Wykonano badania kruszcowe 600 preparatów z wykorzystaniem mikroskopu NIKON
ECLIPSE LV100 POL, 100 analiz w mikroobszarze z u¿yciem mikroskopu skaningowego JEOL JSM-35 EDS oraz
5 oznaczeñ wieku bezwzglêdnego molibdenitu metod¹
Re–Os w Uniwersytecie Kolorado.

SYTUACJA GEOLOGICZNA
Bloki górnoœl¹ski i ma³opolski s¹ sztywnymi fragmentami skorupy o odmiennej budowie i przesz³oœci geologicznej
(fig. 1; ¯aba, 1999; Bu³a, 2000; Bu³a i in., 2002, 2005). Jednostki te s¹ oddzielone stref¹ tektoniczn¹ Kraków–Lubliniec
(o szerokoœci do ok. 0,5 km; fig. 2), stanowi¹c¹ czêœæ transkontynentalnej strefy tektonicznej Hamburg–Kraków, któr¹
nale¿y traktowaæ jako uskok zrzutowo-przesuwczy o za³o¿eniach prekambryjskich. Najwiêksza aktywnoœæ tektoniczna
mia³a miejsce od kambru po perm (¯aba, 1999). Oba bloki
ró¿ni¹ siê ogólnym charakterem budowy prekambryjskiego
fundamentu, a wystêpuj¹ce na nich w formie pokrywy osadowej utwory paleozoiczne wykazuj¹ odmienny rozwój paleogeograficzno-facjalny i paleotektoniczny (fig. 1).
Utwory tworz¹ce paleozoiczn¹ pokrywê osadow¹ w krawêdziowej czêœci bloku górnoœl¹skiego s¹ reprezentowane
przez: klastyczne ska³y kambru dolnego i œrodkowego, klastyczno-wêglanowe osady ordowiku, dewonu i karbonu dolnego oraz klastyczne ska³y karbonu (kulm). Wystêpuj¹ce
w tej czêœci bloku górnoœl¹skiego utwory dewoñsko-karboñskie tworz¹ struktury fa³dowo-blokowe – antyklinalne (zbudowane ze ska³ wêglanowych dewoñsko-dolnokarboñskich)

i synklinalne (wype³nione karboñskimi ska³ami klastycznymi kulmu), pociête licznymi uskokami o ró¿nych amplitudach zrzutu. Kierunki osi tych struktur wyraŸnie nawi¹zuj¹ do
przebiegu strefy uskokowej Kraków–Lubliniec. Utwory ordowiku i kambru dolnego wystêpuj¹ w obrêbie zrêbów ograniczonych uskokami o kilkusetmetrowych amplitudach zrzutu.
W po³udniowo-zachodniej, krawêdziowej czêœci bloku
ma³opolskiego, fundament prekambryjski tworz¹ anchimetamorficzne ska³y klastyczne ediakaru, silnie tektonicznie
zdeformowane, lokalnie sfyllityzowane. Ods³aniaj¹ce siê na
podmezozoicznej powierzchni utwory ediakaru tworz¹ rozleg³¹, zrêbow¹ strukturê, podzielon¹ rowami i pó³rowami
tektonicznymi, wype³nionymi utworami ordowiku i syluru
(np. w okolicach ¯arek i Zawiercia). Profil paleozoicznej pokrywy osadowej reprezentuj¹ tu wêglanowe osady ordowiku
oraz klastyczne i wêglanowe syluru. M³odsze utwory paleozoiczne (dewonu i karbonu) wype³niaj¹ pó³rowy tektoniczne
ni¿szego rzêdu, b¹dŸ tworz¹ struktury o charakterze zrêbów
i pó³zrêbów. Reprezentowane s¹ przez wêglanowe i klastyczne osady dewonu i karbonu (podobne litologicznie do
rozpoznanych na bloku górnoœl¹skim). Powierzchnia stro-
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Fig. 1. Pozycja stratygraficzna badanych utworów prekambryjsko-paleozoicznego pod³o¿a
w strefie kontaktu bloków górnoœl¹skiego i ma³opolskiego (wed³ug Bu³y i in., 2005, uzupe³nione)
Stratigraphic succession of Precambrian–Paleozoic rocks at the border zone of Ma³opolska and Upper Silesia Block
(after Bu³a et al., 2005, completed)

powa utworów paleozoiku i prekambru zapada monoklinalnie od strefy uskokowej Kraków–Lubliniec w kierunku
pó³nocno-wschodnim, lecz przemieszczona jest uskokami
normalnozrzutowymi o regionalnym zasiêgu i du¿ych amplitudach zrzutu.

Z ewolucj¹ tektoniczn¹ strefy Kraków–Lubliniec wi¹¿e
siê rozwój magmatyzmu na styku bloków górnoœl¹skiego
i ma³opolskiego (fig. 1; tab. 1). W efekcie, wszystkie znane
intruzje granitoidowe (i zwi¹zane z nimi ¿y³y subwulkaniczne) grupuj¹ siê w krawêdziowej czêœci bloku ma³opolskiego.
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Fig. 2. Obszary prognostyczne w strefie kontaktu bloków górnoœl¹skiego i ma³opolskiego
Prognostic areas at the border zone of Upper Silesia and Ma³opolska blocks
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Tabela 1
Charakterystyka rejonów prognostycznych w strefie kontaktowej bloków górnoœl¹skiego i ma³opolskiego
(wg Oszczepalskiego i in., 2008)

Characteristics of the prognostic areas at the border zone of the Upper Silesia and Ma³opolska blocks
(after Oszczepalski et al., 2008)
Cechy rejonów
prognostycznych
Powierzchnia
Intruzja granitoidowa

Nowa Wieœ ¯arecka–
¯arki–Kotowice
Myszków–Mrzyg³ód

Metale dominuj¹ce
Metale towarzysz¹ce

Pilica

Dolina Bêdkowska

Mys³ów

27 km2

20 km2

1,2 km2

12 km2

11 km2

11 km2

granodioryt

nie nawiercona

granodioryt
(monzogranit)

granodioryt

granodioryt

nie nawiercona

lamprofiry,
dacytoidy

dacytoidy,
lamprofiry

dacytoidy,
lamprofiry

dacytoidy, diabazy,
andezyty

dacytoidy,
diabazy

ediakar

ediakar

ediakar, ordowik,
sylur, dewon

ediakar

ediakar

ordowik, dewon

Cu>Mo>W

Cu>W>Mo

Cu>Mo>W

Cu>Mo>W

Cu>Mo>W

Cu>Mo>W

Zn>Pb

Pb>Zn

Pb>Zn

Zn>Pb

Zn>Pb>Au

Zn>Pb

Ska³y subwulkaniczne i dacytoidy, diabazy,
wulkaniczne
lamprofiry, andezyty
Ska³y os³ony

Zawiercie

Pz-40

45-BN

RK-1

KH-1

WB-102A

1794 ppm Cu
97 ppm Mo
67 ppm W
112 ppm Zn
5 ppb Au

2500 ppm Cu
25 ppm Mo
66 ppm W
1025 ppm Pb
611 ppm Zn

316 ppm Cu
45 ppm Mo
4 ppm W
15 ppm Pb
103 ppm Zn

198 ppm Cu
200 ppm Mo
10 ppm W
474 ppm Zn

249 ppm Cu
49 ppm Mo
23 ppm W
96 ppm Zn
7 ppb Au

389 ppm Cu
224 ppm Mo
11,5 ppm W
80 ppm Zn

Œrednia zawartoœæ Cu w
najbogatszym interwale

1794 ppm

2500 ppm

316 ppm

278 ppm

335 ppm

595 ppm

Maks. zaw. Cu
w próbce

17770 ppm

15026 ppm

9633 ppm

7298 ppm

3509 ppm

4051 ppm

593 ppm

92 ppm

45 ppm

200 ppm

50 ppm

225 ppm

Maksymalna zaw. Mo
w próbce

18220 ppm

453 ppm

770 ppm

8858 ppm

1477 ppm

887 ppm

Œrednia zawartoœæ W
w najbogatszym
interwale

131 ppm

65 ppm

10 ppm

33 ppm

23 ppm

34 ppm

Maksymalna zaw. W
w próbce

2093 ppm

287 ppm

251 ppm

472 ppm

236 ppm

342 ppm

Maksymalna zaw. Au
w próbce

106 ppb

27 ppb

24 ppb

79 ppb

15000 ppb

5 ppb

G³ówny typ
mineralizacji

porfirowy

porfirowy

skarnowo-metasomatyczny

porfirowy

porfirowy

skarnowo-metasomatyczny

Towarzysz¹cy typ
mineralizacji

skarnowy

porfirowy

skarnowo-metasomatyczny

Najbogatszy otwór –
œrednie zawartoœci
metali w najbogatszym
interwale

Œrednia zawartoœæ
Mo w najbogatszym
interwale

G³ówna forma
mineralizacji
G³ówne minera³y
kruszcowe
Intensywnoœæ
przeobra¿eñ
Ska³y metamorfizmu
kontaktowego

6-WB

porfirowy

impregnacyjno-¿y³kowa

¿y³kowa

soczewy gniazda

¿y³kowa

¿y³kowa

impregnacyjno-¿y³kowa

chalkopiryt,
molibdenit,
scheelit

chalkopiryt,
sfaleryt,
galena

chalkopiryt

chalkopiryt,
molibdenit

chalkopiryt,
molibdenit

chalkopiryt

bardzo intensywne

intensywne

bardzo intensywne

ma³o intensywne

intensywne

bardzo intensywne

hornfelsy,
skarny,
³upki plamiste

³upki plamiste

skarny, marmury,
hornfelsy,
³upki plamiste

skarny

hornfelsy

hornfelsy,
skarny,
metasomatyty
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T a b e l a 1 cd.
Cechy rejonów
prognostycznych

Nowa Wieœ ¯arecka–
¯arki–Kotowice
Myszków–Mrzyg³ód

Zawiercie

Pilica

Dolina Bêdkowska

Mys³ów

feldspatyzacja,
serycytyzacja,
chlorytyzacja,
epidotyzacja

feldspatyzacja,
biotytyzacja,
chlorytyzacja,
epidotyzacja

biotytyzacja,
feldspatyzacja,
serycytyzacja,
chlorytyzacja

feldspatyzacja

kwarcowe,
kwarcowo-chlorytowe,
wêglanowe

kwarcowe,
kwarcowo-chlorytowe

kwarcowo-skaleniowe,
kwarcowo-chlorytowe

kalcytowe

303–299 Ma

303–299 Ma

303–299 Ma

biotytyzacja,
feldspatyzacja,
serycytyzacja

serycytyzacja,
feldspatyzacja

Dominuj¹ce ¿y³y
mineralne

kwarcowe

kwarcowe

Wiek molibdenitu
(Re/Os)

302–295 Ma

Odleg³oœæ od strefy
uskokowej Kraków–
Lubliniec

2–4 km NE

12–13 km NE

0,5–1,0 km NE

3–6 km NE

0,5–3,0 km NE

1–3 km SE

Mi¹¿szoœæ nadk³adu
bez mineralizacji

170–210 m

430 m

70 m

380 m

100 m

350 m

G³ówny typ
przeobra¿eñ

Granitoidy buduj¹ce intruzje s¹ reprezentowane przede
wszystkim przez granodioryty Mrzyg³odu, Pilicy i Doliny
Bêdkowskiej, o ci¹g³ych przejœciach granitoidów holokrystalicznych do granitoidów o teksturach porfirowatych
(w brze¿nych partiach intruzji). Wokó³ tych intruzji rozwin¹³
siê zwi¹zany z nimi system dajek porfirowych (Nowa Wieœ
¯arecka–Myszków–Mrzyg³ód, Zawiercie, Dolina Bêdkowska, Mys³ów). ¯y³y diabazów i lamprofirów wystêpuj¹ w rejonie Mys³owa, ¯arki–Kotowice, Myszkowa, Mrzyg³odu
i Doliny Bêdkowskiej.
Pierwotnie uznano (Harañczyk i in., 1980; Harañczyk,
1983), ¿e intruzje granitoidowe powsta³y przed dewonem
(w trakcie ruchów kaledoñskich), dajki porfirów ryodacytowych, dacytowych i kwarcowych (przebijaj¹ce utwory dewonu) uznano za rudonoœny magmatyzm waryscyjski, natomiast najm³odsze dajki ryolitów i lamprofirów zaliczono do
magmatyzmu porudnego (prawdopodobnie wieku permskiego). Datowania kwaœnych ska³ magmowych wolumetryczn¹
(Depciuch, 1971) i izochronow¹ (Jarmo³owicz-Szulc, 1985)
odmian¹ metody K–Ar wskazuj¹ jednak na ich waryscyjski wiek, a datowania metod¹ Ar–Ar minera³ów wtórnych
(Chaffee i in., 1997), granodiorytów metod¹ Rb–Sr (Truszel
i in., 2006) oraz cyrkonów w ryodacytach i granodiorytach
metod¹ U–Pb SHRIMP (Nawrocki i in., 2007; ¯elaŸniewicz
i in., 2008), œwiadcz¹ o wielofazowym rozwoju magmatyzmu (w okresie od 312 do 278 Ma) oraz trwanie procesów
przeobra¿eniowych do ok. 270 Ma. Diabazy s¹ wieku kaledoñskiego (Depciuch, 1971; Harañczyk, 1983); przecinaj¹
utwory od ediakaru po sylur górny (przecinane s¹ z kolei
przez granitoidy i porfiry), co oznacza, ¿e wiêkszoœæ dajek diabazowych z bloku ma³opolskiego powsta³a w sylurze
górnym (fig. 1).
W strefie egzokontaktu oddzia³ywanie intruzji zaznacza
siê w postaci metamorfizmu termicznego i termiczno-metasomatycznego ska³ os³ony. Przemiany ska³ ilasto-mu³owcowo-piaszczystych doprowadzi³y we wszystkich rejonach do
powstania czarnych hornfelsów biotytowych i ³upków plamistych (Harañczyk, 1978, 1983; Muszyñski, 1991; Markie-

wicz, 2002; Koszowska, Wolska, 2000; Truszel i in., 2006).
Sk³ad mineralny hornfelsów w aureoli kontaktowej wskazuje na przeobra¿enia w warunkach facji albitowo-hornfelsowej, albitowo-epidotowo-hornfelsowej i hornblendowo-hornfelsowej, okreœlaj¹ce temperatury przemian kontaktowych w zakresie od 650 do 350°C (Koszowska, Wolska,
2000; Truszel i in., 2006). Zasiêg termiczno-metasomatycznego oddzia³ywania intruzji granitoidowej dochodzi do
1500 m od granic intruzji (Markiewicz, 2002; Markowiak,
2004; Truszel i in., 2006). W wyniku przeobra¿eñ termiczno-metasomatycznych ska³ wêglanowych i infiltracji roztworów hydrotermalnych (wzd³u¿ dyslokacji i nieci¹g³oœci
tektonicznych), pochodz¹cych z subwulkanicznych intruzji,
powsta³y (g³ównie w rejonie Zawiercia i Mys³owa) strefowo
rozmieszczone skarny, skarnoidy, marmury i kalcyfiry (Górecka, Nowakowski, 1979; Harañczyk i in., 1980; Koszowska, 2000; Truszel, Karwowski, 2003). Skarny obecne
w marmurach ordowiku tworzy³y siê w wyniku interakcji
wysokotemperaturowych roztworów w zakresie od 570 do
350°C (Koszowska, 2000; Truszel i in., 2006). Zarówno granitoidy, ska³y os³ony, jak i ska³y subwulkaniczne i wulkaniczne uleg³y strefowym procesom przeobra¿eñ hydrotermalnych. Najintensywniej procesy te rozwinê³y siê wokó³
¿y³ek kwarcowych i kwarcowo-skaleniowych (tn¹cych ska³y
magmowe i utwory ediakaru), powoduj¹c powstanie partii
ró¿owoczerwonych (wskutek feldspatyzacji), jasno¿ó³tych
(w przypadku serycytyzacji), ¿ó³tozielonych (wskutek chlorytyzacji i epidotyzacji) oraz jasnoszarych (w wyniku argilityzacji). Strefom tym towarzyszy impregnacyjno-¿y³kowa
mineralizacja porfirowa typu Mo–Cu–W (Harañczyk, 1980;
Œlósarz, 1982; Lasoñ, 1992, 2003; Podemski i in., 2001;
Bu³a i in., 2005; Karwowski i in., 2005; Markowiak, 2005;
Truszel i in., 2006), uformowana z pomagmowych roztworów hydrotermalnych o temperaturze od 440 do 90°C (Œlósarz, Karwowski, 1983) w trakcie procesów mineralizacyjnych cyklu waryscyjskiego (fig. 1), o czym œwiadczy
wiek molibdenitu w zakresie od 303 do 295 Ma (tab. 1; Stein
i in., 2005).
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REJONY PROGNOSTYCZNE
REJON NOWEJ WSI ¯ARECKIEJ–MYSZKOWA
–MRZYG£ODU

Mineralizacja kruszcowa. W obrazie rozprzestrzenienia mineralizacji kruszcowej zaznaczaj¹ siê tu trzy zasadnicze subrejony prognostyczne: Nowej Wsi ¯areckiej
(pó³nocno-zachodni), centralny (wokó³ z³o¿a Myszków)
i Mrzyg³odu (po³udniowo-wschodni).
Subrejon Nowej Wsi ¯areckiej cechuje pozytywna anomalia miedziowo-molibdenowa wokó³ otworu wiertniczego
Pz-40, porównywalna ze z³o¿em Myszków (Habryn i in.,
1994). W najbogatszym interwale mineralizacji miedziowej
(299,5–466,0 m), œrednia zawartoœæ miedzi wynosi 0,42%
(do 1,3% Cu w próbkach). Mineralizacja molibdenowa jest
doœæ bogata (lokalnie zawartoœæ w próbkach siêga 1,8%),
a w dwóch interwa³ach o mi¹¿szoœci 3–4 m rejestrowano
œredni¹ zawartoœæ 0,18% Mo. Kontur anomalii wolframowej
przekracza granice anomalii Cu–Mo, a œrednia zawartoœæ W
waha siê w granicach 67–131 ppm (maksymalnie do 1227
ppm w próbkach). Zespó³ mineralny jest zbli¿ony do wystêpuj¹cego w z³o¿u Myszków, lecz zwraca uwagê znaczny
udzia³ pirotynu i obecnoœæ wolframitu. G³ównym minera³em
kruszcowym jest chalkopiryt w asocjacji z pirytem, molibdenitem i pirotynem, które wystêpuj¹ w formie impregnacyjnych i drobno¿y³kowych skupieñ (fig. 3A). Chalkopiryt tworzy przerosty ze sfalerytem, pirotynem i pirytem lub zawiera wrostki pirotynu, sfalerytu, bornitu i magnetytu. Molibdenit najczêœciej pojawia siê w okwarcowanych metaosadach
ediakaru, a scheelit wystêpuje sporadycznie, g³ównie w granitoidach.
Subrejon centralny odznacza siê najbogatsz¹ mineralizacj¹ kruszcow¹ w ca³ym obszarze krakowsko-lublinieckim.
Udokumentowane w centrum tego odcinka porfirowe z³o¿e
Mo–Cu–W Myszków zajmuje obszar o powierzchni oko³o
0,5 km2, gdzie na g³êbokoœci do 1000 m znajduje siê 800 mln
Mg rudy o œredniej zawartoœci 0,152% Cu, 0,049% Mo,
0,041%W, 0,156 Moe (Piekarski i in., 1993), zawieraj¹cej
804 tys. Mg Cu, 295 tys. Mg Mo i 238 tys. Mg W w rudzie
bilansowej oraz 771 tys. Mg Cu, 298 tys. Mg Mo i 212 tys.
Mg W w rudzie pozabilansowej (Siata, 2007). Stwierdzon¹
wokó³ z³o¿a Myszków pozytywn¹ anomaliê Mo–Cu–W cechuje wysoka zawartoœæ metali, maksymalna w próbkach
z otworu wiertniczego Pz-38 (1,8% Mo, 0,2% W). W kilku
otworach ujawniono interwa³y ze œredni¹ zawartoœci¹ Mo
w granicach 180–590 ppm. Anomalia wolframu jest rozleg³a, a najwy¿sze œrednie zawartoœci grupuj¹ siê w zakresie
113–131 ppm. Okruszcowane s¹ tu zarówno granitoidy, ¿y³y
porfirów, jak i zmetamorfizowane ska³y os³ony. Zespó³ minera³ów kruszcowych stanowi: piryt, chalkopiryt, molibdenit oraz scheelit, magnetyt, bornit, pirotyn i hematyt. Molibdenit jest powszechny w asocjacji z chalkopirytem i pirytem,
a lokalnie tworzy zrosty z bizmutem rodzimym i bizmutynitem. G³ównym noœnikiem molibdenitu s¹ ¿y³ki kwarcowe
i kwarcowo-skaleniowe oraz metasomatyty skaleniowo-epi-

dotowe. W obrêbie granodiorytów z otworu wiertniczego
Pz-38 pospolita jest parageneza molibdenit–chalkopiryt–piryt–pirotyn–sfaleryt–galena–bornit. Lokalnie w ¿y³kach
kwarcowych rozcinaj¹cych granitoid liczny jest scheelit
w paragenezie z pirytem, chalkopirytem i pirotynem. Charakterystyczn¹ cech¹ scheelitu jest jego strefowa budowa,
spowodowana zmienn¹ domieszk¹ Mo (do 4–6% wag.).
W obrêbie spêkanych ziaren scheelitu ujawniono mikro¿y³ki
molibdenitu. W kilku interwa³ach zmetasomatyzowanych
granitów z polimetaliczn¹ mineralizacj¹ siarczkow¹ stwierdzono agregaty pirytowo-chalkopirytowe z wrostkami minera³ów bizmutu i telluru (bizmut rodzimy, bizmutynit, tetradymit, gustavit, benjaminit, siarkobizmutki Pb, tellurobizmutki), siarkosole Cu, Pb i Bi (emplektyt, lindströmit, aikinit, cupropavonit, paarit) oraz hessyt, argentyt, siarkotellurki
Pb–Ag i z³oto rodzime (Mikulski i in., 2009).
Subrejon Mrzyg³odu wyznaczaj¹ otwory Pz-10 i A-3.
W otworze Pz-10 stwierdzono wysok¹ œredni¹ zawartoœæ
miedzi (1107 ppm) i molibdenu (97 ppm), a tak¿e bardzo
wysokie zawartoœci miedzi (1,8%), cynku (4,1%) i o³owiu
(2,4%) w próbkach. Najzasobniejsze w miedŸ s¹ w tym
otworze diabazy (rozciête ¿y³ami porfirów), ale tak¿e metasomatyty i skarny (Œlósarz, Karwowski, 1983; Markowiak
i in., 1994). Asocjacjê kruszcow¹ tworzy piryt, chalkopiryt,
magnetyt, pirotyn, hematyt, molibdenit, wolframit, scheelit
i bornit (fig. 3B). Lokalnie obecna jest intensywna impregnacyjno-¿y³kowa mineralizacja siarczkowa, g³ównie pirytowo-chalkopirytowa. Molibdenit obserwowano przede
wszystkim w metaosadach s¹siaduj¹cych z intruzj¹ granodiorytow¹, gdzie wystêpuje w ¿y³kach kwarcowych w asocjacji z chalkopirytem i pirytem, rzadziej magnetytem, ilmenitem i rutylem. W wielu interwa³ach obecna jest mineralizacja polimetaliczna, reprezentowana przez chalkopiryt,
bornit, sfaleryt, galenê oraz piryt i pirotyn. W metaosadach
spotyka siê ¿y³ki kwarcowe z scheelitem, wolframitem,
chalkopirytem i pirytem, a w dacytach pojedyncze ziarenka
scheelitu. Pod wzglêdem mineralizacji wolframowej omawiany obszar jest ubogi (maksymalnie 1406 ppm w próbce
metai³owców).
Przes³anki poszukiwawcze. Omawiany rejon cechuje bogata mineralizacja kruszcowa, a szczególnie obiecuj¹cy jest
odcinek pó³nocno-zachodni (Nowa Wieœ ¯arecka), gdzie
w otoczeniu otworu Pz-40 stwierdzono mineralizacjê miedziowo-molibdenow¹, wskazuj¹c¹ na mo¿liwoœæ odkrycia
bogatego cia³a rudnego (fig. 2).
Doœæ du¿e perspektywy natrafienia na mineralizacjê
o charakterze z³o¿owym istniej¹ równie¿ w subrejonie
Mrzyg³odu, choæ jest on wci¹¿ s³abo rozpoznany otworami
wiertniczymi. Stwierdzono tam bogat¹ mineralizacjê miedziowo-molibdenow¹, której towarzyszy mineralizacja polimetaliczna. Rozk³ad mineralizacji wskazuje, ¿e ewentualne
prace poszukiwawcze nale¿y skoncentrowaæ w otoczeniu
otworu wiertniczego Pz-10. Na podstawie rozmiaru z³o¿a
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Fig. 3. Typowe formy wyst¹pieñ molibdenitu (mo),chalkopirytu (chp) i scheelitu (sch) w asocjacji z minera³ami siarczkowymi
(py – piryt, sf – sfaleryt) i tlenkowymi (w – wolframit, ty – tytanit, q – kwarc) w obszarach prognostycznych strefy kontaktu
bloku ma³opolskiego z blokiem górnoœl¹skim
A. Rejon Nowej Wsi ¯areckiej, otwór Pz-40, g³êbokoœæ 712 m. B. Rejon Mrzyg³odu, otwór Pz-10, g³êbokoœæ 667 m. C. Rejon ¯arek–Kotowic, otwór 45-BN,
g³êbokoœæ 548 m. D. Rejon Zawiercia, otwór RK-5, g³êbokoœæ 326,3 m. E. Rejon Pilicy, otwór KH-2, g³êbokoœæ 1071,5 m. F. Rejon Doliny Bêdkowskiej,
otwór WB-102A, g³êbokoœæ 338,3 m

Typical molybdenite (mo), chalcopyrite (chp) and scheelite (sch) forms in association with sulphides
(py – pyrite, sf – sphalerite) and oxide minerals (w – wolframite, ty – titanite, q – quartz)
in the prognostic areas of the Ma³opolska and Górnoœl¹ski Block contact zone
A. Nowa Wieœ ¯arecka area, Pz-40 drill hole, 712 m depth. B. Mrzyg³ód area, Pz-10 drill hole, 667 m depth. C. ¯arki–Kotowice area, 45-BN drill hole; 548 m
depth. D. Zawiercie area, RK-5 drill hole, 326.3 m depth. E. Pilica area, KH-2 drill hole, 1071.5 m depth. F. Dolina Bêdkowska area, WB-102A drill hole,
338.3 m depth
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Myszków (500×800 m) mo¿na s¹dziæ, ¿e przy obecnej gêstoœci siatki otworów istnieje jeszcze wiele obszarów, gdzie
mog¹ istnieæ cia³a kruszcowe porównywalne z tym z³o¿em.
Pomiêdzy wyznaczonym rejonem prognostycznym a stref¹
uskokow¹ Kraków–Lubliniec istnieje s³abo rozpoznany pas
utworów ediakarskich i sylurskich.
Korzystnym czynnikiem do poszukiwañ z³ó¿ w omawianym rejonie jest nieznaczna minimalna g³êbokoœæ wystêpowania interwa³ów okruszcowanych (odpowiednio ok. 200 m
w subrejonie Nowej Wsi ¯areckiej, 180 m w odcinku centralnym i 210 m w subrejonie Mrzyg³odu). Poszukiwania i ewentualn¹ eksploatacjê ogranicza obecnoœæ triasowego zbiornika
wód podziemnych Lubliniec–Myszków, który podlega œcis³ej
ochronie przed zanieczyszczeniem. Obecnie ca³y rejon prognostyczny Nowej Wsi ¯areckiej–Myszkowa– Mrzyg³odu
znajduje siê w obszarze koncesyjnym Œl¹sko-Krakowskiej
Kompanii Górnictwa Metali (SKKGM), która odwierci³a
w tym rejonie dwa otwory z mineralizacj¹ kruszcow¹. Po odpowiednim zagêszczeniu siatki otworów, zbadane subrejony
mog¹ stanowiæ obszar rezerwowy dla z³o¿a myszkowskiego,
w przypadku rozpoczêcia w nim eksploatacji.

REJON ¯ARKI–KOTOWICE

Mineralizacja kruszcowa. W rejonie ¯arki–Kotowice
stwierdzono zmienn¹ intensywnoœæ mineralizacji kruszcowej, g³ównie typu impregnacyjno-¿y³kowego. Najbogatsz¹
mineralizacjê ujawniono w rejonie otworu wiertniczego
45-BN, gdzie ska³y uleg³y intensywnej biotytyzacji. Molibdenit wystêpuje najczêœciej w ¿y³kach kwarcowych (fig. 3C)
i kwarcowo-skaleniowych w paragenezie z pirytem i chalkopirytem. W niektórych ¿y³kach pojawia siê scheelit, któremu
zwykle towarzyszy chalkopiryt. W dalszej odleg³oœci od
tego otworu spotyka siê okruszcowanie polimetaliczne
zwi¹zane z brekcj¹ tektoniczn¹, reprezentowane przez piryt
(z wrostkami hematytu, magnetytu, galeny, chalkopirytu
i pirotynu), sfaleryt (z emulsyjnymi wydzieleniami chalkopirytu i pirotynu), galenê i chalkopiryt. W niektórych
¿y³kach kwarcowych z biotytem i chlorytem zidentyfikowano bogaty zespó³ minera³ów kruszcowych oraz œladowe wyst¹pienia argentytu i empressytu (Lasoñ, Markowiak, 2008;
Mikulski i in., 2009). Kolejny zespó³ mineralny reprezentuj¹
¿y³ki kwarcowo-serycytowe z pirytem (w zrostach z pirotynem i hematytem), rzadziej z chalkopirytem, minera³ami
bizmutu (bizmutynit, bizmut rodzimy, siarkosole bizmutu),
bornitem, sfalerytem i galen¹. M³odsz¹ fazê okruszcowania
reprezentuj¹ ¿y³ki barytowe, niekiedy z anglezytem, celestynem i kalcytem oraz œladowymi koncentracjami markasytu,
galeny, sfalerytu i chalkopirytu, a tak¿e ¿y³ki wêglanowe,
zawieraj¹ce sferyczne skupienia mielnikowitu-pirytu. Na krañcach omawianego rejonu wystêpuje ubogie okruszcowanie,
g³ównie pirytem, chalkopirytem, galen¹ i sfalerytem.
Zawartoœci metali nie s¹ wysokie, lecz pojedyncze próbki wykazuj¹ znaczne wzbogacenie, szczególnie w Cu, Pb
i Zn oraz towarzysz¹cy im bar. Najwy¿sze zawartoœci metali ujawniono w próbkach otworu 45-BN (15026 ppm Cu,
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453 ppm Mo, 287 ppm W). Anomalia wolframowa obejmuje
najwiêkszy obszar i wychodzi poza ramy rejonu prognostycznego. Podobnie szerokie rozprzestrzenienie cechuj¹ anomalie cynkowo-o³owiowe, peryferyczne w stosunku do mineralizacji Cu–Mo–W, z maksimum usytuowanym na zachód
od omawianego rejonu prognostycznego (w stronê ¯arek),
gdzie najwy¿sze zawartoœci Zn, Pb i Cu siêgaj¹ odpowiednio
1,39; 2,01 i 0,23% (Wo³kowicz, 1992). Ska³y subwulkaniczne
s¹ s³abo okruszcowane; jedynie w próbce lamprofiru ujawniono podwy¿szone zawartoœci Cu, W, Pb, Zn i Au.
Przes³anki poszukiwawcze. Niewielka liczba otworów
wiertniczych i ma³a mi¹¿szoœæ przewierconych ska³ ediakaru
nie pozwala na dokonanie pe³nej prognozy poszukiwawczej.
Tylko w dwóch otworach (45-BN, 44-BN) stwierdzono wyraŸnie podwy¿szone zawartoœci Cu, Mo i W. Mineralizacja
kruszcowa wykazuje du¿e podobieñstwo do okruszcowania
w strefie peryferycznej z³o¿a Myszków (Lasoñ, 2003). Szereg
istotnych przes³anek (ujemna anomalia grawimetryczna, intensywna biotytyzacja ska³, obecnoœæ wysokotemperaturowej
mineralizacji hydrotermalnej, szczególnie scheelitu i paragenezy: magnetyt–ilmenit–wolframit–chalkopiryt–kasyteryt–
piryt–pirotyn) wskazuje, ¿e intruzji granitoidowej mo¿na siê
spodziewaæ na g³êbokoœci >700 m, a cia³a rudnego w pobli¿u
otworu 45-BN na g³êbokoœci 950–1350 m. Do czynników
ograniczaj¹cych perspektywicznoœæ tego rejonu nale¿y zaliczyæ znacznej mi¹¿szoœci nadk³ad mezozoiczny (oko³o 490 m).
SKKGM odwierci³a w tym rejonie otwór o g³êbokoœci 800 m,
w którym stwierdzono przejawy mineralizacji kruszcowej.

REJON ZAWIERCIA

Mineralizacja kruszcowa. W rejonie Zawiercia mo¿na
wyró¿niæ trzy g³ówne typy mineralizacji: skarnowy (g³ównie w utworach wêglanowych dewonu i marmurach ordowiku), metasomatyczny (w metaosadach ediakaru i syluru oraz
marmurach ordowiku) oraz drobno¿y³kowy typu porfirowego (w porfirach i ich egzokontaktach).
Najbogatsza mineralizacja miedziowa – impregnacyjno-¿y³kowa (piryt, chalkopiryt, molibdenit, magnetyt, pirotyn,
scheelit, kasyteryt, sfaleryt, spekularyt, tytanit i rutyl) wystêpuje w obrêbie gniazd skarnowych. Najbogatsze skarnowe
cia³o rudne o mi¹¿szoœci 35,1 m zarejestrowano w otworze
ZMZ-9. Molibdenit pojawia siê g³ównie w skarnach magnezowych (Harañczyk i in., 1980). Miejscami stwierdzono tellurki i siarkosole Ag–Bi (Koszowska, 2000). W brekcjach
oraz strefach intensywnych spêkañ i u¿ylenia kwarcem pojawia siê arsenopiryt w asocjacji z loellingitem, pirytem, chalkopirytem i sfalerytem. Skarny andradytowe w marmurach
ordowiku s¹ zmineralizowane kalcytem, chlorytem, epidotem, kwarcem i minera³ami kruszcowymi (magnetyt, kasyteryt, sfaleryt, chalkopiryt, pirotyn, scheelit oraz tellurki i siarkosole Bi i Ag).
Mineralizacja metasomatyczna (g³ównie pirotyn, sfaleryt, chalkopiryt) wystêpuje w formie rozproszonej i ¿y³kowej w strefie egzokontaktu z intruzjami monzonitów (w ob-
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rêbie hornfelsów, ³upków krzemionkowych i lidytów). Galena ze znacznymi domieszkami Ag (do 6000 ppm), Bi (do
7000 ppm) i Te (do 1%) zastêpuje pirotyn. W marmurach
ordowiku s¹ obecne ¿y³ki wêglanowe z wrostkami pirytu,
chalkopirytu, pirotynu i sfalerytu. W wielu miejscach stwierdzono arsenopiryt z pirytem. W brekcji marmurów ujawniono asocjacjê reprezentowan¹ przez piryt, arsenopiryt, sfaleryt, chalkopiryt i galenê.
Okruszcowanie impregnacyjno-¿y³kowe typu porfirowego jest zwi¹zane g³ównie ze strefami endo- i egzokontaktów
dajek porfirów ryodacytowych o intensywnej serycytyzacji,
feldspatyzacji i argilityzacji. W centrach okruszcowania wystêpuj¹ sztokwerki ¿y³ek kwarcowych i wêglanowych z pirytem, chalkopirytem i molibdenitem (fig. 3D). Miejscami
w porfirach pojawia siê ¿y³kowo-impregnacyjne okruszcowanie pirotynowo-chalkopirytowo-sfalerytowe. W dalszej
odleg³oœci od tych wzbogaceñ wystêpuj¹ kruszce rozsiane
w metaosadach lub ¿y³kach kwarcowych i wêglanowych,
reprezentowane przez piryt, chalkopiryt i pirotyn, z nieznacznym udzia³em molibdenitu, sfalerytu i markasytu. Granitoidy, pomimo lokalnej obecnoœci przeobra¿eñ (g³ównie
wzd³u¿ spêkañ i ¿y³ek kwarcowych), w formie feldspatyzacji, chlorytyzacji i argilityzacji, nie zawieraj¹ mineralizacji
typu porfirowego, choæ spotyka siê w nich rozsiany piryt,
chalkopiryt, molibdenit i sfaleryt.
Rozpatruj¹c rozk³ad koncentracji metali, w centralnej
czêœci rejonu dominuje mineralizacja typu Cu–Mo (najbogatsza w otworze RK-1 i RK-5), otoczona kolejno stref¹miedziow¹ i polimetaliczn¹. Strefa Cu–Mo obejmuje okruszcowanie skarnowe, metasomatyczne i porfirowe, a zewnêtrzna
strefa miedziowa i polimetaliczna – ubogie okruszcowanie
typu porfirowego oraz mineralizacjê w kwarcytach i zlepieñcach dewonu dolnego. W centrum mineralizacji Cu–Mo notowano najwy¿sze œrednie zawartoœci miedzi (316 ppm Cu)
i molibdenu (45 ppm Mo). Lokalnie zwraca uwagê podwy¿szona œrednia zawartoœæ cynku (395,8 ppm) i wolframu
(10 ppm). W otworze RK-1 najwy¿sze koncentracje skupiaj¹
siê w interwale o g³êbokoœci 179,9–460,7 m, obejmuj¹cym
skarny w dewonie œrodkowym, kwarcyty dewonu dolnego,
metamu³owce syluru i dajkê porfiru. Najbogatsza próbka
skarnu w utworach dewonu zawiera 9633 ppm Cu, 300 ppm
Mo i 1079 ppm Zn, a najwy¿sze zawartoœci molibdenu odnotowano w próbkach metamu³owców syluru (do 770 ppm)
i porfiru (do 624 ppm Mo). W otworze RK-5 ujawniono najwy¿sze koncentracje miedzi w zlepieñcach i kwarcytach dewonu dolnego (do 4814 ppm Cu) oraz w metamu³owcach syluru (do 1336 ppm Cu i 445 ppm Mo).
W otoczeniu otworów z mineralizacj¹ miedziowo-molibdenow¹ wystêpuje uboga mineralizacja, choæ w niektórych
¿y³kach kwarcowych i brekcji tektonicznej utworów ediakaru z arsenopirytem, chalkopirytem, pirytem, tennantytem i sfalerytem, stwierdzono wysokie zawartoœci – do
4324 ppm Pb, 3324 ppm Zn, 150 ppm W i 11390 ppm As,
a w metamu³owcach – do 2544 ppm Cu, 8891 ppm Zn,
1472 ppm Pb, 251 ppm W oraz 3227 ppm As. Zawartoœci Au
s¹ niskie (maksymalnie do 64 ppb w próbce granodiorytu).

Przes³anki poszukiwawcze. Okruszcowanie zwi¹zane
jest z polem dajek granitoidowych i porfirowych, lecz najbogatsza mineralizacja kruszcowa wystêpuje w obrêbie cia³ skarnowych. Wczeœniejsze badania wykaza³y, ¿e okruszcowanie
jest interesuj¹ce, lecz nie przedstawia du¿ej wartoœci z³o¿owej, gdy¿ wystêpuje w formie nieregularnych cia³ kruszcowych lub w formie drobno¿y³kowej (brak sztokwerków rudnych), rozmieszczonej w sposób nieregularny (cienkie interwa³y okruszcowane, przedzielone odcinkami p³onnymi)
w ró¿nych odmianach litologicznych i ogniwach stratygraficznych (Ekiert, 1971; Górecka, Nowakowski, 1979; Harañczyk i in., 1980; Piekarski, 1994b). Mi¹¿szoœæ odcinków
okruszcowanych wynosi przewa¿nie 0,2–1,0 m, podczas gdy
op³acalna na obserwowanych g³êbokoœciach mo¿e byæ eksploatacja wy³¹cznie przy mi¹¿szoœciach co najmniej kilku
metrów (Nieæ, 1988). Najbogatsze cia³o kruszconoœne o pozornej mi¹¿szoœci 35,1 m zawiera 1,4% Cu i 0,1% Mo; pozosta³e cia³a kruszconoœne cechuj¹ ni¿sze œrednie zawartoœci
miedzi (0,3–1,07%) i molibdenu (do 600 ppm). Skomplikowana budowa geologiczno-strukturalna, ma³a powierzchnia obszaru wystêpowania skarnów kruszconoœnych (ok.
0,4 km2) oraz ich nag³e wyklinowania stwarzaj¹ ma³e szanse
na ich gospodarcze wykorzystanie. Wprawdzie mineralizacja
skarnowa wystêpuje w obrêbie utworów dewoñskich tu¿ poni¿ej czwartorzêdowych i triasowych na stosunkowo korzystnej g³êbokoœci (70–190 m), niemniej najbogatsze i najgrubsze
interwa³y okruszcowane miedzi¹ i molibdenem znajduj¹ siê
na g³êbokoœciach przekraczaj¹cych 200 m. Mineralizacja typu
porfirowego, zwi¹zana z dajkami porfirowymi i ich egzokontaktowymi strefami, jest uboga i rozproszona. W przeciwieñstwie do rejonu Myszkowa, granodioryty s¹ p³onne i s³abo
zaburzone pod wzglêdem strukturalnym. Wyznaczenie odpowiedniego obszaru koncesyjnego, przeprowadzenie nowych
prac wiertniczych (w otoczeniu otworu RK 1) i ewentualne
udokumentowanie zasobów rud metali mog³oby doprowadziæ
do gospodarczego wykorzystania potencjalnego z³o¿a, pod
warunkiem, ¿e bêdzie mo¿liwa i op³acalna eksploatacja w warunkach górnictwa podziemnego pod zabudow¹ miejsk¹.

REJON PILICY

Mineralizacja kruszcowa. Stwierdzone przejawy mineralizacji kruszcowej w rejonie Pilicy maj¹ charakter impregnacyjno-¿y³kowy, pirytowo-chalkopirytowo-molibdenitowy.
W ska³ach metaklastycznych dominuje drobnoziarnista impregnacja pirytem, któremu towarzyszy chalkopiryt. W silnie zmetasomatytyzowanych granodiorytach stwierdzono
drobnoziarniste listewki wolframitu w asocjacji z pirotynem.
Wszystkie rodzaje ¿y³ek zawieraj¹ rozproszone ziarna
siarczków, g³ównie pirytu, chalkopirytu i molibdenitu, rzadziej sfalerytu, galeny i bornitu. W granodiorytach najliczniejszy jest chalkopiryt (drobnoziarniste agregaty lub ¿y³ki)
w asocjacji z pirotynem, ilmenitem, rutylem i magnetytem;
rzadziej spotykana jest parageneza chalkopirytu i pirytu ze
sfalerytem i galen¹. Lokalnie obecny jest scheelit (fig. 3E).

Porfirowa mineralizacja Mo–Cu–W w utworach prekambryjsko-paleozoicznych...

Zawartoœci metali w badanych otworach wiertniczych
nie s¹ wysokie, lecz pojedyncze próbki wykazuj¹ wzbogacenie w Cu, Mo, W, Pb, Zn i Au. Podobnie, jak w czasie wczeœniejszych badañ (por. Harañczyk, 1983; Piekarski, 1994a),
najwy¿sze zawartoœci metali stwierdzono w pó³nocno-wschodniej czêœci rejonu (otwory KH-1 i KH-2). W interwa³ach obejmuj¹cych utwory ediakaru i granitoidy (o ³¹cznej mi¹¿szoœci do 800 m) ujawniono maksymalne zawartoœci w próbkach (do 8858 ppm Mo, 7298 ppm Cu, 472 W,
8592 Zn). W otworze KH-2 uwagê zwraca próbka metasomatytu skaleniowego w obrêbie metai³owców (382,0 m),
z licznymi ¿y³kami kwarcowo-wêglanowo-barytowymi z pirytem i chalkopirytem, o podwy¿szonych zawartoœciach miedzi (2778 ppm), molibdenu (87 ppm), bizmutu (625 ppm),
z³ota (79 ppb) i baru (1614 ppm).
W otworze wiertniczym WB-111 interpretacjê utrudniaj¹
znaczne ubytki rdzeni; pierwotnie by³y obecne skarny andradytowe z hematytem, magnetytem, sfalerytem, galen¹, chalkopirytem i tellurkami Cu, Bi i Ag, metai³owce z ¿y³kami
kwarcu z³otonoœnego z scheelitem, wolframitem i tellurkami
Bi i Ag oraz zalegaj¹ce wy¿ej metamu³owce z ¿y³kami kwarcowymi, zawieraj¹cymi submikroskopow¹ mineralizacjê
z³otonoœn¹ (maksymalnie 16 ppm Au w kwarcu ¿y³owym),
tellurki Bi i Ag (tetradymit, tellurobismutyt) oraz siarkosole
Bi i Cu (Harañczyk, 1983).
Przes³anki poszukiwawcze. W omawianym rejonie zarysowa³y siê dwa subrejony: pó³nocno-wschodni (otwory KH-1,
KH-2) oraz po³udniowo-zachodni (wokó³ otworu WB-111).
Wiêkszy i znacznie bardziej interesuj¹cy (chocia¿ s³abo spenetrowany otworami wiertniczymi) jest subrejon pó³nocno-wschodni, w którym stwierdzono okruszcowanie miedziowo-molibdenowe, a w niewielkim polu po³udniowo-zachodnim ujawniono ubog¹ mineralizacjê miedziowo-wolframow¹.
Rzadko rozmieszczona siatka wykonanych dotychczas otworów wiertniczych i znaczne ubytki rdzeni nie pozwalaj¹ na
dokonanie pe³nej prognozy. Stwierdzone okruszcowanie wystêpuje w sposób nieregularny (obecne s¹ cienkie interwa³y
okruszcowane, przedzielone odcinkami p³onnymi) w formie
drobno¿y³kowej. Mi¹¿szoœæ odcinków okruszcowanych zawiera siê przewa¿nie w granicach 0,2–1,0 m, wyj¹tkowo siêga 11 m. Brak brekcji intruzyjnych, apofiz porfirowych oraz
przeobra¿eñ termicznych w strefie egzokontaktu wskazuje na
spokojny przebieg powstawania intruzji, nieskutkuj¹cy powstaniem okruszcowanych sztokwerków.
Stwierdzenie mineralizacji molibdenowo-miedziowej
w znacznym interwale granitoidów otworu KH-2 wskazuje,
¿e w jego okolicach mo¿e znajdowaæ siê strefa mineralizacji
typu porfirowego. Mineralizacja miedziowa w granodiorytach kontynuuje siê na pó³nocny zachód od tego otworu, natomiast zanika mineralizacja molibdenowa, która z kolei pojawia siê w zalegaj¹cych wy¿ej metasedymentach ediakaru.
Dalej w kierunku po³udniowo-zachodnim w otworze WB-111
wystêpuj¹ zbrekcjowane skarny z ubog¹ mineralizacj¹ pirytowo-miedziow¹ oraz przejawy mineralizacji kwarcowo-scheelitowo-tellurkowej w metaska³ach ediakaru, które
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mog¹ wskazywaæ na bliskoœæ strefy egzokontaktowej granitoidu. Do innych czynników pozytywnych nale¿y zaliczyæ:
obecnoœæ wêz³a tektonicznego w rejonie apikalnej czêœci intruzji, intensywn¹ metasomatozê potasow¹ w granitoidach
i jego egzokontakcie, dominacjê paragenezy pirytowo-molibdenitowo-chalkopirytowej oraz obecnoœæ ¿y³ek kwarcowo-molibdenitowych, kwarcowo-pirytowo-chalkopirytowych i z³otonoœnych ¿y³ek kwarcowych. Dlatego mineralizacji molibdenowo-miedziowej nale¿y spodziewaæ siê przede wszystkim w subrejonie pó³nocno-wschodnim w pobli¿u
intruzji granitoidowej. Obecnoœæ rozleg³ych anomalii W i Bi
oraz pojedynczych anomalii Cu, Zn, Ba i Sr sugeruje mo¿liwoœæ wyst¹pienia intruzji magmowej w najbli¿szym
s¹siedztwie uskoku Kraków–Lubliniec i zwi¹zanych z ni¹
cia³ rudonoœnych na przed³u¿eniu rejonów prognostycznych
Myszkowa i Zawiercia. Dalszym poszukiwaniom sprzyja
niezbyt znaczna g³êbokoœæ wystêpowania stropu utworów
ediakaru (>195 m), lecz ogranicza doœæ znaczna g³êbokoœæ
stropu interwa³ów okruszcowanych (w granicach 320–440 m)
i znaczna g³êbokoœæ wystêpowania stropu granitoidu
(>419 m).

REJON DOLINY BÊDKOWSKIEJ

Mineralizacja kruszcowa. W rejonie Doliny Bêdkowskiej najczêstsze s¹ trzy typy okruszcowania: mineralizacja
rozproszona, impregnacje metasomatyczne oraz ¿y³ki kruszcowe (Harañczyk, 1978, 1983). Kruszce rozproszone i wzbogacenia w formie impregnacji wystêpuj¹ g³ównie w utworach metasomatycznie przeobra¿onych wskutek feldspatyzacji i serycytyzacji, przy czym chalkopiryt i molibdenit
tworz¹ szerok¹ aureolê rozproszenia w ska³ach poddanych
pirytyzacji, serycytyzacji, sylifikacji i chlorytyzacji. W centralnych partiach systemu mineralizacyjnego obecne s¹ nieliczne sztokwerki kwarcowo-chlorytowe z molibdenitem
i œladowym wolframitem, a w kierunku dystalnym pojawiaj¹
siê ¿y³ki kwarcowe z aureolami metasomatozy skaleniowej
i serycytowej, okruszcowane g³ównie pirytem, chalkopirytem i spekularytem oraz ¿y³ki ankerytowe z pirytem, chalkopirytem, sfalerytem, galen¹ i siarkosolami Cu–Pb–Bi–S.
Najm³odszy etap mineralizacji reprezentuj¹ ¿y³ki kalcytowe
z pirytem, markasytem, sfalerytem i galen¹.
Subrejon zachodni (wokó³ otworu DB-4) cechuje mineralizacja cynkowo-o³owiowa, bardzo zmienna zawartoœæ Cu
i W, niska na ogó³ zawartoœæ Mo oraz asocjacja: piryt, sfaleryt, galena, chalkopiryt, arsenopiryt, hematyt i molibdenit
(Harañczyk, 1983; Mikulski i in., 2007). W najbogatszych
interwa³ach stwierdzono podwy¿szone œrednie zawartoœci:
2357 ppm Zn, 334 ppm Cu, 460 ppm Pb. Mo¿na wyró¿niæ
szereg interwa³ów (7–17 m gruboœci) o zawartoœci Zn+Pb
w granicach 0,5–1,1%. Najwy¿sze koncentracje ujawniono w ¿yle kwarcowo-kruszcowej (2,1% Cu, 17,0% Zn,
756 ppm Pb, 15 ppm Au, 35 ppm W, 984 ppm As). W strefie
zazêbiania siê ska³ zbiotytyzowanych i s³abiej przeobra¿onych, reprezentowanej przez metamu³owce i ich brekcje
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z licznymi ¿y³kami kwarcowymi i wêglanowymi z pirytem,
sfalerytem, chalkopirytem, arsenopirytem i galen¹, stwierdzono wzbogacenia w metale (1,2–15,0 ppm Au, do 0,32%
Cu, 2,9% Zn, 2,5% Pb, 38 ppm W). Ni¿sze ich zawartoœci
stwierdzono w porfirach (do 360 ppm Cu, 3019 ppm Zn,
324 ppm Pb, 16 ppm W i 49 ppm As) i granitoidach (do
500 ppm Cu, 75 ppm Mo, 51 ppm W, 606 ppm Pb i 94 ppm
Zn). W metasomatytach oraz na kontakcie andezytów z granitoidem zwracaj¹ uwagê podwy¿szone zawartoœci z³ota (do
115 ppb Au).
W subrejonie wschodnim (wokó³ otworu WB-102A)
g³ównymi minera³ami kruszcowymi s¹ piryt, chalkopiryt
i molibdenit, a podrzêdnie wystêpuje markasyt, galena, sfaleryt, arsenopiryt, scheelit. Najczêœciej spotyka siê ¿y³ki
kwarcowe lub kwarcowo-skaleniowe z molibdenitem
(fig. 3F), kwarcowo-chlorytowe z molibdenitem, pirytem
i chalkopirytem, kwarcowe z scheelitem oraz wêglanowo-kwarcowe z pirytem, chalkopirytem, sfalerytem i galen¹.
Stopieñ okruszcowania wzrasta w aureolach feldspatyzacji
wokó³ ¿y³ek kwarcowo-molibdenitowych. Molibdenit tworzy nieregularne agregaty z pirytem i chalkopirytem, niekiedy z wrostkami wolframitu i kasyterytu. W granodiorycie
przewa¿aj¹ ¿y³ki kwarcowe z molibdenitem. Powierzchnie
spêkañ zazwyczaj s¹ pokryte chlorytem w asocjacji z pirytem i markasytem. Najm³odsze ¿y³ki wêglanowe zawieraj¹
nieliczne wrostki pirytu, chalkopirytu, sfalerytu, galeny
i siarkosole Cu–Pb–Bi–S. W subrejonie tym obecna jest
uboga mineralizacja polimetaliczna, o œredniej zawartoœci
249 ppm Cu, 49 ppm Mo, 23 ppm W (tab. 1). Wzbogacenia
rejestrowano tylko w stropie profilu WB-102A w metamu³owcach ediakarskich z licznymi ¿y³kami kwarcowymi
i wêglanowymi, gdzie ujawniono do 3509 ppm Cu,
1477 ppm Mo i 96 ppm. W kilku próbkach utworów ediakaru i w ¿yle andezytowej rejestrowano do 3360 ppm Cu. Porfiry i granitoidy nie zawieraj¹ podwy¿szonych zawartoœci
metali (maksymalnie 831 ppm Cu, 10 ppm Mo i 60 ppm W
w porfirach oraz 143 ppm Cu, 236 ppm W i 110 ppm Pb
w granodiorytach). W kilku próbkach porfirów, andezytów
i metai³owców stwierdzono nieznacznie podwy¿szone koncentracje z³ota (do 15 ppb).
Przes³anki poszukiwawcze. G³ównymi cechami omawianej mineralizacji s¹: obecnoœæ wczesnego okruszcowania
chalkopirytowo-molibdenitowo-pirytowego zwi¹zanego z
¿y³kami kwarcowymi i kwarcowo-skaleniowymi oraz póŸnej
mineralizacji cynkowo-o³owiowej, brak korelacji pozytywnej
miêdzy Mo i Cu oraz Cu i W, wystêpowanie scheelitu
wy³¹cznie w kwarcowych ¿y³kach i jako kruszce rozsiane
w granodiorycie, wyraŸny zwi¹zek mineralizacji z ¿y³kami,
wokó³ których rozwinê³y siê zmiany wtórne oraz obecnoœæ
¿y³ek kwarcowych ze z³otem. Brak wyraŸnej przestrzennej
prawid³owoœci wystêpowania mineralizacji wzglêdem granodiorytowej intruzji oraz zmiennoœæ w pionie wskaŸnika
(Cu+Pb+Zn)/(W+Mo) sugeruje wzrost jego wartoœci w
stronê ¿y³ porfirowych i andezytowych (Mikulski i in., 2007).
Po³o¿enie anomalii W i Mo nie jest zgodne z modelem geochemicznym opracowanym dla z³o¿a Myszków (por. Lasoñ,

2003), w którym najszersze i najbogatsze anomalie obu tych
pierwiastków wystêpuj¹ w obrêbie granitoidów.
Nie stwierdzono bogatych stref rudnych, lecz rzadko
rozstawiona siatka otworów wiertniczych nie pozwala na
dokonanie pe³nej oceny, tym bardziej, ¿e rdzenie z najstarszych otworów zosta³y zlikwidowane. Wczeœniej wykonane badania (Harañczyk 1978, 1980, 1983; Muszyñski,
1991; Piekarski 1994a; Koszowska, Wolska, 2000) wskazuj¹, ¿e stwierdzone okruszcowanie jest interesuj¹ce pod
wzglêdem mineralogicznym, lecz nie przedstawia wartoœci
z³o¿owej, gdy¿ wystêpuje w formie drobno¿y³kowej (brak
sztokwerków rudnych), w sposób nieregularny (obecne s¹
cienkie interwa³y okruszcowane, przedzielone odcinkami
p³onnymi) i wy³¹cznie w obrêbie lub w pobli¿u ¿y³ porfirowych i andezytowych, Jedynie lokalnie stwierdzono interwa³y rudne o zawartoœci ponad 0,3% Cu, 0,1 % Mo, 0,5% Pb
i 2 ppm Au. Ze wzglêdu na znaczn¹ g³êbokoœæ (ponad
1000 m) wystêpowania intruzji granodiorytowej, znaczenie
gospodarcze mo¿e mieæ wy³¹cznie okruszcowanie zwi¹zane
z p³ytko wystêpuj¹cymi ska³ami metamorficznymi ediakaru
i dajkami.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e centrum mineralizacji jest usytuowane
w subrejonie wschodnim (anomalie Cu, Mo i W), natomiast
zachodnia czêœæ znajduje siê w peryferycznej strefie mineralizacji, zdominowanej anomaliami Pb, Zn, As, Bi. Do najbardziej pozytywnych czynników nale¿y zaliczyæ: ma³¹
mi¹¿szoœæ nadk³adu jurajsko-kenozoicznego, niewielk¹ odleg³oœæ od strefy tektonicznej Kraków–Lubliniec i jej wêz³a
tektonicznego, obecnoœæ intruzji granodiorytowej o znacznej
mi¹¿szoœci (>230 m) oraz licznych ¿y³ porfirowych, andezytowych i kwarcowych, metamorfizm kontaktowy (liczne
horfelsy) na granicy intruzji granodiorytowej ze ska³ami otaczaj¹cymi (œwiadcz¹ce o znacznej interakcji intruzji z otaczaj¹cymi ska³ami), typow¹ dla systemów porfirowych strefowoœæ przeobra¿eñ, aureole zmian wtórnych wokó³ ¿y³ek
kwarcowych i kwarcowo-skaleniowych, dominacjê paragenezy pirytowo-molibdenitowo-chalkopirytowej i ¿y³kowej formy wystêpowania mineralizacji oraz wzbogacenia
w z³oto. Wprawdzie g³êbokoœæ najp³ytszych przejawów mineralizacji nie jest znaczna (ponad 70 m), niemniej najbogatsze i najgrubsze interwa³y okruszcowane miedzi¹ i molibdenem znajduj¹ siê na g³êbokoœciach przekraczaj¹cych 200 m.
Perspektywicznoœæ rejonu ogranicza s³abe rozpoznanie
budowy geologicznej kilkoma otworami wzd³u¿ jednej linii,
brak mineralizacji Mo–Cu–W w obrêbie intruzji granodiorytowej i w jej proksymalnym egzokontakcie, brak sztokwerków, ubogie przejawy mineralizacji polimetalicznej w interwa³ach o ma³ej mi¹¿szoœci, nieznaczna intensywnoœæ metasomatozy potasowej w strefie endokontaktowej intruzji granitoidu (choæ jej przejawy s¹ rejestrowane w odleg³oœci
1,5 km od intruzji), a tak¿e s³abo rozwiniêta serycytyzacja
w dalszej od niej odleg³oœci, co mo¿e wskazywaæ na ma³¹
aktywnoœæ i nieznaczny zasiêg penetracji fluidów hydrotermalnych. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e rejon Doliny Bêdkowskiej w ca³oœci po³o¿ony jest na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.

Porfirowa mineralizacja Mo–Cu–W w utworach prekambryjsko-paleozoicznych...

REJON MYS£OWA

Mineralizacja kruszcowa. W rejonie Mys³owa mo¿na
wyró¿niæ dwa subrejony prognostyczne: wschodni (wokó³
otworu 16-WB) i zachodni (wokó³ otworu 6-WB).
W subrejonie wschodnim mineralizacja (przewa¿nie impregnacyjno-¿y³kowa) jest reprezentowana przez trzy
g³ówne asocjacje mineralne: molibdenit–piryt–chalkopiryt–tytanit; chalkopiryt–piryt–sfaleryt–galena–pirotyn oraz
asocjacje minera³ów wtórnych (markasyt, minera³y tytanowe). Siarczki s¹ drobnoziarniste lub tworz¹ gruboziarniste
agregaty ¿y³kowe. Sfaleryt czêsto zawiera inkluzje chalkopirytu, a w pirycie napotykano odmieszania chalkopirytu i pirotynu. W najbogatszych interwa³ach (przede wszystkim
w skarnach i metasomatytach) dominuje piryt i chalkopiryt,
którym towarzyszy magnetyt, bornit, galena, sfaleryt, pirotyn, molibdenit i markasyt oraz sporadycznie bornit, hematyt, scheelit, arsenopiryt, chalkozyn, bornit, digenit, kowelin,
kupryt, tenoryt, minera³y bizmutu (bizmut rodzimy i bismutynit), liczne minera³y tytanowe oraz tellurki Ag i Bi. Miejscami spotyka siê gruboziarniste przerosty pirotynu z chalkopirytem oraz drobnoziarniste zrosty pirotynu z pentlandytem. Diabazy zawieraj¹ zwykle mineralizacjê pirytowo-markasytow¹, tytanit i rutyl, a w partiach silnie przeobra¿onych
– scheelit w asocjacji z tytanitem, chalkopirytem i pirytem.
W dacytach najczêœciej spotyka siê impregnacyjno-¿y³kow¹
mineralizacjê chalkopirytowo-pirytow¹, a w ¿y³kach kwarcowych – chalkopiryt, piryt, molibdenit oraz sfaleryt i galenê. Rejestrowano z³otonoœny piryt (do 4,8% wag. Au)
z wrostkami tellurobizmutków i siarkotellurków (Mikulski
i in., 2009), emulsyjne wydzielenia sfalerytu w chalkopiry-
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cie oraz automorficzny arsenopiryt. Pirotyn jest zastêpowany przez markasyt. Zawartoœci Cu, Mo i W nie s¹ wysokie.
Podwy¿szone zawartoœci miedzi rejestrowano g³ównie
w diabazach, skarnach, metai³owcach i brekcji intruzyjnej,
a wzbogacenia w Mo i W – najczêœciej w diabazach i porfirach oraz w obrêbie ich kontaktów ze ska³ami osadowymi.
Najwy¿sza œrednia zawartoœæ Cu wystêpuje w otworze
16-WB (595 ppm), a maksymalne zawartoœci w próbkach
nie przekraczaj¹ 4051 ppm Cu, 218 ppm Mo i 342 ppm W.
Lokalnie rejestrowano wysokie zawartoœci Bi (do 252 ppm).
Subrejon zachodni charakteryzuje siê ubog¹ (rozproszon¹ w ¿y³kach) mineralizacj¹ chalkopirytowo-pirytow¹
ze sfalerytem i bornitem, wystêpuj¹c¹ g³ównie w dacytach
i piaskowcach kwarcytowych karbonu. Œrednie zawartoœci
metali s¹ nieznaczne (389 ppm Cu, 224 ppm Mo), a maksymalne siêgaj¹ do 913 ppm Cu, 887 ppm Mo i 12 ppm W.
Przes³anki poszukiwawcze. W rejonie Mys³owa wystêpuje wzglêdnie uboga mineralizacja, w porównaniu z innymi
rejonami prognostycznymi, lecz rejon ten nie zosta³ jeszcze
dostatecznie rozpoznany otworami wiertniczymi. Bior¹c pod
uwagê bardzo du¿y zasiêg zmian termiczno-metasomatycznych, wieloetapowoœæ rozwoju magmatyzmu, podwy¿szon¹
zawartoœæ Mo i obecnoœæ scheelitu, mo¿na zak³adaæ istnienie
tu intruzji granitoidowej i zwi¹zanej z ni¹ mineralizacji typu
porfirowego, czemu sprzyja litologia ska³ ordowiku (Truszel
i in., 2006). Wydaje siê, ¿e najbogatszej mineralizacji kruszcowej mo¿na spodziewaæ siê na najsilniej wypiêtrzonym bloku w subrejonie wschodnim, gdy¿ obserwuje siê tam wyraŸn¹
tendencjê wzrostu zawartoœci Cu, Mo i W (a tak¿e As i Bi)
w stronê strefy tektonicznej Kraków–Lubliniec.

WNIOSKI
1. Dotychczasowe rozpoznanie wydzielonych rejonów
prognostycznych jest wci¹¿ s³abe, niepozwalaj¹ce na dokonanie pe³nej prognozy z³o¿owej, opartej na szacunkach zasobów.
2. Mineralizacja kruszcowa w utworach podmezozoicznego pod³o¿a wykazuje cechy typowe dla wapniowo-alkalicznych z³ó¿ Mo–Cu–W typu porfirowego zwi¹zanych
z waryscyjskimi intruzjami. Do g³ównych cech nale¿y: przestrzenne i genetyczne powi¹zanie okruszcowania z granitoidowymi intruzjami o teksturze porfirowatej i ich derywatami porfirowymi oraz strefami hydrotermalnych przeobra¿eñ; obecnoœæ kruszców zarówno w ska³ach intruzji, jak i w
utworach os³ony; mineralizacja typu impregnacyjno-¿y³kowego; dominacja asocjacji pirytowo-chalkopirytowo-molibdenitowej; w¹ska aureola wolframowa, szersza – molibdenowa i najszersza – miedziowa; wspó³wystêpowanie z³ó¿
typu skarnowego w strefie egzokontaktu oraz cia³ polimetalicznych w strefach peryferycznych.
3. Uzyskane wyniki badañ jednoznacznie wskazuj¹, ¿e
najbardziej prognostycznym rejonem wystêpowania z³o¿a

Mo–Cu–W jest rejon Nowa Wieœ ¯arecka–Myszków–
Mrzyg³ód, usytuowany w bezpoœrednim otoczeniu z³o¿a
Myszków. Pozosta³e rejony prognostyczne nie zawieraj¹ mineralizacji o znacznym potencjale. W rejonie Zawiercia s¹
obecne niewielkie kruszconoœne cia³a skarnowe, otoczone
mineralizacj¹ Cu–Mo–(W) typu porfirowego. W rejonie Pilicy istniej¹ dwa centra mineralizacji typu Mo–(Cu–W)
i W–(Cu), wskazuj¹ce na mo¿liwoœæ znalezienia bogatej mineralizacji wolframowej. W Dolinie Bêdkowskiej, jak te¿
w rejonie Pilicy, skromna iloœæ danych utrudnia lokalizacjê
rud. Niemniej na podstawie ujawnionych centrów z mineralizacj¹ typu Mo–(Cu–W) i polimetaliczn¹ Cu–Zn–Au mo¿na
przypuszczaæ, ¿e strefa z³o¿owa znajduje siê w jego pó³nocno-wschodniej czêœci. W rejonie Mys³owa strefy z³o¿owej
typu Cu–(W) mo¿na siê spodziewaæ w jego wschodnim
fragmencie. Obecnoœæ mineralizacji miedziowej z podwy¿szonymi udzia³ami W, Mo i Pb w zachodniej czêœci rejonu
¯arki–Kotowice sugeruje, ¿e w tym kierunku mo¿na spodziewaæ siê znalezienia strefy okruszcowanej.
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4. Obecnie g³ównym celem powinno byæ udok³adnienie
znanych trendów rozprzestrzeniania siê okruszcowania
w obrêbie rejonów prognostycznych, aby by³o mo¿liwe wytypowanie nowych bloków koncesyjnych, zarówno w rejonie Nowej Wsi ¯areckiej–Myszkowa–Mrzyg³odu, Mys³owa
i ¯arki–Kotowice (w razie wygaœniêcia obecnie przyznanej

koncesji), jak równie¿ w pozosta³ych rejonach prognostycznych, nie objêtych jak dot¹d koncesj¹.
Badania wykonano w ramach projektu badawczego
Ministerstwa Œrodowiska za œrodki finansowe wyp³acone
przez NFOŒiGW.
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