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SUMMARY 

The paper is an attempt 100 presen t stma.tig.raiphy of 
the Middle Jura&S<ilc in .the Lublin :region and m pall'!t 
of P<J~Chlasie reg•ion.. An adrmost complete l1adk. of ammo
n:iltes, OOl'lalleCted :wliith a ~eaifu: develQPmeni of lthe 
M:iddle J'llll"at3Silc a:nd Ox.forctian ~ of these 
areas, <impedes deterJnim:Lng st:r.aitliJglrnphy af the i.Jn
dividuail C01111P'lexes. However, on several very de
taliJ.ed bore lhole prof;i1es ood 0111 a cooreliattiiQIIl Wliibh 
the !Profilles of 'the 00!1!łlraiJ. pa!Iłts af the Middlle 
Jurassie epioont.i.nenta:l •ba&in, same c:o:ndl.'USions xrucy 
be diraJwin as fo!Wws. 

In .the U!blliin and Podlasie arreas only tJwo Midd!le 
JurnsSi.c members a.re found, Le. Upper Bathonlian 
and Upper Callov:iml., sepaJralted lby a st:raltig.rap:h;i,cal 
break .Ln Lower CaJ1ovian.. A very detaJLled profiling 
a:l'lows to olbserve several chan18d.eristi.c C'OlTlJillOII1 lkey 
hori7Jotns IW1hlcl1 .may be exce1lenrtly oorrelalted not Olllly 
ill1 ·the area disouissed, lbut also liJn tlhe adljacent regions, 
W'here p;a:1Ja.ean.tol~c:al d'Cl!ta dli:rootly, or :i.ru:llill"eoy 
de'temn:im.e theior sbralti.graphioal poo:iti'OilS. In the arrea 
00111Sidered Jthe over1bmden of ,the U~P~Pe~r Oall.oV'ian 
deposists consists af .the Lower Oxfordlalll depos.i/ts 
(Diveslialn and NeuVlisealll) tlhat dńi9tJinctily dilier fram 
the U<W>& Oallov:ian ones ill1 that oase, wherlJ thlis 
lal1rter :is :represe1111ted. by nodula!r bed. In the c:ase lWihen 
the ~ OallloV'ia:n U; deveLoped aJS a 00111Plex 
of Oll'gamJOdet.rU.tall, orinoidal limest.ones, sedilm.e111tation 
af sudh a type is rto lbe itlrooed ill1 the Lawer Oxfor
dfan as well. 

9. Z 111 o s k o J. - W sprawie IPOZY<:.ii stratygraficznej 
eokambryjSkik'h ~agrui.tów d. .nieictórydh mlocl)().. 
p.rekambryjslcicll formacji. Kwa111t. geol. 1961, t. 6, 
zesz. 4. 

PE310ME 

B cTaThe npe,qcTaBneHa nonbiTKa cTpan~rpacł>l1'łec
Koro paC'!JieHeHHJł cpe,qHeH !Opbl JII06JIJ1HCKOH IOÓJiaen! 
11: llo,qJIJłC.R. !IIO'!TI1 TIOJIHoe OTCYTCTIDfe &M!MOHJ1TOB, 
o6y CJIOBJieHHOe CBOeo6pa3HbiM pa3BI1:TJ1eM ·cpe,qHeiOp
CKI1:X J1 Hl1:lKHeQKC!jJOp,qCKI1:X OTJIOJKeH);1j;f 3TOrO pafro
Ha, YCJIO:lKH.ReT MX CTpaT11:rpacPI1'1ecKoe !IIO,qpa3:tene
HJ1e. O,qHaKo no ~aHHbiM O'leHb ,qe-ranbHOH ,qoKyMeH
TaQHH KepHOB 6ypOBblX CKBa:lKmi J1 J1X YBJł3KI1: C pa3-
pe3aMJ1 QeHTpaJibHbiX y'laCTKOB cpeAHe!OpcKOro 3TIJ1-
IOOHTHHeH'raJibHOI'O 6acceHHa MO:lKHO CcPOPMYJII'lPOBaTb 
cne,qyiOI.ql1e 3aKJIIO'!eHJ1.1I. 

Ha !IIJIOIQa,ql1: OI111:CbmaeMOro patioHa rrpe,qcTa'BJieHbi 
TOJibKa ~Ba :meHa cpe,qHeJ;f IOPbi - nepXHl1fi 6aT 
11: BepXIHI1:H KennoBeH, paJ,qeneHHbie CTpaTI1rpacł>M.'Iec
KI1:M nepephiBOM B HJ1*HeM KeJIJIOBee. llp11: ,qeTaJibHOM 
J1CCne,qOBaHI1J1 MO:lKHO Ha6JIIO,qaTb Hec~JibKO xapaK
TepHblX PYKOBOAJłiQI1X ropl130HTOB, K'OTOpbie KOppe
mtpyiOTCJł He TOJibKO Ha Oni1:CbiBaeMOH TIJIOIQa,ql1, HO 
H Ha cMeJKHbiX y'laCTKax, r,qe OHI1: o6na,qaiOT Henocpe,q
CTBeHHOH J1JII1: KOCBeHHOH naJieoHTOJI0~11'1ecKoti x apaK
TepHCTI1KOH. BepxHeKeJinoBeHcK11:e nopo,qbi ,nepeKpbi
saiOTC.R Ha BCeH TIJIOIQaAI1: nopo,qaMH IDOKHero OKC
cł>op,qa (,qHBe3 11: HeBH3), pe3JOO OTJIH'IaiOIQeroc.R OT 
sepxHero KennoBeJł B Tex MecTax, ·r,qe OH cnoJKeH 
JKeJIBR'fHbiM CJIOOM. B TeX CJiy'la.RX, KOr,qa BepXJ1 
KeJIJIOBeJł npeACTaBJieHbi CBI1TOH opraHOreHHbiX ·KPJ1:
HOHAHbiX J13BecTHJłKOB, Ha6JIIOAaeTCJł TIOCJie,qoBaTeJib
HOCTb 'B oca,qKOHaKOTIJieHJ1.11: Me:lKAY KeJIJIOBeeM J1 OKC• 
!jlop,qoM. 

KAZIMIERZ PIEKARSKI 
Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie 

WPł..YW WIETRZENIA DOLNOJURAJSKIEGO NA Zł..OZA RUD ZN I PB 
W TRIASIE SLĄSKO-KRAKOWSKIM 

Tr.ilasowy.m złożom rud cynku i ołow'JJu obsza:mi 
śląs~i.ego pośwdęocmo dotyclhaJCJS wiele prac 
baid:aWICzych, mimo 1x> rw daJ1szym ciągu szereg zagad
nień (w ,tym wk IP<Jo(lstaWiaWY'C'h, jak wU,cl{ i geneza 
tyoh złóż) lilie :'liOOt<clo w dosta.tecrzmy sposób wyjaśnlio
ne. Dyskusja IWUkól ·tyci} problemów jest obeonli.e tak 
samo aktuJaiDa, jak daiwtniej. OmaiWJany ;tu ,problem 
w;pływu rwietJrzenlia do1nojumjslciego ll1lal 7JlOOa rud 
cytnikJu i ołowiilu rw ftri.a&ie śląsk~ !rówtruież 
należy do llmdo TOZjp()rZli'IaJyclt. WaJru'lllki doo jego dx>
kladniejs:rego I()IOZIOOlllia zarlstnd.aly w ostartmd.m dziesię
cioleciu. ~ się :IX) maltJerl.i.aJbam z 1ic'ZJnyldh 
W1i.el1oeń :przlaW'ieoc:ającyclh Ultwory j'UI'a:j:sk:ie w części 
wschodniej obszaru śląslko..Jkimkawskiego, pod którymi 
sklu1Jlci wiebrzenia doLnojUJI"aljslkiego wśród utworów 
tll1iJa&u pr.ze1Jrwaly w formie pierwotnej. , 

AU/tlolr rz z:agadin:i.enfiem tym 1zelllmął si.ę w il!artach. 
1956-1959 IP.I'ZY tqpraJOOWyWandu ~ów z w.i.eroeil 
poohodrz.ącydh z ohlsrz.aru ch.II'7Ia'l1.0wskiego. Przejma.ł 0111 
~ !2lwecyfi~ {POllawnde profi.Je Clkolio dwu6tu IW'i.e:r
ceń . . z ma.tertał&w !tyoh :wy111~ilmło, że w Clelliti181nej 
ClJęŚCii ·tego obszalru, pod gp:n.ibym nlllJdklladem ju.ry 
i IIl'lliocenu, IZilajdUiją Gię w trilaiSie ll.llt1.endone orudy 
cynku. Obecność tych rud na znacznych głębokoś
ciach poniżej zwierciadła wód gruntowych w;;kazuje, 
że powsta,nń.e dcl1 1Zle W7.1ględu na obeaną sy.tuaJCję geolo
gi.C7lllą tego olbs::z.alru należy odnieść do stia!rszyc'h pro
cesów wiet:r.zenliowych, głÓWlnie jednalk zwliąmnych 
z dkresem dolmlojtl!l'ad.skńm. Aa1a1i2Ja .matenialł.ów z wier
ceń !I)(YZWolila talkże ustailić, liż Illitlenione rudy cynlru 
występują 7JWY1kle .tam, gd:zlie rw okr esie ddl!llej jiUJrY 
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utwory kruszconośne triasu znajdowały się w strefie 
pnz.ypow.i.er2Jn.iowej. 
Zdając sobie ~awę re 2IIlaJCZe11liJa omaw;ianyoh :liaik

t&w dla ołkJreSlenia !Wieku d. generzy tych rrlóż 0118Z dla 
prac pooz1ukiwarwozycll awtor ~ 1x> rz.a
gadlnd.enlie a.ÓWIIlież i w oclniesien!iu do :i111111yclh obszarów 
regionu śl~. S?JczJegó'l!ną uwagę IPO
śwlięoono dbsz:alrom IW}'stępOWJall'tia ·triasu pod utworami 
jumjSkimi, ,gdrzre produkty wdet=enWa ddlniojuraijsk:iego 
utworów 1111iasu :zachowały się w; stanie p~ 
Ln.te<resującytiTI. pxl Jtym wa:.ględem abszairem (poorzla 

rej0111em clhlrzanowsk:im) dest ~teren zaJChodirui.ego skirzydła 
niecki miechowskiej w zasięgu występowania uiwo
rów .'brliasu. .w (Illll1liejszym all'ltY'kule, !który je;t pró'bą 
naśwdeblenrlla. :tego iPOOiblemu w szerszym 7Jaikiresie, m 
to czytn.i0111e .bym dotyc:hczas, aru.tor uw7lględlmł :równdeż 
te ~ z JiiOOraituiry, :pol'llWaJl:ająoe sąd7Jić, ~ !Proces 
ni=.enia złóż ·trilaoowylch 'lN dk.resie ddl!nej jUJrY 
miał miejsce i . w innych częściach obszaru śląsko
- k.raJlrowt;ikJiego. 

Wply.w 'W'.ie1lrz.elni dol.lnQj'l.IIOOjskiego :na złoża w tria.
s:ie rwyra.2Ja. się gl&w.nJ.e prodn.JkrtJami :utlenienial, p.ro
wadzli on dJO pme01brnżenila, a ltlaJlciJe niekiedy do :zn:isz
czenńa sialoc:zJ1oowyc silref II'Uidnyclh iylclh złóż. Przy
pisywml!i.e prQiCESOii11 IWtietrze:nillowym dodaitiniej roli 
w pootaci wtÓir.niie przem.ies7JC2JOI1Yclh rud siJarrcrlJlrowycih. 
powstaljącyoh w g,łębs:z.;yoh ozęśaLaoh górotworu . jest 
dyskusytine, a ~ądy są podz.ielone. Weditug jednyoh 
baJdaJcey np. R. Stappenbeokia {7), P. Assina1nalJa (1), 
K. SeidUa (6) pows1Jallti.e .~tych siJallx:7Jirowyeh silref 
rudnyoh w trilasie dokonało się g,łównie dizlięk:i prooe-
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R11c. l. Schemattlezna mapa r01:mieszczenia rud Zimo
nitowt~ch i dolnojurajskich stref utlenienia na tle 
wt/Stępowani4 utworów triasu regionu śląsko-krakow
skiego, z zaznaczeniem na;wa.żniejsZtlch struktur tek
tonicznt~ch dolno;ura;skich (wg Assmanna z 1943 r. 

i Roeflera z 1917 ,r .) 
1 - granice zasięgu jury środkowej i górnej, 2 - jura 
dolna, 3 - kajper, 4 - wapień muszlowy, 5 - miejsce 
występowania rud limonitowych, 8 - podjurajskie strefy 
utlenienia złót zn i Pb, 7 - wschodnia granica zasięgu 
wapienia muszlowego, 8 - uskoki, 8 - linia zasięgów tzw. 

dolomitów kruszconośnych na wschodzie. 

OGOLNY ZARYS BUDOWY STAROKIMERYJSKIEJ 
REGIONU SLĄSKQ-KRAKOWSKIEGO 
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Fig. l. SchematicaZ map of distribution of limonite 
ores and of Lower Jura.ssic oxidation zones in com
parison toilth the occurrence ot Triassic deposits in 
the Silesian-Cracow region, with the most important 

Lower Juraasie tectonicaZ structures. 

1 - boundary of the Middle and Upper Jurasslc, 2 -
Loi'Ner Jur8881C, 3 - Keuper, 4 - MA.Isc.hellkal1 11 - aite 
of ldlnoorUote ore OCOIIII"rence, 6 - sub-Jurasslc o:xldlltWn 
zones of Zn and Pb deposlts, 7 - eastern boundary of 
Muschelkalk, 8 - faults, 9 • - line of extent of the so-· 

-called ore-bearl.ng dolomites in the east. 
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Struk.tury zrębowe łub l!llnltylk]iinalne: 
l) strtmdtn.u'a an.tytdiimllllna Mieclhów-Kmków (ujawnia

jąca się międ:l,y Gómym Sląskiem a Górami Swdę
~ 'bmlkdem pod jurą utw!Orów ~). 
która w ll'lSStAp;lbwie późniejsz;ycil ll'I.IIObów .oostał.a 
~ w n.iecoe mieohowSkliej. 

2) struktura zrębowa TamD~W"Sklie Góry-Kr:r.es7Jolw!ioe 
fpreyleg&Jąca od NE do ll'li.eckli 'bytomgk:iej d rmpad
liska Chrzalnow;sk.iego), rozdzielająca !trias ~ 
-krakowski ll'l6 dwa obsmry: IJ)Ołudndowy li pół
l'liOOny. Odmłodzona zosta.la w llliezmiendonej fomnie 
w wynłiku ll'UChów alpejskildh. · 

3) &iodJlo glÓWII'le - oddizi~ llo'ieokę :bytonską od 
nieckli: główlnEU zagłębia i obszaru dhl"2lBBDDwaki~ 

Struk:tJury typu 7.!1Q.)8d.Hskowego lub ~: · 
l) Obszar depresyjny 01kusz-Za<wlieroie - pogł~ący 

&ię li poszerzadący w kierunku .pólnocl'l(Ylll d pr.z:y
biera:jący formę ryonny. Był on ~Y od E 
i SW s1Jrukturami zrębowymi M!iechów-Kralków 
.i ~ Gócy-Ka:zesoowtice. 

2) Zll(p!lldliskx> cln'zlmlowSkie - rtworzące ~ iZ lrlliecką 
główiDą ZJIIgłębia jedną brnę syll·kl!iJna!lną. (pOgłębia
jącą się ;w llt.ier.unlru WNW, a 'W!ięc odwrotnie m 
to obserwujemy abeanie. Zmianla ta jest 'W)'1IJLk:iern 
przebudowy tego ~ rwywołana rz.altala ru
chami alpe~. 

3) niledka lbylx)msjka - JUt:rzymująoa Się w swej budo
wde a1lalrdtimeryj&kiej bee wi~h ::zmlian. 
Zrębowe sbruktury ISimdltimeryjskie w l!'llaBtępstwde 

późniejszej erorlji doLnojurajsk.i~ ulegly pmwie O!Yilro
w.itej de!ludecjli.. Erozja 7.da.:rŁa. z lllicll ~ wszyst
kim ~ Illitworów illr'.Lasowydh, odsłaniając w cem
tra.l:rzycil C"1JęŚCiadl pod.kyż.e pa.leamicz;ne (dbsZar anty
klinalny Miechów-Kraków, T8lmlOWSime Góry-K'1'7le
srowi.oe). Na podstawie stqprlia zerodowania utworów 
triasowych mort.emy dziś sądzić o SkaLi rwyp.ięt'r7leń 
stardklimeryisk.ic elementów struk.tutal!nycil d o idl 
terytori.alnym zasięgu. 
Sąsiadujące ze strukturami zzrębowymi obszary de

pl"('Syj.ne lUb zapadl.islrowe ll'l.ie •były pod ~lędern 
budowy ~ &truk.turami jednorodnymi, wy
rau.em ~ jest zapadli&ko oobr2anow9kde. 

U.kład. poszc:ZJególal(ym QID!liw rtr.Lasu w tpOCII.ariu jury 
i stq)ie{l ach zerodowana wska:zuje, że zapadllisko lbo 
składało się z ~ mniejszych, ldk.alalycil fonn 
tektondcznych, oczęsto pociętyoh na mniejsz.e elemel'llty. 
W części środkowej zapadliskJa., w okoldcy na S IOd 
Trzeb:Lnd (ryc. 2), :z:aJ'lJilaJCZI się w budowie tekUnicmej 
st.aroki.m.eryjskli element !kopulasty, dziś ~Y 
pod l'ladkładem ducy d miooelnu. Sctęty eroz.ją dolrlo
jur.adską zarzJrli!I:C'lB się on obecmie wyśt~aniem pod 
jurą na.jstarSrzycll. ogrllilw stratygmficzny<lh Wl!IPie.noia 
muszłoweeo i waorstw retu. Na W i E sąsiadowały 
z nim w oklresie dol'IlEd jury dwre strefy synlćhina:lne. 

W obręb mcshoOOiej Silrefy synklinaliilej wcll.od2li 
obszar o2l8lj!lnawm1y IPr.zJeZ llli.eakę IW1hJaooszyńską i 21111Chod
nią niedkę cbrmnowską. Z ulcladu warstw .tlr:iJasu . na
leży sąd2i.ć, i'Ż synklma 1Ja lp(llgłębiala się w lkiert.riru 
WNW . .Jest lbo ipl'Q'WÓOipOdiOibille r21810hawany Uagmen.t 
wi~ zapadliska ·obejmującego wówcms cały 
obszar nieokd główtlej 7JII!Etłębi.a. 

Druga wschodnia struktura sy;nk:lóll'llalna jest prawdo
poddbnd.e odmbodzoną w dolJnej jur:lJe częśc:i.ą waryscyj-
skiego 2lllp8d!Ddr.a N:ieponrrr-Mirów. · 

NISZCZĄCY WPŁ YW WIETRZENIA DOLNOJURAJSKIEGO 
NA ZŁ02A RUD ZN I PB 

Dla rozpatrywaalja :tego problemu duże 211'l111C7Jellie 
tnadą ldallne, drugorzędne elementy, zarz:necza.jąoe &ię 
w ~ej budowie za.padldska ~ego, 
szczególnie 2IIIŚ sbalrOkdmeryjsk:i element ikq:mlasty, 
znajdujący się w jego oentralinej części. W jego 
obrębie wpływ procesów wietr2Jen.iowyCh z da-esu 
dolnej jury, ;\vymżający się ~ i utleniemem 
s1lref .siarezkawy<lh, daje się wytiaŹnie lpl'2lE!Ś)ed'JJĆ. 

. Na szkicu gEnLogLaznym dropuły ~ 
(cyc. 2) WTa.Z z ll'loiWiiesioną strefą 111tlen.ienda widać, iż 
ksztalt ted strefy IOdw;wrowuje budowę fPI'2Jel(ljoUrajską 
tego elementu. Wsz;ysljklie wiercenia zldkallzowane 
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w jego obrębie stwierd:zli!y w k!ruszoonośnyeh war
stWliiCh rtriasu (pod jurą) wys~wanie tyliko ut:Ieruo
nych kruszców cynku. StwieOOzeni.e to odl'llo&i się także 
i do innych, mniejszych elementów typu zrębowego, 
zazn.ac.zającyeh &ię w lbl.ldawie starokimeryjskiej tego 
zapad'Hska. · 

Grubość nadkładu Ultworów miooeńskli<lh i jll1"8dsk!i.dh 
nad pogrzebaną kopułą starokirneryjską jest znacznej 
miąższości. Składa się on w znacznej czę4ci ze 
skał illlsto-ma:rglich, .~ pl'2EI9'lJkJodę dla 
iil11filtl1alc:ji !bogatych w tlen wód pow.i.et'7JOhniowydl. 
U.twory llladldadu nad · pogrzeblmą strukturą staro
(k.imeryjską llllie wykazują mbllrreń lbelk!bani~ 
z tego lPOwOOA.I me ma. podstaw wią:zaoila aliref 'lllt!le
nianydl, stwrerdmnych w 'llrliasie w tej części tlJIIIl8dr-

, ,o 
l ' l ~ (-, ~· ( .... _ o· 

' "' \ 
\ 

~ 7 C§J' A--B 7 

l Tm3 12 [!E]s ---a 
[!2]3~6---9 

R11c. 2. Szkic geologiczn11 starokimeryjskiej struktUTt/ 
kopulastej, W1/Btępujqcej w podłożu JuTt/ zapadliska 
Chrzanowskiego, z zaznaczeniem dolnojurajskiej stret11 

utlenienia. 
1 - kajper, 2 - górny wapień muszlowy, 3 - środkowy 
wapień muszlowy, 4 - dolny wapień muszlowy, 5 - pstry 
piaskowiec, 6 - strefa utlenienia, 7 - Unia przekrojowa, 
8 - granica zasięgu strefy utlenienia, 9 - Unia zasięgu 

jury. 

Fig. 2. Geological sketch ot the old-Kimmeridgian 
dome-shaped structure occurring in the Jurassie sub
stratum ot the Chrzanów deep, with the Lower 

Jurassie oxidation zone. 
1 - Keuper, 2 - Upper Muschelkalk, 3 - Mlddle Mus
chelkalk, 4 - Lower Muschelkalk, 5 - Buntsandsteln, 6 -
oxli:latlon zone, 7 - cross sectlon-Une, 8 - boundary of 

extent of oxldatlon zone, 9 - boundary of Jurasslc. 

R11c. 3. Przekrój przez złoże limonitów w Jasiowej 
· Górze wg A. Bialaczetcskiego (1960). 

1 - plaski l Iły piaszczyste nadkładu, 2 - Iły serll rudo
nośnej, 3 - . limonit piaszczysty l ziemisty, 4 - wapień 

· falisty. 

Fig. 3. CroBB section through the limonite deposits 
at Jasiowa Góra (atter A. Bialaczewski, 1960). 

1 - sands and arenaceous clays of overburden, 2 - clays 
of ore-bearlng serles, 3 - arenaceous and earthy 

llmonlte, 4 - wavy llmestone. 



liska; z uskokami wieku pojurajskiego. Natomiast 
pewien wpływ dyslokacji starddlneryjsklkil IDIII. 6dl 
rozwój IWYdaJe się być •:wytm.Źny. Np. w sąsied:'lltw6e 
fleksurallnego wygięoi.a, być rnorbe ~ z pme
sunięciem, zaznaczającym się w utworach triasu na 
zaiCłrodn.im skłonie •lropuJy starok:ilmecyj9kej (TYC. 2) 
dostrzega się :miiiiC2llle IliiiiSilende procesu :utilenlienia, 
którego produk,ty wiążą się ttam IZ wąSką stnefą IPI1'21.Y
dysl.obcyjną w częśc'i. dolomitów kru<rwcmośnych, 
pod llll8'dkladem .i.lastyoh utworów 'ka;IPI'U ~ górnego 
wapienia musz.l.~o. W l5ąl!iedrlJbwie, rw ~ 
nycll m.ęśaiacłl. ibr:iasu llllie obserwuje ISil.ę ltego ll'Odzlaju 

~-· l W obrębie ~ Sk:r7;ydła Jropully sbaro-
~ ma mioeljsce w imen.mkru. :zac'bodnim stqp
naowe ;wyglB6allie 'Zjawdsk utlenieDia.. UJtlenrone mine
rały przechodtzą w si.arellk.L. Kiem.mek 1ten Jest więc 
zgodny IZ kierunkiem lllaiChy'enaa IWWSbW ~triasu, jaklie 
one :rn!Lały w okresie pr7Jed.jllll"ajSkim. ~ to 
widoc:me jest lll8. załąc7a1ym ~u P1'7eZ tę 
IS'tiiUldru.rę (rryc. 5). Na przekroju !tym :wtióać, liż nad
bogatsza 'CZęŚĆ 7loża typu ~ ileży na NW 
sklonde starokdmery:jsk:ie:j stn.dctury kqpulastej. Scho
dząc !Z .je@)o 2łlocrz;y dalej w jkierurilru NW i SW mille
raii2acóa 11.lbo1Jelje ~ ~ się ~ JaAd. ~j-est 
jednak 'l.ldrlJLał w ~ja n~~ stref rud
eydl 1\l podnóża 1ej sllrulkitury procesów IW1i.etr7Jenio
wy00. z oklresu dolaJej jucy - Itrudno 'l.l&talić. 

Z iPO'(I.obnym zjawiskdero l\lltloo:iarńa d n.is1Jc:Tallia ;zlóż 
tll1iesowych pod iiiiiiiCiklJade 'MIIl"SIJw jurajslddl, jek 
w zAipedlisJru chr7..anowsldm., spotyłkmny się ~również; 
d w lllieoce m.ieclhowskiej (ryc. 11). Ma rto miejsce 
s:zx:zególnie w poludfbi.owej częścii jej iZ8JC:hodniego 
sk!rzydła, lllB obszarze między Olikuszem a C7Jemą, 
gdzie berz.lpośredrnio pod jurą ~ą "\lVW8tWy ~ 
wapien:ia ~ ll"~'baw81lle g'łównie w 'fąeji 
tzw. "dolllmlitów ~". 

Na obszlarzJe leżącym na N od Olilrusz:a. IPOdJura;j&kie 
wycll<ldnde wapien.ia muszlowego 2lbudowme są Już 
·niemal 08'11lrowicie z l1.llt:warów wapiermyoh. Jako po
zbawiane ~ są me dJa lroz;>altt"YW~ 
problemu •bez t:maC2lellllla. 

1111111• 
lm!• 
E3• -· -· c:J• 
B• 

R11c. 4. Mapa schem4t11cznego położenia cynkowo-olo
WioWtlch złóż Górnego SZqska wg M. M. Konstanti
nowa (1963) PTZ'II Wtlkor..zt~staniu geologicznej maPtl 

P. Assmanna (1944). 
1 - jura, 2 ~ ikajper, 13 ;- :0~ IW~ienie 
le:tące powy:tej warstw kruszconośnych, 4 - warstwy 
krusllcon<*le, 11 - wtę!alze Jroncemrac~ olowlu 1 cynk.u, 

6 - ret, pstry piaskowiec, 7 - paleozoik. 

Fig. 4. Map of schem4tic situation of zinc-lead de
posits in the UppeT Silesia (afteT M. M. Konstantinov, 
1963, paTtl11 based on geological m4P btl P. AsBm4nn, 

1944). 
1 - Jurassic, 2 - Keuper, 3 - organogene limestones 
resting above the ore-bearing beds, 4 - ore-bearing beds, 
l - biCer llead. end .zi:n.c coiiiCeiDtlratd'Oil&, 6 - Boetbtan, 

Bunłi$łlndłłętn, 7 - Palaeozoic. 
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Wszys1lkri.e dlotycll.ozas wyikonaJne wiercenia lilia S od 
Ol!kus.za, zldkałizowarne :w pasje podjumóskidh rwy
ohodni dlolOilllliitów tk!ru&zoonośnyoh 11ub dolomitów d:i!Plo
porowycil, ~Y pmejawy w~ej ntiner811i
zacji IDudnej, O występowanJinl :w lkrl.Jiku otworaJclh, 2llo
kal.irzloiwainyoh na E od OLirusza IPOd jiu:rą l:lJill!i,nera:l.i
ZOW'a!Il;yc'h węglanowymi zw.ią:llkami Zn 'Wm'Strw dloln~ 
wapienia mll&l~o, wspomina w swej pUbLikiacji 
F. Ek:i.ei!t (3). 

Dotychcmsawa ipi"aiktydm wydmzala, liż na omawm-
11JY1lll IOI:xsz:alrze rudy sia.rozJ!rowe ~ :i Fil> ZI1J8!idują Sd.ę 
dopiero 1balrdzi.ej na w, głÓWllllie w Sbre.llie, gdrz.ie 'l.lltlwory 
W<IIP:ieniia muszlowego lll'laiią rw stropie lOSady !kajpru, 
przy czym spotykamy się ,z rtym !Zim'ÓW!Ilb na terenach 
wyst~ jua:y, jatk d ibam, gdmie lkla.jper !Wycllodii 
na :powli.eor7Johnlię. Strefy S'Lalx:7Jkowe CZliUiijdrują się mtem 
w odln!ia;ien.Lu dJo obeonej 'budowy IOOgo obsmru w wyż
szyd} ozęściadh zacllodnliego sk:rrzydła !Illieckń mi.eclhow
skdej, ndż !WyStępujące pod j'lllrą utlenione !Ckdontilty 
k!rusz:oonośne. 

Utlenione .. lklrusrz.ce ~ l'lJW1iąmillle rz.; podjJUmljskimi 
wychod!Ildami dokxmdtów ikrusZICOIIlbśnycll w okolicach 
na S od Olkusza, położone są nieraz na znacznej 
głębokości, przy tym miąższość zalegającego nad 
triasem nadkładu jurajskiego dochodzi do ponad kilku
· dziesięciu metrów. Tymczasem siarczkowe rudy Zn 
i Pb, np. w rowie Bolesławia, znajdujemy już na głę
bokościach mniejszych, pod cienkim tylko nadkładem 
utworów kajpru. To anormalne zjawisko w wyst~po
waniu stref siarczkowych i tlenkowych, jakie obser
wuje się w okolicach Olkusza, jest wynikiem głównie 
przebudowy tektonicznej tego obszaru przez ruchy 
alpejskie. W miejscu starokimeryjskiej struktury 
antyklinalnej, leżącej między Górami świętokrzyl:'kimi 
a Górnym Śląskiem powstało synklinorium mie
chowskie. 
W~dia!Ile występowaJni.e ut'wlorów ikJr.u&zoorrośnych 

tńlasu, zmilneralirwwanych rwęglalllowym:i' lkiruszoami 
pod ~m jj'I.Ll"ajskdm, na glębok:ośdiJaJCh doahoc!Zą
cych nieraz dq znacznych· w okolicach na S od 
a.Iilrus7Ą nie jest rwięc lrellllltatem ~ęboloo6oimvego 
l'OI'lJWoju strefy .utlenienia. Z!Ilallalzlly Się one na rtej 
glębdkości IW ~ części, W wyndJku dbnńżaJjącydh 
rucllów alpejskich. WŁaściwą głębokość strefy urlllen:ie
n:ila rz.; IOik!I:esu d'Ollnej jucy morima IW przy1bldri.enńlu dk!reś
lić drogą ~. Jest ona 'l"ÓWWlla l!)iXllnowej od
ległości międcy misiejs:z.ym l:ij)~em silrefy ll.l!tlende'Illia, 
a wyżej :leżącym l:ij)~em jury. Wieinoość lila, sądząc 
z dortychczasowych daln~h, Wlalba się w ~cach 
kilkudziesięciu metrów. Należy przypuszczać, że w pa
się podjurajskich wychodni kruszconośnych warstw 
triasu, odpowiedającej tej głębokości, rudy siarczkowe 
uległy procesowi utlenienia i zniszczenia. Przypusz
czalny horyzontalny zasięg strefy utlenienia w okoli
cach na S od Olkusza zaznaczony został na ryc. l. 

RUDY LIMONITOWE GORNEGO SLĄSKA 
I ICH ZNACZENIE DLA WIEKOWEGO DATOWANIA 

PROCESU NISZCZENIA TRIASOWYCH ZŁOZ RUD ZN I PB 

Z lilakitami świadczącymi o ~u triasowych 
711:6ż rud Z!Il ri !Pb !Przez procesy w.ietrzenJix:mne rw aklresi.e 
oolniOjumjjSklim spOtykamy Się lllie ty1klo w ZlajpaXllisku 
chrnaJllOWsk:im [ l!1ieooe miec'howSkliej. ZlniaJne są one 
r6wndeż li rw !7J81Chodnliej oraz w pó1lnOcm.ej części regio
nu śląsko-lkralkowskdego . .Wiążą Się one z proiblemem 
gómośłąskiim l'Ud l:imonJi.tolwych. 

Rudy !te, I2'.JaiWWratjące rznaJCrll11e lil1Joścti IZn d !Pb, towa
rzyszą utworom .triasu, odshmiaJjącym się wokół ~
bowej strukitury T.aJr1110wSik:ie Góry-K'l"'Z.IESZ'OWic !lub 
też lądmvytm u tworom 'ldasu s7JCIZąi1Jirowlo rzaidhowaJieyiill 
w ;tym rejoniie. B!udy JimailJi,rowe występują w prasie 
leżącym IPO pdludindxlrwej stronlie n~eokli lby;tomskliej 
w IOlrold.oadh między Laglewin:illmrrri a Mi.eclhJaw:ioal, 
orarz po !Pól!Iloc:ne'j stronie itej nieelki od dkol:ix: .R.ad;zfu!Il
kowa, !PIVJeZ Tl8li1IlOWSkie Góry, Na.lclo, Mdasteczko, 
Zendek po olrolioe IMierzęcic. Ge.nety'c2lilii od!Powliadadą 
~m skll.lpierlaa rud .Limonlii1Jawye, Eiksploaito'Mm'Ydh da!w
llliej IW olrolicalclh Slaiwlkowa, ChT7Jall'lOW3, Lgdty i· Czer
nej. Miejsca ich występowania, zaczerpnięte z publi·· 
k.alcji A. Bialialc:zewskiego (2) Husbruje II.J'IC. \1. 

ZlOOa l:imOI'llirtoWie 2lWi.ązame są glóWillie rz.; dlolonWba!mi 
kr:us7Jconlośnymi, we rwyst~ją c:zęsto tu ltalkże 'W'ŚrÓd 
dłów [ub piasków li wchodzą w sldad utwiOrów ~kraSo
wych rw tfOl'llllaK:jaJOh !I11:lodszydh, których powstaatie 
jeclinli odnoszą do trzec.iorrz.ędu (Assmann, Dra1Jh), 
a :ill1fllli llliP· J. Znooko (vide A. Bial.a.czewski, 2) oo .liasu. 

Slrujpien:ia rud J.imotliLtowyoh w ool.orrriJta.ch kruszco
nośnych, rzaliczal!le są przez IDratha do :z!lóż tzw ... ~Y 
żelameó", powstalej na rwyclmdn:iaiC!h rud .siarrcUmwyclh. 
Rudy llimonitmve rwśród utworów •k.raoowyoh, rz.; :mcji 
mvego Wltóme~ ~ · Tepre2lelllbują .typ 
złóż eluwiaJ!Ilo...alloc:toni07Jilrydh. Ptrzyddladem tego typu 
złóż jest :'!loże Tud l1iJmonli.towych w Jasiowej Górne 
koło Miasteczka na Górn.lYIID Sląsklu. ~j Pr7JeZ 
powyższe !Zlloże p.I"7Jedstawia ryc. 3. ZłOOa !!lego ;typu 
pawsba.ly prawdopodobnie ze zwti.ą2ków żelarm, pxv.e
rn'ieszlczonych przez erozję rz; wyn:ies:ionych i zel10do~ 
nych stTukituJr ;zrębowych w peryferyC7Jile sąsiadujące 
z nimi Obniżen.i:a. Obec::nlość w 1ruldrzie il!ilffiiOnlitowlei,j ~ 
i Pb IW ihlośoi ponad l% wskazyw&ialby, :iż ~ównym dch 
źród:lern były p:rawdopodolbnde Ww. "cmpy a:elarzme" 
powstałe .na wychociJnJiaiCih rod silalrczlkowydh. Pewnej 
ilości ~Substancji :m.ineraJI!lej I!'IliOgły tróWIIllież rclostalrczJać 
i dolomity an'kerytowe, wy~ące nieraz ido 8% Fe. 
w~ rudy eluWtiJal!Ilo...6JQchtonliczne malją 
~ą wart.ość dla daltoWia!Illia wieiklawego !Procesów 
wietr7Jem.iowycll. Występorwan.i.e dcll IWŚl'Ód utworórw 
krasowych, amJ.eżących stratygrafiC211l!ie wedrug ostat
·nicll :badań do liasu (9) porz.;wao1a ostat.eC'2lnlie rusłl81lić 
C'.tas ~PTZCbiegu tych procesów !Illa akires dolin~ jua:y. 
Wykładnikiem wieikości il)ierwiOtmych zlóż siJaJrlczkx>. 

Wy-ch Zm i' Pb jest ó.fuść wyeksploaltowanyoh idlotyohcms 
s!tupień rudy Jimonlirowej z itego obsm11U. A. Biała
czerwski (2') o'kreśla ją na ak:oto 4Q ml-n lt. IN!ie sugerując 
się tą :ilością, a opierając się na dotychczasowej zna
jomości na.gromad7Jeń rudy 1i.monitoWiej w dbrębie 
utworów liasu, preWidopoocliobne jeSt, że procesowi !IlisiZ
czenia przez erozję i :wietrzenlie w okresie do1aJej jury 
ulegały 'już 'bogate strefy rudne si:arc:zlwwyicll. zlóż IZn 
i Pb. Przemawia za :tym ll'ówn:ież obecmość lbogaJtyoh 
s'kupicń !I'Ud ;węglanowych w ll'lieldixrych mie(jscach 
pod utworami jury w zapadlisku dbrza.!nowSklim. 

DODATNI WPŁYW WIETRZENIA DOLNOJURAJSKIEGO 
NA ZŁOZA RUD ZN I PB 

Dodatni wpływ wietrzenda dolinojll.l.rajskiegJO na .złoża 
rud Zn ;i Pb IWii.ąże Się głóWlilie z JPII()blemem wtórnych 
siarczków oraz lokali.zacją /bogaltycil stref złożowych. 
Zaigadnien:ie rwtórnych siaxc7lków :w obrębie tflriasowyc'h 
złóż Zn d .Pb !Ode jest !IlOwe. Spotyklamy się z nim 
zan:ówno w prac.adh F. •Wemiclre'•go (8), H. Gru~a 
(4) .i P. A.s.smanna (l), autorów ·reprezen.tującycll!Pl"Clwie 
wszystkie :istniejące dotychC2J8S !koncepcje ,genetyczllle, 
dotyczące I()OWS!tainia Jtyoh złóż. lSIJotna l'Ó'Żl11iLCa IW iclh 
.poglądaJOh dotyczy il'ac:zej •ujęcia !i.Jl<19ciowego. ,W emli.Cike 
dopuszcm morżLirwość powsta!Illia w.t.órnych sialrlc2lków .na 
balrdzo malą Skalę, na:tomiru;t Gruszc:zylk: ll1li.e :wyklucza 
dbocnoeCii ich w obrębie si.alrc7lkowych 7llóż Zm i Pb 
w masie śląSk:<Hk:ralkowski.m. Wedrug .Assrnlamla oa.łe 
właściwe dl~wanie rzmJaijdujące się w dbrębie 
dolomitów krus~ s'kładaldby się z :wtóm'Yoh 
sliarczków pl7Jell1iESZC7JOOlydh w !P'f'(liOeSie w.ietrzenda 
z .rni!Ilerailizad pierwotlllie 7lW1ią2J8!Ilej z WI8!I'Stwami 
gónn.ego wapienria m'UMllowego, !kajpru i jury. Autor 
załldalda moż1iJwość IW'ięi=.ego ud:ziilału Sim'crzlków (W1tór
nych w forimOW'a!Iliu się :bogatych stref rudlllyc'h .7Jlóż 
trUasowycll, pod IWIPly!wern czynników ~enJ.cznych. 
PleiiWOtnym :bródłern dla wspamnialllej .mli!Il~i 
lkruS'7JOOIWe.i było weclllllg aUJt:.ora dkruszx:owa1111e 21\Vrią
za!lle z 'Ckiomi>towymli wtrworami· ~ ;wa<pienjia 
lllll.lS7llorwego o ;więlkszej i!Illtensywmści, niż IW mnyclh 
warstwaK:<h triruru, poddb:Illie jalk: to przypUS'llCIZ8. H. 
Gruszcrzyk. , , 

Okruszcowanie .to jednak lbez !pl"'OCesu wtórnego 
w:zibogacenńia (według preyp\l&7;CZ'el} au1x:n'a) nlie miałdby 
prawdopodolbnlie tej rwartośc:i przemysłowed, na lk:tórą 
dziś ~ . .KonsekweiliCją Jbalkd.ej dlnterpretacjd 
jest ro, iż najlbogatsze strefy a:udine 1Powlil!Il3' 1być zlo
kJafu.owane glóW!Illie w sąsied7Jtwie zerodlowanycil 
struktur 1811'1tyik:linaJ.n.ydh. 1W .milaJrę oddaLan!ia s:ię od 
nich Oikr:uS7JCOIWanie !pOWiml.o stopnliuwo maileć, a w 



strefadh leżących poza zasi~em czynmaików egroge
ndcmydh powmno ono .za~Cłrować swą pierwotną wa~r
taść, !która w odni.es.ien.iu do stref wtćmniie wi'boogaco
ny>ch lbył!alby 7JlllaCZli1ie 'lllboższla. :OOS.kanal.e ±lustruje to 
zagadllliieillie m.aJpa :zamia<;.zc.zxma w IPI1aC'Y 'Korustanrtli
nowa (5, ~. 4) .przec!Stawdająoa SC'hemartyc7llle !l"'OZ.

mies7x:zlen.ie :złóż cyllllkloW'O-<llłowiowych Gómego śląs!ka. 
Z lmBIPY ltEó llllO'Żeiiny Sąda;ić, że strefy !l"UUdrne o prze-

. myslowej ;wasrtaśoi ilokalirzJują się głów:nie wakól stlalro
lcimeryjskie,i struktury 18!lltyklinalnej 'l'aamowskie 
Góry-KlrzesrowJoe, jedmego 11: nad'Wiięks:zydh eleme:rbtów 
tek.toniczmych ~ Sląska. 

Wymdłkii, jpos·z;uk:ilwań z 'lat osballnńch lllie iiJOC}Jw~ą 
w .spo6Ób wyrn;bny ,tej :zalerim.OOc:i. Nowo <poziilla[le strefy 
olk.ruSZIC'OWallllia, jak jl\lŻ wspomn;iamo 'Pl"ZY ()[lla'Wiia'Illiu 
7JC11Padliska e!h=nowskńego, znajdują się :również głów
n:i.e na skłolrtie starok:imeryjslkiej, lok:ailinej sbruik,tucy 
kqpulastej (cyc. 5). NaltomLast stWlierdzone w rejoolie 
O'.llkusza IOOIWe strefy :zl.ożowe ileżą w 111a!jlbli0szym są
siedztwiie starych, ~h :zlóż należącydh do pasa, 
olmla(jąoego rwspomrJJi.aJną już strukt'..trę ~e 
Gócy-Krze5zowice. 

Z fWY!I1ików ootaJfmicll posz.U!kilwań sądzić mi()(Żemy 
także, liż IOdda!Laljąc stę od struikfur anty1k1:imailnydh aUJb 
zrębowycll w gląlb struktur depresyjnych - okruszro
warue st.opn,iJolwu 'lllbożeje. Do :wmlloSku taikiego ~o
wadtzadą S2JCZegóLnie wyJniJkd IWlilereeń, jp€1I1E!tru.jącycll 
głębsze~ półnoanego i pólnOCll1JO-wschiOidrrlliego skło
nu antyidin'Y Tamowskiie Góry-KT!zeszow'ioe, będącego 
~ skrzydłem monokliiily ślą~atlrowis:kiej. W 
okoLioaclh Kalet, M:iotka, Siewierzla., Zawilercia ń. :Nie
gowu~Wlic, leżącym na ,tym skrzydil.e, 11118JP()ty1kaJne do
tyc'hCZJaS w ultworacll tniasu dcruszce llllie twloll"Zą na 
dlużs:z.yoh ockliJnlkadh jaikicllś li:>alrdziej :regulWIIl;yoh stref 
rudnydh. Ich ::zn:ndermość a rueregu1a!rnośc w zasięgu pil()>. 
nowym d! poZiOmym umndejsm. doh waJ:1tlo6ć \l)l'7Jellllyslo
wą_ IW rejanie ~ oeszcze !bardziej na 'N li NE 
od tyoh miejsoowości stw.ierdzono w tr.iasie dlot czas 
tyllko ślady !lronoenbraoji !kruszców Zn d Plb. W 
nia111ą Zlalle:żmość naJleży ,traktować jalko l:liin>Otezę 
czą. Pnroe w 'J)OSI'lJUlki!w.a:rlliAI ll'Ud IZm i :Fib lila ........... "'"';"' 
ntym iOiblszaJr'2Je pi'IOIWa.clzio;ne są IW dallszym oi·ągu 
może pozwolą one wyjaśnli.ć w sposób ibaJrdz:iej 
godny, czy 'koncentracja. 7111all1)"Ch dotychczas :bog tych 
stref ll"lldn;ych w sąsiedztwie ;amyolilinalnych s · ·ktur 
jest wyJl1ikiiem tylik.o zbiegu IOI!roliCI2lll.OŚCi, czy też z 
ku zadrodzącego między tymi elementao:ni. 

WNIOSKI 

Uj&W1111i0111!Y [p!l'aC!!IJili jp(l5:71Ukii!WaJWczym:i z 1l.ai os~· 'oh 
Wiplyw ipl"OC€5ÓW Wliei:Jriz.eruiiOIWyoh IW ~ dol.neó j'LI:I'Y 
ll1Q iZOOrż.a ·Zn !i Plb w tnia5ie 'l'egiOillll śląSlro-lklm.k . e-
go, a SZIC7Jególll1ie Jego ujemiile slwtJld, !PQ'ZlWaila · wy
ciągnięcie szeregu rwniooków. Najważruiejsze z · h są 
następujące: . . 
l. Wiek złóż 'tll1iasowych, rz.e względu 1111a 7Ja:llllaczi .. Jjący 

się !proces :ruilszc:zenlia :ich w do!Jnej jurze, nlłl.ileży 
uważać za przed.jwrajsk!i.. 

2. Zalac7Jne :na.grornadzenle rud l!i!moni:tnwyoh, ł'E
cyoh prodUiktami utlenierua z.lóż 7m. :i Pb rw · 
wyoh utworach liasu, ~a 7JaJ !tym, · już 
w olkresie dolinej ju.ry ufurmowane były ;w · · ·e 
~te strefy ll"lldne. 

3. Ze względu na ;przedd'll!mjski Wliek 7.!lóż ll'Ud ~'Jro.
WQ.QłoW:iowydh 1·egionu śląslro-kTalk:owSkń.ego nde 
mmna w'ią7Jać lilch ;genezy z al,opejslcim cytkłem eta
logeruilc2lnym IOI001Z doh rz:wiązku z lliJS>kokJairni, tego 
CZ!aSU. 

4. Przyjmowana xa.leżność, !która zdainiem 1Ildakl1:illrroh 
geologów zachodzi ·między występO'Waiiliem . 
Slbref sia!rc7Jkowych w 'tbtJworeoh triasu, a ZlaiP 
klawymi struk!turami ufurmowa111ymi, ipi7.eZ u 
wielru aillpe'jskdego - :poilega. wedlug aJUtora j 
na ooailenliu roh od Zil'llisziCzerl w <:Zia5li.e p 
erozji li wdetnz.enda Procesy re niSZlClzyły l'Ub 
'Il!Wy :zloża sim"c7Jk.orwe, le7.ące w obrębie o 
cyoh je struilmLr IZlrębowyoh. Podobną zal · 
:mchod:z;ącą między sbre1lalrn1 mialeralizaJCjd su:· lll"CC~>
wej, a struktumml zapadillisloowymi lub syn!kl' 
nymd wti.eku stall"'Okim eryjskdego obserwujemy 
lym region:ie śląsko-;kralkowslcim. 

5. Na obs:7Jaracl1, ll1Ja których krusz.connśne 'W'all"S'twy 
tir.iasu ~były rw 71C1Sięgu strefy 'UtlenJienii.a, 7JWfiąrz:aalelj 
z erozją dolinQjlliiOO,jSką, rw IPMoadh !pOS7!U!kiirwaiWlCZ}'dl 
nde i!Wileży się ~ć 7Jillal1.ezi.en ~Większych 
silref siaTc:zllrowyld. 

6. PralCe piOS71Ukiwawcze na terenaoh •leżących poza 
msię~em urtworów ·tmiaoowyoh, oparte na ik.<mee:pcj.i 
zw.ią:zJ!ru złóż Zn i ~ rz u'Skoklaani wti.elkJu ailpejsklie
go, lilie IJTia(ją uwsadnienia. 
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SUMMARY 
The wbicie deals \With the up-to-<lalte problem IO!f 

genes:is aJI1d. age of ,the 'Dl1ia5si.c 7li1Ilc and lead ore 
d€[t>OSirts .ooc:mrn\111g dm. ·the Si!lesiaJn.-Cmoo area. The 
rnart;erii:ałs allllaJ.ysed, taJken tirom nwnerous •bote holes, 
made lPOSISilble to liinvesbi'gart:.e dn detali~ <tihe problem 
of innuerroe <Xf the Lower J'lltrassic ·weaJt'hering !l)I"'C€58 
upon <the 2Ji111c .and lead depcxgits of .the a100a discussed. 
This Jed .to rt!he foUowdm.g '00111ClUJSions: 

l. On aJCOaUint of a :ll18l1k!iJn,g destruotion pr'OI(."e&S at 
the Lower J'Ul"assi.c :trume, lthe age !<)f the 'DrhasSic 
depooits s:houJJd .be aocepted. as a IPre-Jurassic ooe. 

2. A consid:eralble an:mssment of HmoniLte ores being 
an oxidaltion il)I'IOduct of :llilnc a111d lead d€\l)OOiJts i1Il 
the ocm'l:il!1ental Liassic :fOl1maJti.ons spea.ks of a. faot 
tha!t S()[lle ll'idh are zxmes have been formed aiLrearly 
at ;the 'I1r1imlsi.c rtiane. . 

3. On ;aooount of the pre-Jurassic age of lthe zi.nc
-lead ores OCOU3.1l1i.nig liin the Sillesian-Oraoow ~region, 
theLr genWis oan1IlOt be relaited. ;to •the AlpiJne metal·l.o
geny cycle allld to iflhe fa'll'llt.s of tha.t period. 

PE310ME 
CTaTb.fi KaCaeTC.fi BCe e~e CIIOPHOH IJp<JÓJieMbi npo

I<ICXO:lK,ZI;eHI<I.fi 11<1 so3pacTa csmru;oso-qmm:oBhiX PYA 
CHJie3cKo-KpaKoBcKoro per~<~oHa. H3Y'łeHHhte Ma-repHa
Jihi no MIHOl"O'łJfCJieHHhiM 6ypoBbiM CKBa:lKHHaM ,D;aJIH 
B03M'O:lKHOCTb 6oJiee ,ZJ;eTaJibHO HCCJie,D;OBaTb npo6JieMy 
B03,D;etłcTBH.fi paHHeropc101x npo~eccoB BhiBeTpHBałDla 

Ha CBHH.qOBO-~IDłKOBbie 3aJie:lKJ1 3'1'01'0 pel'HOHa, 'łTO 

MO:lKHO Bbrpa3J1Tb B 'CJie,D;yiOIL\J1X 3aKJIIO'łeHHHX. 
l. B CBSI3l1 C OTMe'łaiO~HC.fl npH3HaKaMH pa3-

PYWEliDI.fi PYAHhiX 3aJie:lKetł B .pa.HHeropcKoe :speM.fl HX 
CJie,ZJ;yeT OTHeCTI<I K ,ZI;OIOpcKOMY B03paCTY. 

2. 3HaąwreJihHOe HaKOIIJieHHC IDIMOHWrOBhiX py,ZJ;, 
npe,ZJ;CTaBJIRIOJ:cy1X .npo,ZJ;yR:T OKHCJieHH.fi CBHH.qOBO-qHH
KOBbiX py,ZJ;, 'B KOHTHHeHTaJibHbiX OTJIO:lKelDI.fiX JICtłaca 
l"'B0pi1T O TOM, "łTO e~e B TPHaCe CcPOPMHpoBaJIHCb 
6oraTbie PYAHhie 30Hhi. 

3. B CB.fl3H -c ,D;OIOPCKl1M 'B03pacroM .CBJ:fiiqOBO-~HH

KOBhiX PYA CHJie3cKo-KpaKOBCKoro pernOHa HX npo
HCXO:lK,D;eHH.fi HeJih3.fi CBR3bmaTb C aJibiiHHCKHM Me
'IaJIJIOl"eHH'łeCK!J([M ~HKJIOM li HeJib3H l"'BOpi<ITb · O HX 
npHypo'łeHHOC'1111 K c6pocaM 3'1'01"0 IB03paCTa. . 
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