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Geologic and geophysical estimation of the prospect for ore deposit of the occurrences of
primary and placer titanium minerals in the Œlê¿a Massif ophiolite, area, the Sudetes Mts
(SW Poland). Prz. Geol., 64: 650–656.
A b s t r a c t. A Miocene aged heavy mineral (HMin) alluvial cones and regolith sands above
ore-bearing gabbro and amphibolite/diabase rock zone were considered as a prospective
metallotect in the area of Devonian ophiolite Œlê¿a Massif in the Sudets (SW Poland). The available research data from the Sobótka region indicated that the ultramafic gabbro intrusion has
an interesting titanium ore enrichment with minerals such as ilmenite and titanomagnetite in
the Strzegomiany-Kunów primary ultramafic rocks. The mean composition of ore gabbro samJ. Wiszniewska
Z. Petecki
ples taken from the surface contained eg; Fe – 14.21%, TiO2 – 4.92%, V2O5 – 0,15. Conducted
geophysical surveys in the vicinity of the presumed gabbroic rocks at thin Quaternary sediments cover, suggested the variable content of a primary mineralization, which could be related to the increased content of heavy minerals fractions over the bed in the form of regolith or as a secondary deposit. Titanium minerals such as ilmenite, sphene, were enriched
during the oxidation process and created secondary bed, where the concentrates of titanium oxides: rutile, leucoxene or oxidized ilmenite may have a high titanium content as high as 70–90%. Placer HMin sands are at present a major source of titanium deposits worldwide and the largest industrial value due to their large resources, simplicity and purity of exploitation and the ability to yield
concentrates of HMin: ilmenite, rutile, pseudobrookite, anatase and leucoxene, sometimes in the company of valuable zircon, monazite
or garnet. These deposits in the world are mainly used in metallurgical and chemical industries, eg; the production of paints and pigments used in the pharmacy, paper and paint industry. Similar observations have been reported from the region of Spain, Portugal,
western Australia and from the south of India. Preliminary results of presented study indicate that the Strzegomiany–Kunów region can
be considered as prospective not only because of the presence of primary titanium mineralization in gabbro, especially in diallage gabbro, amphibolite (diabase) and serpentinite, but also a presence of enriched titanium mineralization in regolith over gabbro and in clastic sediments on the foreland of Œlê¿a Massif.
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Z³o¿a okruchowych minera³ów tytanu (heavy minerals
– HMin) maj¹ obecnie najwiêksz¹ wartoœæ przemys³ow¹
z uwagi na ich du¿e zasoby, ³atwoœæ i czystoœæ eksploatacji
oraz mo¿liwoœci uzysku koncentratów minera³ów ciê¿kich: ilmenitu, rutylu, pseudobrukitu, anatazu, leukoksenu
i innych. Zbadanie mo¿liwoœci wystêpowania koncentracji
ciê¿kich minera³ów tytanowych, podobnych do eksploatowanych w Danii, na Ukrainie i Bia³orusi, w piaszczystych
utworach basenu mioceñskiego w Polsce, jak równie¿ koncentracji HMin w formie regolitów wokó³ magmowych
masywów zasadowych, by³o celem projektu badawczego
pt. „Ocena mo¿liwoœci wystêpowania z³ó¿ minera³ów tytanowych w piaszczystych utworach basenu mioceñskiego
i czwartorzêdu pó³nocnej Polski”, prowadzonego w latach
2005–2007 przez zespó³ pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego (Wiszniewska & Badura, 2007).
Aspekty geologiczne wystêpowania okruchowych minera³ów tytanowych w klastycznych osadach morskich
i l¹dowych mo¿na znaleŸæ w literaturze œwiatowej (Field &
Roy, 1985; Malik, 1986; Force, 1991), w której przedstawiano ró¿ne warunki wystêpowania koncentracji minera³ów ciê¿kich w osadach piaszczystych, ich charakter
geochemiczny, procesy wzbogacania, typowe cechy œrodowiska, facje i procesy wtórne, np. wietrzenie i cementacja.
1

W Polsce tymi zagadnieniami zajmowali siê g³ównie
Kosmowska-Ceranowicz (1981) oraz Paulo i Strzelska-Smakowska (1996).
Prospekcyjne badania minera³ów ciê¿kich na Dolnym
Œl¹sku by³y dotychczas prowadzone g³ównie w celu zbadania przejawów wystêpowania z³ota, cyny, niklu oraz REE
bloku przedsudeckiego (Grodzicki, 1985, 1990; Kanasiewicz i in., 1985; Jêczmyk & Wojciechowski, 1994; Mikulski, 2012), w zapadliskach tektonicznych przedgórza Sudetów (Jêczmyk i in., 1997) oraz na obszarze perykliny ¯ar
(Dyjor & Grodzicki, 1969).
Badania szlichowe w potokach okolic Œlê¿y oraz
wstêpne poszukiwania regolitu wzbogaconego w HMin na
przedpolu masywu Œlê¿y przeprowadzone w 2007 r., po³¹czone z nowymi mapami anomalii geofizycznych w tym
rejonie, pozwalaj¹ na poszerzenie obszarów perspektywicznych wystêpowania ska³ z mineralizacj¹ Fe-Ti wokó³
ofiolitowego kompleksu Œlê¿y (ryc. 1).
PO£O¯ENIE GEOLOGICZNE MASYWU ŒLÊ¯Y
Rejon masywu Œlê¿y w Sudetach zachodnich jest zbudowany z intruzji gabrowej i serpentynitowej tworz¹cych
dobrze wykszta³cony kompleks ofiolitowy. Jako pozosta³oœæ dawnej skorupy oceanu Reik ofiolit Œlê¿y zachowa³
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Ryc. 1. Uproszczona mapa geologiczna masywu Œlê¿y (Kryza & Pin, 2010) z lokalizacj¹ przekroju geologicznego pokazanego na ryc. 3
Fig. 1. A simplified geological map of the Œlê¿a massif (Kryza & Pin, 2010) with geological cross section location shown in Fig. 3

ca³kowit¹ pseudostratygraficzn¹ sekwencjê, na któr¹ sk³ada siê zserpentynizowany perydotyt, ska³y wzbogacone w
pirokseny i amfibole – magmowe kumulaty ultramaficzne
(Jêdrysek i in., 1989), metagabra (g³ównie maficzne kumulaty), diabazy i metabazalty (dajki pakietowe i lawy –
³¹cznie z bazaltami poduszkowymi) oraz ciemne metaczerty z radiolariami (Majerowicz, 1981). Ponadto w pobli¿u
wsi Œwi¹tniki wystêpuj¹ ma³e cia³a plagiogranitów i rodingitów (Majerowicz, 1994). Geneza zespo³ów ofiolitowych
jest wi¹zana z procesami magmowymi zachodz¹cymi na
rozbie¿nych granicach p³yt litosferycznych, w strefach
grzbietów œródoceanicznych. PóŸniejsze procesy nasunê³y
zespó³ ofiolitowy na krawêdŸ kontynentu, zdeformowa³y
go tektonicznie i wbudowa³y w skorupê kontynentaln¹ w
wyniku procesu obdukcji. Zachodz¹cy w tych warunkach
metamorfizm ska³ magmowych zmieni³ ska³y magmowe w
metagabra, amfibolity i zieleñce (Majerowicz, 1994).
Ofiolit Œlê¿y ma od pó³nocy kontakt intruzywny z waryscyjskimi granitoidami masywu Strzegom–Sobótka, datowanymi metod¹ U-Pb na cyrkonach na 310–294 Ma
(Turniak i in., 2005). Ostatnie wyniki badañ geochronologicznych metod¹ U-Pb SHRIMP na cyrkonach próbek
z metagabr i cz³onów ska³ metawulkanicznych z ofiolitu
Œlê¿y wykaza³y prawie jednakowe wieki bliskie 400 mln
lat (Kryza & Pin, 2010). Obok œlê¿añskich metagabr wystê-

puj¹ zespo³y serpentynitów – ska³, które w ró¿nym stopniu
reprezentuj¹ zmetamorfizowane perydotyty pochodz¹ce
z p³aszcza Ziemi (ryc. 1). W czêœci pó³nocnej omawianego
obszaru (wzniesienie Gozdnica) wystêpuj¹ bazalty poduszkowe – ska³y wulkaniczne, powstaj¹ce podczas wylewu lawy na dnie morskim. Bazalty z poduszkowymi strukturami maj¹ sk³ad geochemiczny wskazuj¹cy na ich powstanie w rejonie grzbietów œródoceanicznych (bazalty typu
MORB; Majerowicz, 2006). Ofiolity sudeckie s¹ reliktem
dewoñskiegoego oceanu Reik, a wchodz¹ce w ich sk³ad
amfibolity i zieleñce (metabazalty) œwiadectwem dawnego
wulkanizmu bazaltowego na dnie tego oceanu. Procesy
obdukcji ofiolitów w Sudetach i ich metamorfizm s¹ zwi¹zane z orogenez¹ waryscyjsk¹.
MINERALIZACJA TYTANOWA
W REJONIE MASYWU ŒLÊ¯Y
Pó³nocno-wschodnie zbocze góry Œlê¿y jest znane
z wystêpowania bogatej mineralizacji ilmenitowo-magnetytowej z wanadem w pasie Kunów–Strzegomiany (Jamrozik i in., 1988; Jamrozik, 1989, 1995; Niœkiewicz & Siemi¹tkowski, 1993; Niœkiewicz i in., 1995). Strefa ta o wymiarach 1000 ´ 250 m jest ³atwo dostêpna i stosunkowo
dobrze ods³oniêta. Kontynuacja tej strefy pod przykryciem
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Ryc. 2. Mapa hipsometryczna rejonu masywu Œlê¿y
Fig. 2. Hypsometric map of the Œlê¿a Massif area

Ryc. 3. Przekrój geologiczny przez obni¿enie Sulistrowickiego Potoku (wg Walczak-Augustyniak i in., 1996). Po³o¿enie przekroju
zaznczono na ryc. 1 i 2
Fig. 3. Geological cross section of the Sulistrowicki Potok depression (acc. Walczak-Augustyniak at al., 1996). Location of geological
cross-section indicated in Figs 1 and 2
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jest wykazywana za pomoc¹ badañ geofizycznych i kilku
wierceñ, np. Borek Strzeliñski PIG1 i Przec³awice PIG1 i 2
(Jerzmañski, 1991, 1994). Ska³y okruszcowane s¹ zbudowane z gabr diallagowych o strukturach ofitowych (Jamrozik, 1989). Stwierdzono, ¿e mineralizacja rudna strefy
Strzegomian ma charakter magmowy pierwotny. Badania
mikroskopowe wykaza³y g³ównie obecnoœæ ilmenitu, a ponadto magnetytu i innych minera³ów akcesorycznych, takich
jak: rutyl, pirotyn, piryt, chalkopiryt, a z minera³ów wtórnych – kowelin i getyt. Pobocznie w czêœci pó³nocnej strefy stwierdzono piryt i chalkopiryt (Jamrozik i in., 1988).
Œrednie procentowe zawartoœci g³ównych sk³adników rudnych w próbkach z gabr pobranych z powierzchni wynosz¹: Fe – 14,21%, TiO2 – 4,92%, V2O5 – 0,152%, co pozwala
zaliczyæ je do rud tytanowych (Niœkiewicz & Siemi¹tkowski, 1993). Sa³aciñski (1992) opisywa³ bogaty zestaw
minera³ów kruszcowych z wiercenia Sobótka 2a zg³êbionego do 230 m, zlokalizowanego na po³udniowo-zachodnim stoku góry Œlê¿y, 1 km od miejscowoœci Sady. By³y to
pierwotne minera³y magmowe: ilmenit – czêsto wtórnie
zastêpowany leukoksenem, pirotyn, chalkopiryt i tytanomagnetyt, a tak¿e minera³y hydrotermalne, takie jak: chalkopiryt, molibdenit, piryt i sfaleryt.
Wyniki badañ geofizycznych przeprowadzone w rejonie przypuszczalnego wystêpowania gabr pod niewielkim
przykryciem osadów czwartorzêdu sugerowa³y zmienn¹
intensywnoœæ mineralizacji pierwotnej, co mo¿e mieæ zwi¹zek m.in. ze zwiêkszon¹ zawartoœci¹ frakcji minera³ów
ciê¿kich zalegaj¹cych nad z³o¿em w formie regolitu lub na
z³o¿u wtórnym. Minera³y tytanu, takie jak: ilmenit, tytanit,
wzbogacaj¹ siê podczas utleniania i na z³o¿u wtórnym,
gdzie jako koncentraty tlenków tytanu: rutylu, leukoksenu
lub utlenionego ilmenitu, mog¹ mieæ wysokie zawartoœci
tytanu dochodz¹ce nawet do 70–80%.
W latach 2006–2007 by³y realizowane pilota¿owe prace geologiczne i wiertnicze w celu zbadania mo¿liwoœci
wystêpowania nagromadzeñ okruchowych z³ó¿ tytanu w
formie regolitu ponad gabrami masywu Œlê¿y (Wiszniewska
& Badura, 2007). Wykonano 5 otworów wiertniczych do
g³êbokoœci 30 m w gminie Sobótka. Cztery z nich zosta³y
zlokalizowane na pó³nocny-wschód od góry Œlê¿y: Sobótka 1 (Sob1), Strachów 1 (Str1), Przezdrowice 1 (Prz1)
i Strzegomiany 1 (Strz1). Jeden otwór – w powiecie œwidnickim, w gminie Marcinkowice, w pobli¿u Mys³akowa
(Mys1) na po³udniowy-zachód od góry Œlê¿y (ryc. 2). Jako
potencjalny metalotekt uznano mioceñskie, wzbogacone w
HMin, kopalne piaski regolitowe i aluwialne sto¿ki nap³ywowe w potokach rejonu góry Œlê¿y (ryc. 3). Próbki
pobierano bezpoœrednio z rdzenia wiertniczego po uprzednim przeanalizowaniu za pomoc¹ terenowego spektrometru XMET. Zazwyczaj anomalne zawartoœci TiO2 i Fe2O3
znajdowa³y siê przy kontakcie z krystalicznym gabrem
zalegaj¹cym w pod³o¿u, o mi¹¿szoœci niekiedy do 20 m.
Regolit w formie gruzu skalnego i ¿wiru przesortowanego
wykazywa³ podwy¿szon¹ zawartoœæ tytanu i ¿elaza. Pobrane próbki by³y rozdrabniane i œcierane w celu wykonania
proszkowych preparatów do badañ w laboratorium chemicznym metod¹ XRF. Wykonano tak¿e preparaty mikroskopowe w celu zidentyfikowania g³ównych minera³ów
kruszcowych i ich przemian z gabra diallagowego w rejonie Kunów–Strzegomiany. Obrazy z mikroskopu elektronowego BSE (elektronów wstecznie rozproszonych), wy-

kazywa³y wyraŸne procesy amfibolizacji piroksenów oraz
liczne wrostki ilmenitu w amfibolach. Charakterystyczn¹
cech¹ równomiernie rozproszonego drobnoziarnistego ilmenitu w gabrze jest wysoka zawartoœæ manganu dochodz¹ca
do 2% MnO. W ilmenicie stwierdzono liczne wrostki cyrkonów o wielkoœci poni¿ej 1mm. Ponadto z ilmenitem wystêpuj¹ pojedyncze ziarna magnetytu bez odmieszañ.
RUDY ILMENITOWE TYPU ROZSYPISKOWEGO
NA PRZEDPOLU MASYWU ŒLÊ¯Y
Koncentraty tytanowych minera³ów ciê¿kich pochodz¹ce zarówno z potoków, jak i wiercenia Strzegomiany 1
(najbardziej perspektywicznego otworu pod wzglêdem
podwy¿szonych zawartoœci TiO2) zosta³y przeanalizowane
z zastosowaniem spektrometru terenowego XMET.
Skorygowane zawartoœci TiO2 i Fe2O3 w próbkach pochodz¹cych z potoków w rejonie Sobótki wynosz¹ œrednio
15,7–25% TiO2, w rejonie Ksiêginic Ma³ych 27,5–30,2%
TiO2, zaœ w rejonie Strzegomian: 20,2–43,0% TiO2 .
Wstêpne rezultaty przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e rejon Kunów–Strzegomiany mo¿e byæ rozpatrywany
jako perspektywiczny nie tylko ze wzglêdu na pierwotn¹
mineralizacjê tytanow¹ wystêpuj¹c¹ w gabrach (Jamrozik,
1989), ale tak¿e wystêpuj¹c¹ w regolitach ponad gabrami
o œredniej mi¹¿szoœci ok. 20 m, pod niewielkim przykryciem czwartorzêdowych ska³ osadowych i w aluwiach na
przedpolu zasadowego masywu Œlê¿y.
BADANIA GEOFIZYCZNE:
MAGNETYCZNE I GRAWIMETRYCZNE
Analiza obrazu anomalii magnetycznych i grawimetrycznych z obszaru intruzji masywu serpentynitowego
Gogo³ów–Jordanów i masywu gabrowego Œlê¿y pozwala
na wydzielenie szeregu wyraŸnych bloków litologicznych
o zmiennych w³asnoœciach fizycznych.
W obrazie rozk³adu indukcji pola magnetycznego dominuj¹c¹ form¹ na obszarze badañ jest intensywna anomalia magnetyczna Gogo³owa–Jordanowa generowana przez
utwory serpentynitowe (ryc. 4), które charakteryzuj¹ siê
bardzo silnymi w³aœciwoœciami magnetycznymi. Anomalia
ta, bardzo zró¿nicowana wewnêtrznie, jest w sposób jednoznaczny ograniczona strefami gradientowymi. Od strony
pó³nocnej jest to strefa bardzo silnie wyra¿ona, wskazuj¹c
na p³ytki, stromo zapadaj¹cy kontakt serpentynitu z gabrowymi ska³ami masywu Sobótki oraz granitowym masywem Strzegom–Sobótka. Od strony po³udniowej masyw
serpentynitowy kontaktuje z gnejsami bloku sowiogórskiego. Strefa gradientowa obrze¿aj¹ca anomalie rejonu
Gogo³ów–Jordanów jest tu znacznie szersza, co wskazuje
na g³êbsze wystêpowanie kontaktu masywu z gnejsami.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e serpentynity granicz¹ ze ska³ami otoczenia o s³abych w³aœciwoœciach magnetycznych
jest mo¿liwe wyznaczenie przybli¿onego zasiêgu powierzchniowego ska³ zserpentinizowanych, a tak¿e ich wewnêtrznego zró¿nicowania zwi¹zanego np. ze zmiennym
stopniem serpentynizacji. W tym celu wykorzystano metodê tarasowania (Cordell & McCafferty, 1989) anomalii pól
potencjalnych. W przypadku analizy danych magnetycznych w tej metodzie wykorzystuje siê tzw. anomalie pseudograwimetryczne (ryc. 5). Uzyskana w ten sposób mapa
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Ryc. 4. Mapa anomalii magnetycznych zredukowanych do bieguna i przed³u¿onych w górê o 250 m
Fig. 4. Upwards continued to 250 m, reduced to the pole magnetic anomaly map

Ryc. 5. Mapa lokalnych anomalii pseudograwimetrycznych
Fig. 5. Recidual pseudogravimetric anomaly map

tarasowa, przedstawiona na rycinie 6, okreœla po³o¿enie
Ÿróde³ anomalii spowodowanych obecnoœci¹ silnie magnetycznych ska³ serpentynitowych.
Lokalne anomalie grawimetryczne w rejonie wystêpowania serpentynitów (ryc. 7) obrazuj¹ zró¿nicowany wewnêtrznie wy¿, zajmuj¹cy powierzchniê wiêksz¹ ni¿ magnetyczna anomalia Gogo³owa–Jordanowa. Od pó³nocnego-wschodu wy¿ grawimetryczny jest ograniczony siln¹
stref¹ gradientow¹ o nieregularnym przebiegu, po³o¿on¹
na pó³noc od granicy wystêpowania serpentynitów strefy
Gogo³ów–Jordanów (ryc. 6). Ku po³udniowi – w kierunku
strefy Niemczy i kry sowiogórskiej – lokalne anomalie grawimetryczne maj¹ mniejsze amplitdy, jednak¿e wskazuj¹
wyraŸnie na zró¿nicowanie gêstoœciowe tego rejonu.
Œlê¿añski masyw gabrowy, pocz¹wszy od góry Œlê¿y,
koreluje siê ku po³udniowi z wyraŸn¹ dodatni¹ anomali¹
654

grawimetryczn¹. Czêœæ pó³nocna góry zbudowana z granitu odzwierciedla siê postaci anomalii ujemnej. Z wczeœniejszych obserwacji geologicznych wynika, ¿e granica
pomiêdzy granitem i gabrem ma kierunek NE-SW (Wahed
& Mierzejewski, 1998).
W strefie dodatnich anomalii grawimetrycznych, o przebiegu NE–SW, od Œlê¿y w kierunku Nas³awic, Kunowa
i Pustkowa Wilczkowskiego, pozbawionej wiêkszych anomalii magnetycznych, wystêpuj¹ masy metagabrowe o zró¿nicowanej budowie wewnêtrznej. Ostatnia w tej strefie
anomalia grawimetryczna, po³o¿ona w najdalej wysuniêtym na pó³nocny-wschód obszarze, ma najwy¿sz¹ amplitudê i mo¿e wskazywaæ na obecnoœæ cia³a o bardzo wysokiej
gêstoœci odpowiadaj¹cy perydotytowi. Badania Jerzmañskiego przeprowadzone w latach 1991 i 1994 na ska³ach
z otworów Borek Strzeliñski IG 1 i Przec³awice IG 1 i 2
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Ryc. 6. Tarasowana mapa lokalnych anomalii pseudograwimetrycznych
Fig. 6. Terraced map of residual, pseudogravimetric anomalies

Ryc. 7. Mapa lokalnych anomalii grawimetrycznych
Fig. 7. Residual gravimetric anomalies map

pozwoli³y na wykrycie sekwencji ska³ granitowo-gnejsowych do g³êbokoœci 358 m, pod którymi zalega ponad
1000–metrowy kompleks ska³ ultrazasadowych z³o¿onych z perydotytów, serpentynitów z prze³awiceniami
piroksenitów. Zserpentynizowane perydotyty zosta³y odwiercone równie¿ w otworze Przec³awice IG 1 do g³êbokoœci ponad 600 m. W Przec³awicach IG 2 pod osadami
trzeciorzêdu wystêpuj¹ œrednioziarniste gabra diallagowe
przechodz¹ce ku sp¹gowi w bardzo gruboziarniste. Dolne
partie gabr s¹ wzbogacone w ilmenit i magnetyt z przerostami ilmenitu (tytanomagnetyt). Omawiany obszar anomalii grawimetrycznych mo¿e byæ przed³u¿eniem pod
nadk³adem, opisywanej z rejonu Kunów–Strzegomiany,
zmineralizowanej strefy ska³ gabrowych o bogatej,
z³o¿owej mineralizacji ilmenitowej wraz z przypuszczal-

nie wystêpuj¹cymi kopalnymi regolitami koncentratów
okruchowych minera³ów tytanowych, le¿¹cych na pod³o¿u
ska³ krystalicznych.
WNIOSKI
1. Obraz anomalii geofizycznych przedstawiony na mapach z rejonu ofiolitowego masywu Œlê¿y (ryc. 4–7)
sugeruje wiêkszy zasiêg wystêpowania stref zmineralizowanych tytanem w gabrach wraz z regolitami tytanowymi,
które tworz¹ siê w kopalnych dolinach rzecznych kenozoiku. Wysokie dodatnie anomalie magnetyczne wskazuj¹
na kontynuacjê ska³ zserpentynizowanych w kierunku
pó³nocnego-wschodu – ku miejscowoœci Pustków Wilczkowski (ryc. 1).
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2. Cztery z otworów wiertniczych, zaprojektowanych
pod k¹tem zbadania obecnoœci regolitów tytanowych w
kopalnych strumieniach pod osadami plejstocenu, zosta³o
zlokalizowanych na obszarze dodatnich anomalii grawimetrycznych zwi¹zanych z wystêpowaniem zmineralizowanych gabr. Z przeprowadzonych, wstêpnych wyników
badañ mineralogicznych i geochemicznych kopalnych regolitów i wietrzeniowych rud tytanu w okolicznych potokach mo¿na przyj¹æ, ¿e obszar wystêpowania metagabr
z mineralizacj¹ ilmenitow¹ Kunów–Strzegomiany wraz
ze wzbogaconymi regolitami le¿¹cymi na gabrach, zajmuje znacznie wiêkszy obszar, który powinien byæ
dok³adniej zbadany przy pomocy siatki p³ytkich wierceñ
(do 100 m p.p.t).
3. Zbadanie kontynuacji strefy okruszcowanej
Kunów–Strzegomiany po sugerowanej pó³nocno-wschodniej stronie uskoku Nas³awic (Jamrozik, 1989; Jerzmañski, 1991, 1994), widocznego tak¿e na mapie anomalii grawimetrycznych (ryc. 7), pozwoli na rozszerzenie obszaru
wystêpowania gabr zmineralizowanych ilmenitem i podrzêdnym iloœciowo magnetytem.
4. Dok³adna lokalizacja kopalnych dolin rzecznych,
przykrytych osadami plejstocenu, z przypuszczalnymi nagromadzeniami ilmenitonoœnego regolitu, mo¿e powiêkszyæ perspektywiczne zasoby tego surowca.
Badania by³y finansowane z tematu NFOŒiGW nr
22.2601.1301.01.00 pt. „Kompleksowa geofizyczno-geologiczna interpretacja nowego zdjêcia ca³kowitego pola magnetycznego Ziemi na obszarze Sudetów i ich przedpola”.
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