HUBERT GRUSZCZYK

posżuRJWĄNJA SUROWCOW MINERALNYCH W KAIU-ATACB
(StreS'l.CZlen1ie referatu)

. TreścdątnD:PiejBZJegQ : ·r eferatujest !krótka
'. char.a!k1terystyka . regionu
karwpaokiego .
ptmktu wid7Jenia surowoo~go waz rzw.i.ą:za.' nych 'z ndm prOblemów jp<JSZUkiwawczych. Roz'. ważaIlIia IOOtyczą surowroW' stałych , z wyłącze-o
:memzłórż soli kamiennej,. które dotychczas
wdlod2liły w zakres :prac Zatltładn Soli lnstytufiu. GeOlog.icmego W' Warszaw1~. Z SUr<>"M!ÓW
. metaliCznych omówli:ono:' wysiąpk;iua---l!lYdery~
· tów, rud~, minerałów miec1rzi;
·arsenu, · cynku, OIłOWiiu oraz rud boksytowych . .

.z

~ Mimo ·WYkónania .szeregu robót poszuk.it'. WaweżYch w okresie .żniędzywojennym i ~
wojenilym wybmtjemymały stopień ~Oma. nia syderytów kartpacldoh. Badania wytkonaue
·.W ostatnich . latach wykaiały, .że . syderyty
· chairakteryzują.· ~ę swoistymi cecha·m i petro. gI-afiJcrz.nymi, chemi<!lJłlYJl?l i f5e0C:hemicznymi
· N a podstawie tych b-ytel"iiów należy dążyć
. .do wyodrębnienia spośród
syderytowych .
~kmy;ch horyzontóW' rudnych; które . po-

sern.

·wimly obyć 'przedtmioteJD bad'a/.l z punktu widzenia ich przemysłowej WaTtoś<;:li..
Tlenkowe 1"udy manganawe, \dość często
ujawn'i!ające 'swą obecność w stretiew:iJetrzema, przJeChodzą z głębokością '. IW odmiany wę
glanowe. 'Znaczne 'Z8ipi:aszc7.enie, 'Ilieregularne
wykształlcen.ie 0l'!lZ :niska 'zawaIlf;ość Mn powodują, .że ich 2'1laczen.ie pr.zlemysłowe jest problematyczne. Wyjątek stanowtią liasowe wap;ieniemanganonOŚtle . płaszcmwó.\DY
reglowej,
k·tóre po stwierdzeniu dostatecznych. ' zasolbów
· mogą . stanowić pl"2ledmiot eksploatacji górni..
. czej.
.
..
.. '
· 'Jednym ~ ~ dJnteresujących zagadmeń
mia1eraIWacjd kiruLs'.7x:OWej w KaJ.1)8tach jes~
gpr~a wystąpień mfunerał6w miedzi w 'Pstrych
. marglaoh, górnokredowych. Sygnalizacje o lich
wystąpieniach są coraz częstsze. Biorąc pod
·uwagę znany fakt 1koocentrowania się rnd.ed2li
w Osadach czerwonyCh, można przy.pu~,
że' również w Karpatach pl'ZIejawy te 'będą
maały

szerszy zamest- .

'.

.

· ' · Wyjaśnieniu poWinna uiec sprawa ,mfuera~

'llzacji :kruszoowej w dIrolicyBalJigrodnJ.,. opi·wok:resi.emi.ędzywojennym pr1JerL· prof.
M .. Kamieńskii.egQ,a ~ ;1 uzupełn.ion.a
. badamami A. Slączld i R Ostrowiidkiego..
Stw.ierdrwny tam zespół mineralny (realgar,
galena, &fa1eryt) wskazuje na :n:islrotemperaturowy charakter tej mdneraJ.izacjli.:
.

sana

Nowym za'ga.d:riieniem, ·datychczas

me

opra-

cov.rywanym, 'jest problem. poszu.kiwań na te'renie Karpat rud boksytowyoh. Najba.Tdziej
prawdopodobnymi OIbszarami występowalDda
tych surow06w jest · pien:ińslki pas skałkowy
,oraz utwory kontaktowe' fliS'ZlU podhalańskiego
z w.api.eDID.ymi: utwwami ·sarfui. reglQ!Wlej.
'
Do 'n~zasobń:iejSzyoh StiJrPwców' w K8rpa~ ··
tach należą surowce Skalne. Wystąpi.ellliadch
są ogólnie znane, natomiast nie zawsze j~st ·
. zrumia ;ich dokładna lokalizacja . ora~ jaJrość.
'P.raoe naj'~o okresu powinny zmierzać

. do ścisłej rejestracji wjstąpień tych surowc6w
. 'orazrozpomanda ich jak;ości · w celu uzySkm.ia
. ': ~8I!lych . do . świadomego wyboru.. po61ZC'7'A?gól-

nych obszarów i surowC6w :00 . właściwel · 000kumentacji geologiCZll1ej. Do ibard'lJi.ej s'lronkre. ·tyzowanych, zagadnień z za.kIresu sul'QWOOw
skalnych należy . problem skał diatomiJtowych
odklrytych ootatmiio przez J; K~. .
. .Ze .stał~ sU!rowców e:hargetycmych szcze~
g61.n,ego zn.ac2le'Dioa. . nabierają , Matnio karpackie . łupki~UIl'Iliicmle. Doty~ · prace
skoncentrowane !na łupk,ach serid menilitowej
dostarcfzyły poc:lsta.w do podjęcia prac o cll.azłOOowo-ddlrumentacyjlIlym.
NaJ.erży
przypuszczać, że :prace te sbwarzą podstawy

rakte.rze

. dó rozwoju zupełnie nowej gałęzi pl"Zemysłu .
w Polsce.
.
W referrioie poruszono jedynie zagadnienia
~Ull"O'Wcowe . o · ibard2Jiej
~jącym
z:nacoon:iu · prnemysłowym. Z8gad.nienia te
są

tak efektowne jak na mych

Polski, !lliemndej

się

nie

ołBziarach

regłoin, .1k81'lP6ckli dysponuje

: nieprzebranym, bogactwem surowców u~
!i. pospo'liotych, z ktt6Tych naleriy wybrać najłep-'
SZle. Jest to jedno z lIlaczelnych 'ZąIdań geologii
złożOwej w Ęa.rpatach.
.
.

