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skupieniami zbudowanymi z turmalinu (Harañczyk, 1975;
Wolska, 1991). W ¿y³kach o ró¿nej barwie stwierdzono
obecnoœæ albitu o zawartoœci cz¹steczki Ab maksymalnie
do 99,5% mol. z niewielk¹ domieszk¹ cz¹steczki An od 1,2
do 0,5% mol., a sporadycznie z domieszk¹ cz¹steczki Or
(0,6 % mol.). W badanych albitach stwierdzono wystêpowanie nastêpuj¹cych pierwiastkow œladowych: Sr, Cr i Cu
(Wolska, 1991). Pod wzglêdem strukturalnym omawiane
albity s¹ reprezentowane przez odmianê albitu niskotemperaturowego, co stwierdzono na podstawie obecnoœci najintensywniejszego refleksu 3,19 Å na dyfraktogramie
rentgenowskim (Wolska, 1991).
¯y³y epigenetyczne, do których mo¿na zaliczyæ opisywane ¿y³ki skaleniowe mog¹ tworzyæ siê w szerokim
zakresie temperatur od 350 do 700°C. ¯y³y tego typu s¹
powi¹zane genetycznie ze z³o¿ami Sn, W, Cu i Li
tworz¹cymi siê w zbrekcjowanych ska³ach w brze¿nych
czêœciach os³ony intruduj¹cych plutonów granitoidowych. O zwi¹zku badanych ¿y³ek albitowych z mineralizacj¹ kruszcow¹ œwiadczy obecnoœæ kasyterytu, pirytu,
rutylu niobonoœnego i fluorytu w ska³ach zbrekcjowanych z rejonu Pilicy (Harañczyk, 1983). Zw³aszcza poja-

wienie siê kasyterytu (Harañczyk, 1983) mo¿e
sugerowaæ pneumatolityczne oddzia³ywanie granodiorytu z Pilicy i rozwój procesów grejzenizacji i turmalinizacji w jego apikalnych czêœciach jak i w ska³ach os³ony.
Harañczyk (1983) rozwój zjawisk turmalinizacji
powi¹za³ z etapem mineralizacji poprzedzaj¹cym, tzw.
m³odsz¹ waryscyjsk¹ mineralizacjê typu porfirowych
z³ó¿ Cu i Mo. Z procesem turmalinizacji wi¹zano tak¿e
zjawiska albityzacji i chlorytyzacji rozwiniête w ska³ach
rejonu Pilicy (Harañczyk, 1983). Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e proces albityzacji móg³ poprzedzaæ proces turmalinizacji.
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Badanie okruchów kwarcu ¿y³owego w ska³ach klastyczych Sudetów
Krystyna Wo³kowicz*
Kwarc ¿y³owy jest pospolity we wszystkich jednostkach strukturalnych Sudetów — wystêpuje na obszarze
bloku karkonosko-izerskiego, Gór Kaczawskich, Gór
Sowich, metamorfiku Œnie¿nika, masywów metamorficznych i magmowych ods³aniaj¹cych siê na przedpolu Sudetów oraz w klastycznych utworach osadowych depresji
œródsudeckiej i pó³nocnosudeckiej.
ród³em kwarcu dla ska³ terygenicznych s¹ ska³y magmowe, metamorficzne i starsze ska³y osadowe. W materiale okruchowym ska³ gruboklastycznych mo¿liwe jest te¿
zidentyfikowanie kwarcu pochodz¹cego z ¿y³ kwarcowych. Pierwszym etapem s¹ obserwacje makro- i mikroskopowe, uzupe³nione o badania katodoluminescencyjne
oraz termobarometryczne. Nale¿y przyj¹æ jednak kontrowersyjne za³o¿enie, ¿e barwy katodoluminescencyjne ziaren kwarcu pozosta³y niezmienione w stosunku do barw
kwarcu w ska³ach pierwotnych, tak¿e podczas transportu,
depozycji i diagenezy (Marschall, 1988). Dla rozwi¹zania
podjêtego problemu istotne znaczenie ma te¿ podwy¿szona zawartoœæ niektórych pierwiastków œladowych.
Kwarc hydrotermalny z ¿y³ i stref okwarcowania w
Sudetach jest przewa¿nie grubokrystaliczny (miejscami
wykazuj¹cy mozaikow¹ granulacjê), jasnoszary lub mleczny, wygaszaj¹cy œwiat³o zwyczajnie lub faliœcie. Czêsto
obserwowano kilka generacji tego minera³u, wskazuj¹cych
na pulsacyjny dop³yw lub remobilizacjê krzemionki. Zwykle ró¿ni¹ siê one barwami katodoluminescencyjnymi
(Wo³kowicz, 1996, 2000) oraz iloœci¹ i sposobem wystêpowania inkluzji fluidalnych. Wrostki te w kwarcu ¿y³owym
s¹ z regu³y liczne, lecz bardzo drobne. Obserwacje mikro-
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skopowe i analizy chemiczne wskazuj¹, ¿e kwarc ¿y³owy
jest czêsto skontaminowany materia³em ska³ otaczaj¹cych.
Analizy wykszta³cenia kwarcu ¿y³owego prowadzi³y
do interpretacji pochodzenia kwarcu okruchowego. Najlepsze rezultaty uzyskano badaj¹c otoczaki kwarcowe
pochodz¹ce z górnokredowych zlepieñców z Idzikowa,
gdy¿ mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa wskazaæ na
ich pochodzenie hydrotermalne z pobliskiego pasma Krowiarek. W jasnoszarym, grubokrystaliczym, przejrzystym
kwarcu stwierdzono podwy¿szon¹ zawartoœæ Ba (do 19
ppm), a tak¿e Cu (do 117 ppm) i Zn (do 11 ppm). Zaobserwowano te¿ cechy charakterystyczne dla zbadanych wczeœniej kwarców ¿y³owych z Kletna — ciemnobr¹zowe
barwy katodoluminescencyjne oraz liczne i drobne inkluzje fluidalne.
Wybrane okruchy kwarcu ze zlepieñców karboñskich
(Wa³brzych, Marczów) i permskich (Wambierzyce, Dobków) tak¿e wykazywa³y cechy wskazuj¹ce na genezê
¿y³ow¹ (br¹zowa luminescencja o ró¿nej intensywnoœci,
niekiedy z granatowym odcieniem, du¿e iloœci przewa¿nie
drobnych inkluzji fluidalnych, podwy¿szona zawartoœæ
pierwiastków œladowych wskazuj¹ca na pochodzenie z ¿y³
kruszcowych). Wyznaczenie obszaru alimentacji dla badanych kwarców nie by³o jednak mo¿liwe.
Pomierzone w kilku osobnikach temperatury homogenizacji inkluzji fluidalnych z regu³y przekraczaj¹ 300oC.
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