.nezy, w ezasie kiedy zdanie:m P. W. Zarickiego (4)
doszlo do wydzie1ania sie &grubOlluystaHcmego sfalerytu w szczelinach konkrecji syderytowych. stwarzajac w ten spos6b warunki dog.odne do rekrystalizacji
siarczk6w.
a?rzytoczone w aromunikacie dane moga bye '1'0anocne dla wyjasnienia gene-zy anineralizacji w szczejj.nach septariowych k~nkrecji syderytoWYch, a takie
prdblem6w osformu!owanyeh przez J. Wojciecoo~kie
go (3) dotyczqcych 1P0chodzenia znS o.raz zr6dla H~.
W swie'tJ.e pOlWyzszych fakt6w autorki skla.niaja sie
do wniosku. ie grwbokTystaliczny idiol'lWrficzny sfaleryt, wypelniajqcy szczeliny w 'ko.nkrecjach, ,pochodzi
z dro:bnoroz,1'roszonego w syderytach dbu poklad6.w
i w sfer.osyderytach sfalerytu. i ze znalazl si~ tam w
wy.nilku przemieszczenia. bye moie w okresie p6mej
diagenezy lu'b drogC\ lSekrecji lateraLnej po my.f ikacji
osadu. Zakladajqc wydzielanie 'si~ <Sialerytu syngenetycz.nie z osadem ,i wsp61czesnie z pirytem pytanie
o zr6dlo H:'S przestaje 'bye aktualne. Ostateczny 1'0glad na gene.ze mineralizacji kruszcowe'j mozna wyrazie dopiero 'PO uwzgl~dnieniu calok'SztaUu danych
geol~icznych dotyrc2l\cych zloi.a sy dery16w w L~
czycy.
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Ryc. 1. Na sZC1Tym tle syderytu ilastego widoczne Sa
dwa biale ziaTna sfalerytu 0 wielko§ci 0,01 mm.
Swiatlo odbi te.
Fig. 1. Two white sphalerite grains, 0,01 mm in size,
are visible against the grey background of clay siderite. Reflected light.
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Ryc. 2. Fragment drewna tkwiqcy w sferosyderycie
z widocznym procesem zastflPowania przez sfaleryt.
1 -

syderyt, 2 - sfaleryt, 3 - substancja wt:gllsta, 4 sfaleryL Z l"ellktaml subsLancji organlcznej.

Fig. 2. A fragment of wood sticking in sphaerosiderite, showing the process of replacement by sphalerite.
1 -

slderlte, 2 - sph alerlte, 3 - coaly substance, 4 lerlte with relicts of organic substance.

spha-

substancj~ w~glistq 0 zachowanej struktUl"Le odrewna
oraz posred,niq (4) zlorona ze sfalerytu zawierajacegO
relikty substancji organicznej. uklada.iacej -si~ w smugi zgodnie 'z kierunikiem ,wI6kien. Substancja weglista impregnowana jest :niekiedy kulistymi ziarnami
piorytu. kt6re 'Pookreslaja jej organi<:zna strulclure.
Poza tym widocz.ne sa w niej wy·dlui.one osobnilki
sfalerytu. zorientowane r 6wniei. zg~dnje z kierunkie.m w16kien. Sugeruje to soo'p.nio.we zastepowanie
'k om6rek drewna tym mineralem.
Poloi.enie omawianeg.o szczatlka drewna w sferos yderycie iIlie jest centryczne. Jeden z jego 'konc6w
dochodzi do ·powierzchni konkrecji. Wskazywalo'by ·00.
'le fragment drewna dostal si~ do "Sferosydery'tu w
czasie jego formo-wania. Itzn. przed HtyIiikac1a. przy,1'adek ten maZe iWskazywae r6wnie:i. ze rozklad swbstancji ro-slinnej odbywal 'Si~ takZe w Okresie dia'ge-

SUMMARY

. The article .gives .the r esults of study of 10 sam.pIes taken from -siderite odeJ)OSits at Lt;:czycea. The
.genesis of sPhalerite mineralization of thi£ d®Osits
.nas recently 'been discusS€!d Iby J. Wojcie.chowski
and P. W. 2adcky in the articles pub1l.shed in thh
,periodical. The au thors. describing the mode of occu.rrence of @halerite grains, yieLd ample nem ma'ter.ial ·to the ·discUoSsion. ronsidering. among .o.ther&S.
the disseminated ZnS grai.ns i,n the whole ma'Ss of
the 81derite eo.ncretion. and emphasizing a &ugges tive cOOldu'sion coo'Cerning t he syngenesi'S of sphalE'.r~te mineralization.
PE3IOME

B CTaTbe orutcaHbI pe3ynbTaTbl UCCne,D,OBaIDUI 10 06pa3L\OB J13 'C11,D,ePl'1TOBoro Mecoropo>K,D,eHl1R JI9H'II1l{a.
reHe3HC <:q,anepHTOBoro opY,D,eHeIDfR B 9TOM MeCTOPO~Ae.HJ11116brn lHe.D,aBHO JITPe,D,MSTOM Hayq.HoK ,D,I1CKYCCHH Me2K,D,y SI. Bo~ex()BC!G{M H n. B. 3aPH~,
Ha cr·paHl1Qax HaeTOR~erO JR'Y'PHana. ABTOPbI OITHcbIBalOT yenOBHR pacnpOC'l"paIH~ e<l>aJlepl1'Ta H npH'BO,D,RT PR,D, HOBbIX Ha6nlO,D,eH'IDi, KaK HaIIpmfep HaJII1'lJI:e 3epeH ocq,aJIepwra, paccemlHbIX ITO IBceK Macce
CH,Zl;epHTOBbIX KO.HKP~, 'iTO .rtpKBO,w1T K 3aKJUO"IeIDfIO 0 CmrreHeTH"IecKoM 06pa30BaHI1I1 cq,aJIepHTOBoro 0pY,D,euPmlJi.
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