Rozdział 23 - Okazy z barytem
Okaz 1 - MCh/P/11445 - Nacieki barytowo-markasytowe – 4-1-2: Próbka z Trzebionki, rejon
szybiku nr 36, strefa tektoniczna. Skupienia markasytu przypominające nacieki (ziegenbart), pokryte
naskorupieniem barytowym, narastające na stropie i ścianach kawerny zlokalizowanej poniżej spągu II
horyzontu rudnego. Wymiary - 5,5 x 3 x 3cm.

Fot. 1529 – 1531 Widok ogólny okazu.

Fot. 1532 – 1534 Powierzchnia poprzeczna oraz zbliżenie jej detali.

Fot. 1535 – 1536 Zbliżenie powierzchni bocznej oraz drugiej powierzchni poprzecznej.
Okaz 2 - MCh/P/11446 - Brekcja z naskorupieniem barytowym - 4-1-4: Próbka z Trzebionki,
upadowa nr 9 do poziomu +48m, kawerna krasowa w wapieniach poniżej warstwy d1. Brekcja wapienno dolomitowa o spoiwie węglanowym zalegająca na dnie kawerny, z naskorupieniami barytowymi. Wymiary 10,5 x 10,5 x 3,5cm.

Fot. 1537 – 1539 Widok ogólny okazu.
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Fot. 1540 – 1545 Zbliżenia detali okazu.
Okaz 3 - MCh/P/11447 - Naskorupienie barytowe - 4-1-3: Próbka z Trzebionki, rejon szybiku nr 16,
strefa przy uskokowa. Naskorupienia barytu na siarczkach (gł. galenie) tworzących poziomo zalegającą żyłę
w dolomicie (zdolomityzowane warstwy gogolińskie górne). Na górnej powierzchni kryształy barytu
o stosunkowo większych rozmiarach i o pokroju euhedralnym. Wymiary - 6 x 6 x 3cm.

Fot. 1546 – 1547 Zbliżenia powierzchni płaskich.

Fot. 1548 – 1551 Powierzchnia boczna oraz zbliżenie jej detali.
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Fot. 1552 -1555 Zbliżenia szczotki krystalicznej.
Okaz 4 - MCh/P/11448 - Naskorupienie barytowe - 4-1-6: Próbka z I horyzontu rudnego,
Trzebionka, rejon szybiku nr 14. Naskorupienie euhedralnych kryształów barytu na okruchu dolomitu
kruszconośnego. Wymiary - 14 x 10,5 x 7cm.

Fot. 1556 – 1559 Widok ogólny okazu.

Fot. 1560 – 1566 Zbliżenia detali różnych powierzchni.
Okaz 5 - MCh/P/11449 - Agregat barytowy - 4-1-5: Próbka z Trzebionki, upadowa transportowa do
poziomu +48m, kawerna krasowa przy spągu warstw gogolińskich górnych. Zwięzły agregat barytowy
wypełniający pustą przestrzeń między blokami dolomitu w rumowisku na dnie kawerny. Agregat częściowo
masywny, częściowo gąbczasty. 17 x 14 x 7,5cm

Fot. 1567 – 1569 Widok ogólny okazu.
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Fot. 1570 – 1574 Zbliżenie okazu.
Okaz 6 - MCh/P/11450 - Agregat barytowy - 4-1-7: Próbka z Trzebionki, upadowa transportowa do
poziomu +48m, kawerna krasowa w spągu warstwy d1. Gąbczasty agregat barytowy wypełniający pustą
przestrzeń między blokami dolomitu w rumowisku na dnie kawerny, o budowie uporządkowanej, z wyraźnym
"warstwowaniem". Poszczególne warstwy zbudowane z dendrytycznych skupień białego barytu. Wymiary - 20
x 12 x 11cm.

Fot. 1575 – 1577 Widok ogólny okazu.

Fot. 1578 – 1584 Zbliżenia detali okazu.
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Okaz 7 - MCh/P/11451 - Agregat barytowy - 4-1-8: Próbka z Trzebionki, upadowa transportowa do
poziomu +48m, kawerna krasowa w spągu warstwy d1, okaz przecięty. Gąbczasty agregat barytowy
wypełniający pustą przestrzeń między blokami dolomitu w rumowisku na dnie kawerny (w obrębie agregatu
występują też okruchy dolomitu). Budowa agregatu podobna jak w okazie MCh/P/11450, jednak kryształy
barytu budujące dendryty są wyraźnie większe. Na powierzchniach warstw brunatny nalot, pozostałość po
wypełnieniu uwodnionymi tlenkami żelaza. Wymiary - 17,5 x 14,5 x 10,5cm.

Fot. 1585 – 1589 Widok ogólny okazu.

Fot. 1590 – 1598 Zbliżenia detali z powierzchni surowych.

139

Fot. 1599 – 1605 Zbliżenia powierzchni przeciętej i świeżo przełamanej.

Rozdział 24 - Okazy z dominującymi krzemieniami
Okaz 1 - MCh/P/11410 - Naskorupienie galeny na krzemieniu - 3-3-1: Próbka z II horyzontu
rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 12. Druza galenowa narastająca na spękanym i częściowo rozługowanym
krzemieniu (wyraźne oznaki dezagregacji). Kryształy galeny podścielone nieciągłym naskorupieniem
sfalerytowym, w spękaniach krzemienia żyłki sfalerytowe. Wymiary - 10 x 8 x 4,5cm.

Fot. 1606 – 1607 Widok okazu od strony szczotek galeny.

Fot. 1608 – 1610 Widok okazu od spodu.

Fot. 1611 – 1614 Zbliżenia kryształów galeny i innych kruszców.
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Okaz 2 - MCh/P/11411 - Naskorupienie galeny na krzemieniu - 3-3-6: Próbka z II horyzontu
rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 18. Naskorupienie siarczkowe złożone głównie z galeny, pokrywające
okruch krzemienia w brekcji. Krzemień ujawnia oznaki dezagregacji. W spękaniach krzemienia żyłki
sfalerytowe. Wymiary - 11 x 7 x 8cm.

Fot. 1615 – 1617 Widok okazu od strony szczotki krystalicznej wraz z jej detalami.

Fot. 1618 – 1620 Widok okazu od strony naskorupienia oraz zbliżenie jej detali.

Fot. 1621 – 1623 Widok okazu od strony krzemienia.
Okaz 3 - MCh/P/11412 - Krzemień pasiasty - 3-3-7: Próbka z Trzebionki, rejon szybiku nr 20d, rdzeń
z otworu podziemnego, warstwa d3. Dolomit kruszconośny, drobnokrystaliczny, z oznakami wietrzenia,
"zrośnięty" z krzemieniem pasiastym (brak powierzchni oddzielności). Wymiary - 4,5 x 4,5 x 5,5cm.

Fot. 1624 – 1627 Widok okazu z boków oraz na przekrojach porzecznych.
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Fot. 1628 – 1630 Zbliżenia detali.
Okaz 4 - MCh/P/11413 - Krzemień pasiasty - 3-3-8: Próbka z Trzebionki, rejon szybiku nr 18,
warstwa d3 - dolomit kruszconośny z okruszcowaniem siarczkowym typu wypełnienia pustej przestrzeni.
Fragment konkrecji ("buły") krzemiennej - krzemień pasiasty o koncentrycznym smugowaniu i doskonałej
oddzielności od otaczającego dolomitu, przy czym niektóre ze smug związane są z powierzchniami oddzielności
wewnątrz konkrecji. Powierzchnia zewnętrzna "buły", wewnętrzne powierzchnie oddzielności w obrębie
konkrecji, a także powierzchnie przecinających ją szczelin pokryte cienkim naskorupieniem siarczkowym
(markasyt + sfaleryt). Wymiary - 13,5 x 6 x 6cm.

Fot. 1631 – 1633 Widok ogólny wszystkich powierzchni.

Fot. 1634 – 1636 Widok powierzchni zewnętrznej buły.

Fot. 1637 – 1639 Widok jednej z płaszczyzn łupliwości oraz zbliżenie jej detali.
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Okaz 5 - MCh/P/11414 - Krzemień zbrekcjowany - 3-3-9: Próbka z Trzebionki, podziemny warsztat
mechaniczny, tzw. Serwis, szeroka strefa uskokowa o biegu południkowym, z "wyługowaniem" złoża
i dezagregacją (spiaszczeniem) dolomitu. Zbrekcjowany krzemień z warstwy d3, z wyraźnymi odbarwieniem
("wybieleniem" - bleaching), korozją i dezagregacją; spoiwo brekcji kalcytowe z domieszką scementowanego
piasku dolomitowego. Wymiary - 9,5 x 7,5 x 6,5cm.

Fot. 1640 – 1643 Widok ogólny okazu.

Fot. 1644 – 1649 Zbliżenia detali.
Okaz 6 - MCh/P/11415 - Buła krzemienna - 3-3-12: Próbka z Trzebionki, podziemny warsztat
mechaniczny, tzw. Serwis, skraj strefy uskokowej, opisanej przy okazie MCh/P/11414, warstwa d3. Buła
krzemienna wypreparowana ze zdezadregowanej ławicy dolomitowej z mineralizacja galenową (tzw. galeną
sznurową). Na powierzchni buły wyraźne oznaki korozji i odbarwienia ("wybielenia"); korozja wydobyła
charakterystyczne zróżnicowanie w odporności na wietrzenie (ustopniowana struktura na fot. 1653),
prawdopodobnie odtwarzające pierwotne warstwowanie (laminację) skały, w której powstała konkrecja.
Brązowy nalot na części powierzchni to pozostałość po zwietrzałym naskorupieniu markasytowym; w kilku
miejscach fragmenty naskorupienia galenowego (było z nią słabo związane, pierwotnie pokrywało niemal całą
powierzchnię buły). Wymiary - 12 x 12 x 7cm

Fot 1650 – 1651 Widok okazu z boku.
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Fot. 1652 – 1654 Widok okazu z góry i dołu, zbliżenie fragmentu z galeną.

Fot. 1655 – 1658 Zbliżenia powierzchni zewnętrznych.
Okaz 7 - MCh/P/11416 – Krzemień - 3-3-13: Próbka z Trzebionki, rejon szybiku nr 28, strefa
brekcjowa. Fragment okruchu dużej buły krzemienia pasiastego typowego dla warstwy d3. Na niektórych
powierzchniach krzemienia ślady korozji i odbarwienia ("wybielenia"); z tymi powierzchniami związane są
naskorupienia sfalerytowe (rzadziej galenowe), zwykle złożone z wyraźnie oddzielonych kryształów. Krzemień
przecięty nieregularną siecią żyłek markasytowo - sfalerytowych. Wymiary - 9,5 x 7,5 x 7,5cm.

Fot. 1659 – 1661 Widok ogólny okazu.

Fot. 1662 – 1665 Jedna z powierzchni bocznych oraz zbliżenie jej detali.

Fot. 1666 – 1668 Inne detale okazu.
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Okaz 8 - MCh/P/11417 – Krzemień - 3-3-14: Próbka z II horyzontu rudnego (warstwa d3),
Trzebionka, rejon szybiku nr 29, warstwa dolomitu powyżej skupienia blendy ziemistej. Fragment elipsoidalnej
buły krzemiennej o doskonałej oddzielności od dolomitu; buła zbudowana z bardzo jasnoszarego chalcedonu,
z rozproszoną mineralizacją siarczkową. Na powierzchni oddzielności pojedyncze kryształy sfalerytu i galeny.
Wymiary - 7 x 4 x 3,5cm.

Fot. 1669 – 1671 Widok jednej z bocznych powierzchni oraz jej detali.

Fot. 1672 – 1673 Widok drugiej powierzchni bocznej oraz jej detalu.

Fot. 1674 – 1675 Widok przełamu oraz zbliżenie jego struktury.

Rozdział 25 - Wapienie z fauną
Okaz 1 - MCh/P/11433 - Wapień krynoidowy - 3-2-2: Próbka z horyzontu rudnego P, Trzebionka,
przekop pp5 w rejonie komory pomp. Wapienie krynoidowe z impregnacja sfalerytową i drobnymi kryształami
białego kalcytu. Wymiary - 16 x 14 x 5cm.

Fot. 1676 – 1678 Widok ogólny okazu.
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Fot. 1679 – 1683 Zbliżenia powierzchni okazu.
Okaz 2 - MCh/P/11434 - Wapień krynoidowy z mineralizacją - 3-4-5: Próbka z horyzont rudny
P, Trzebionka, przekop pp5. Laminowany wapień krynoidowy ze stropu warstwy dp, z dużą zawartością
szczątków organicznych (często zawiera okruchy kości kręgowców), w niektórych laminach impregnacje i żyłki
sfalerytowe i markasytowe. 11,5 x 7 x 4cm.

Fot. 1684 – 1688 Widok ogólny okazu.
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Fot. 1689 – 1698 Zbliżenia detali okazu.
Okaz 3 - MCh/P/11435 - Wapień z koralami - 3-4-6: Próbka z Trzebionki, rejon szybiku nr 29, górna
część warstw gogolińskich górnych. Wapień pelityczny z przemazami ilastymi i gałązkami korali. W kawernach
gniazda i druzy kalcytu, z pojedynczymi ziarnami pirytu. Wymiary - 9,5 x 7 x 3cm.

Fot. 1699 – 1700 Widok ogólny okazu.

Fot. 1701 – 1703 Widok detali powierzchni ze zdjęcia 1669.

Fot. 1704 – 1706 Widok detali powierzchni ze zdjęcia 1700.
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Okaz 4 - MCh-P-11436 - Wapień z koralami - 3-4-8: Próbka z Trzebionki, rejon szybu Aleksander,
górna część warstw gogolińskich górnych. Wapień pelityczny z przemazami ilastymi, ośródkami małży
i gałązkami korali. W kawernach gniazda i druzy kalcytu, z pojedynczymi ziarnami pirytu. Wymiary - 12 x 4,5
x 1,5cm.

Fot. 1707 – 1709 Pierwsza płaska powierzchnia oraz jej detale.

Fot. 1710 – 1712 Druga płaska powierzchnia oraz jej detale.

Rozdział 26 - Polewy i naskorupienia
Okaz 1 - MCh/P/11499 – Polewy węglanowe na galenie – 4-6-1: Próbka z II horyzontu rudnego,
Trzebionka, rejon szybiku nr 32. Polewy węglanowe na galenie. Kryształy galeny, lokalnie z narastającymi na
nich kryształami anglezytu (fot. 1722), pokryte ciągłymi naskorupieniami smitsonitowymi o cechach polew, na
nich typowe polewy aragonitowe. Zarówno siarczki jak i podścielający je dolomit nie wykazują oznak
przeobrażenia. Wymiary - 31 x 20 x 13,5cm.

Fot. 1713 – 1715 Widok okazu z boków i góry.

Fot. 1716 – 1717 Widok okaz z dołu oraz zbliżenie jego powierzchni.
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Fot. 1718 – 1726 Zbliżenie polew.
Okaz 2 – MCh/P/11500 – Naskorupienie węglanowe na galenie - 4-6-2: Próbka z II horyzontu
rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 29. Naskorupienia węglanowe (kalcyt + aragonit - fot. 1738)
w kawernach w agregacie dolomitowo - siarczkowym z wyraźnymi oznakami utleniania. Wymiary - 23 x 20 x
13cm.

Fot. 1727 – 1728 Widok okazu z dołu oraz góry.

Fot. 1729 - 1731 Widok okazu z boków.
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Fot. 1732 - 1741 Zbliżenie fragmentów polew.

Rozdział 27 - Naskorupienia galenowe
Okaz 1 - MCh/P/11401 - Ruda blendowa z naskorupieniem galenowym – 2-6-3: Próbka z II
horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon szybiku 12e. Ruda blendowa (spękane naskorupienie drobnoziarnistego
sfalerytu typu blendy skorupowej) z naskorupieniem galenowym. Wymiary - 27 x 16 x 10,5cm.

Fot. 1742 – 1745 Widok ogólny okazu.

Fot. 1746 – 1748 Zbliżenie powierzchni bocznych.
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Fot. 1749 – 1750 Zbliżenie kryształów galeny.
Okaz 2 - MCh/P/11390 - Naskorupienie galenowe - 2-4-7: Próbka z II horyzontu rudnego,
Trzebionka, rejon szybiku nr 21. Naskorupienie grubokrystalicznej galeny na ostrokrawędzistym okruchu
dolomitu kruszconośnego o kształcie płytki, wchodzącym w skład crackle breccia. Euhedralne kryształy galeny
(ośmiościenne) tworzą skupienia typu rozet rozmieszczone wzdłuż linii na górnej powierzchni okruchu i jego
krawędzi. W ich podłożu cienkie naskorupienie druzowego dolomitu z pojedynczymi kryształami sfalerytu.
Pozostałe powierzchnie okruchu, zwłaszcza dolna (przeciwległa w stosunku do naskorupienia) pokryte ciągłym
naskorupieniem siarczków, głównie sfalerytu. Wymiary - 11,5 x 10 x 5,5cm.

Fot. 1751 – 1752 Widok płaskich powierzchni okazu.

Fot. 1753 – 1755 Widok okazu z boku oraz zbliżenie znajdujących się tak struktur.

Fot. 1756 – 1758 Widok okazu z drugiego boku oraz zbliżenie znajdujących się tam struktur.
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Fot. 1759 – 1761 Widok kryształów galeny na powierzchni ze zdjęcia nr 1751.
Okaz 3 - MCh/P/11402 - Galena druzowa - 2-6-1: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon
szybiku 40. Uwaga, ten okaz został dodany do tego rozdziału ze względu na łudzące podobieństwo do
poprzedniego okazu. Galena druzowa narastająca na "wymytej" powierzchni płyty dolomitu kruszconośnego
pokrytej naskorupieniem druzowego dolomitu z pojedynczymi kryształami sfalerytu (w pozycji naturalnej druza
zlokalizowana była na stropie kawerny). Przeciwległa powierzchnia, o podobnej inkrustacji, tworzyła dno
kawerny wypełnionej osadem wewnętrznym typu laminatu (zachowały się jej relikty - fot. 1769 oraz 1770).
Wymiary - 37 x 24,5 x 5,5cm.

Fot. 1762 – 1767 Widok górnej powierzchni okazu oraz znajdujących się na niej kryształów.

Fot. 1768 – 1773 Widok okazu od spodu wraz ze znajdującymi się tam strukturami.
Fot. 1774 Widok okazu z boku.
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