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A b s t r a c t . During exploitation of serpentinite in the Nas³awice quarry
(SW Poland) a nephritic zone has been identified. Nephrite occurs in asso-
ciation with light in color rock, similar to rodingite, composed almost
entirely of garnet. These rocks form oval bodies in serpentinites. Their max-
imal length is 7 m and height is 3.5 m. Nephrite appears in the contact zone
of one of such bodies. In the upper contact zone nephrite is 10–15 cm thick
and in the west side of the rodingite body reaches 40–50 cm. It is possible to
distinguish varieties of nephrite from the Nas³awice quarry which differ
according to color, fabric and mineral composition. Nephrite from Nas³awice

is hard and reveals splintery fracture. Nephrite is mainly composed of actinolite, which forms fine-grained aggregates (length of fibres
ca 100 ìm) arranged chaotically. Additional minerals also occur such as chromite, garnet enriched in Cr and pyroxene. Microscopic
examination reveals that nephrite has massive, fibrous texture. With regard to gemmological properties, three varieties of nephrite
have been identified: 1) Homogenous green nephrite with a small amount of chromite inclusions, which cover no more than 5% of sur-
face of sliced samples; 2) Spotted nephrite — with numerous dark spots on a green background; it happens occasionally, that this vari-
ety of nephrite changes into serpentinite; 3) Patchy nephrite — characterized by the presence of emerald-green, elongated spots of
actinolite (often with grains of chromite inside) on a white background; some fragments contain veins of fibrous serpentine with cat’s
eye effect; this seems to be the most interesting sort of nephrite from Nas³awice. Based on preliminary technological studies it can be
concluded, that nephrite from Nas³awice has not only a fine color and interesting texture, visible in sliced samples, but it is also easy for
polishing. On polished surfaces nephrite shows fine oily luster. Unfortunately, examples found today are strongly cracked because of
the explosive method of serpentinite exploitation used in the Nas³awice quarry. The zone of nephrite occurrence is associated with the
course of veins of leucocratic rock which extends over a distance of ca 5 km between Nas³awice and Jordanów Œl¹ski.
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Nefryt jest ska³¹ metamorficzn¹ z³o¿on¹ ze skrytokry-
stalicznych w³ókien aktynolitu lub tremolitu, poprzetyka-
nych pojedynczymi ziarenkami chromitu i tlenków ¿elaza.
Kamieñ ten odegra³ wybitn¹ rolê w historii kultury antycz-
nej, zw³aszcza dalekowschodniej (Ryka & Maliszewska,
1991). Wed³ug europejskich klasyfikacji nefryt nale¿y do
kamieni ozdobnych, natomiast w Azji, szczególnie w Chi-
nach i Japonii, tradycyjnie zalicza siê go do kamieni szla-
chetnych. Nazwa pochodzi od greckiego s³owa nephros
(nerka) i odnosi siê do przypisywanych dawniej nefrytowi
w³aœciwoœci leczniczych.

Bardzo charakterystyczna jest budowa wewnêtrzna
nefrytu — w powiêkszeniu mikroskopowym widaæ
bez³adnie poprzerastane drobniutkie w³ókna aktynolitu lub
tremolitu, spl¹tane jak w³ókna pilœni. Oryginalne jest rów-
nie¿ zabarwienie nefrytu, które przechodzi od ciemnozie-
lonego do bia³ego, tworz¹c bogat¹ gamê odcieni. Niektóre
odmiany s¹ te¿ czerwone. Barwa nefrytu pochodzi od
jonów Cr3+, Fe2+ i Fe3+.

Obróbka nefrytu znana by³a od pradziejów. W Chinach
w czasach dynastii Shang (1766–1122 p.n.e.) istnia³ du¿y
oœrodek jego szlifowania. Wyroby z nefrytu by³y wówczas
u¿ywane w trakcie wa¿nych ceremonii religijnych z udzia³em
w³adców. W okresie dynastii Zhau (1122–770 p.n.e.) utwo-
rzono specjalny Urz¹d Nefrytowy, do którego obowi¹zków
nale¿a³o zbieranie najlepszych okazów i wyrobów z nefry-

tu oraz wyszukiwanie i zatrudnianie na dworze cesarskim
najzdolniejszych rzeŸbiarzy i jubilerów. Wiara w magicz-
ne i lecznicze w³aœciwoœci nefrytu przenios³a siê z Chin na
ca³y œwiat. Z nefrytu wykonywano kaboszony, tzn. kuliste
elementy bi¿uterii, przede wszystkim naszyjników, a tak¿e
przedmioty kultowe i dekoracyjne, m.in. wazony (Kajdañ-
ska & Kajdañski, 2007). Obecnie poza Chinami i Hong-
kongiem najwiêksze oœrodki obróbki nefrytu znajduj¹ siê
na Tajwanie i w Kanadzie.

Wyst¹pienia nefrytu s¹ doœæ rzadkie w przyrodzie. Na
œwiecie naliczono nieco ponad piêædziesi¹t wiêkszych z³ó¿
tej ska³y. Najwiêksze z nich znajduj¹ siê w Australii, Bra-
zylii, Chinach (Sinkiang), Kanadzie, Meksyku, Rosji, Taj-
wanie, USA (Alaska) i Zimbabwe.

W Europie znamy siedem rejonów wystêpowania
nefrytu. Niewielkie wyst¹pienia znaleziono w Apeninach
w pó³nocnych W³oszech, w Alpach szwajcarskich i francu-
skich, w Niemczech w Turyngii i Bawarii, w Finlandii,
oraz w Polsce na Dolnym Œl¹sku. Pod wzglêdem wielkoœci
zasobów nefrytu, po W³oszech, Polska zajmuje drugie miej-
sce w Europie.

W Polsce na Dolnym Œl¹sku stwierdzono trzy rejony
wystêpowania nefrytu: 1) w okolicach Jordanowa, Strze-
blowa i Prze³êczy T¹pad³a; 2) w okolicy Z³otego Stoku i
3) w Górach Izerskich. Pierwsze wzmianki o wystêpowa-
niu nefrytu na Dolnym Œl¹sku pochodz¹ z roku 1777 od
K. Linneusza. Jednak dopiero w roku 1885, kiedy H. Trau-
be rozpozna³ i opisa³ z³o¿e nefrytu w Jordanowie k. Sobótki,
rozpoczê³y siê intensywne poszukiwania nefrytu w innych
czêœciach Europy (Sachanbiñski, 1997). Odkryte przez
Traubego z³o¿e nefrytu znajduje siê wœród serpentynitów,
które tworz¹ pasmo wzgórz okalaj¹ce od po³udnia i wscho-
du masyw Œlê¿y. Nefryt by³ tu wydobywany do roku 1987.
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W 2007 r. odkryto wyst¹pienie nefrytu w Nas³awicach.
Kamienio³om w Nas³awicach le¿y w pasie Wzgórz Nas³awic-
kich, w obrêbie masywu Gogo³ów–Jordanów — najwiêksze-
go wyst¹pienia serpentynitów w Polsce (ryc. 1). Masyw
ten jest czêœci¹ zespo³u ofiolitowego Œlê¿y. Pod wzglêdem
mineralogicznym kamienio³om w Nas³awicach nale¿y do
najciekawszych stanowisk w Polsce.

Charakterystyka ska³
wystêpuj¹cych w kamienio³omie w Nas³awicach

W Nas³awicach (ok. 6 km na wschód od Sobótki) w
dwóch wyrobiskach o powierzchni kilku hektarów Kopal-
nie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spó³ka z o.o. we
Wroc³awiu prowadz¹ systemem odkrywkowym eksploata-
cjê serpentynitu. Udokumentowane bilansowe zasoby geo-
logiczne z³o¿a w Nas³awicach wynosz¹ ok. 102 mln ton,
a wydobycie osi¹ga 140 tys. ton rocznie. Ska³a ta jest
wykorzystywana g³ównie jako kruszywo ³amane i kamieñ
³amany do murów, s¹czków odwadniaj¹cych skarpy, na
podk³ad kamienny i t³uczeñ do podbudowy w budownic-
twie i drogownictwie.

Ze wzglêdu na du¿e walory dekoracyjne serpentynity
dolnoœl¹skie wydobywano dawniej na du¿¹ skalê w kilku
miejscowoœciach. Pocz¹tkowo wytwarzano z nich narzê-
dzia, a póŸniej czêsto stosowano je jako elementy architekto-
niczne. Obecnie serpentynity z Nas³awic tylko w niewielkim
stopniu s¹ u¿ywane do produkcji p³yt ok³adzinowych,
miêdzy innymi do budowy kominków, a tak¿e jako kru-
szywo dekoracyjne.

W czasie trwaj¹cej ponad 40 lat eksploatacji ods³oniêto
tu kilkanaœcie odmian skalnych i oznaczono kilkadziesi¹t
minera³ów, w tym sporo kruszcowych (Bogacz, 1988;
Dubiñska, 1989; Niœkiewicz, 1993; Dubiñska, 1995; Plato-
nov i in., 1995; Muszer & Speczik, 1997; Ga³uskin &
Sze³êg, 2003; Dubiñska i in., 2004a).

Serpentynity s¹ produktem przeobra¿enia ska³ ultraza-
sadowych. Wed³ug Majerowicza (1984) ska³ami pierwot-
nymi by³y websteryty, lherzolity i wehrlity. Na podstawie
datowania U-Pb cyrkonów z rodingitów towarzysz¹cych
serpentynitom w Nas³awicach Dubiñska i in. (2004b) oce-
niaj¹ wiek serpentynizacji na 400 +4/–3 mln lat.

Serpentynity z Nas³awic s¹ ska³ami afanitowymi o zabar-
wieniu ciemnozielonym, czarnym i szarym, czêsto s¹ pla-
miste. Odznaczaj¹ siê one doœæ du¿¹ odpornoœci¹ na czyn-
niki atmosferyczne i zwiêz³oœci¹. Na œwie¿ych prze³amach
widoczne s¹ niekiedy po³yskuj¹ce blaszki batystu (pseudo-
morfoza serpentynu po piroksenie). P³aszczyzny pomiêdzy
poszczególnymi blokami serpentynitów bywaj¹ czêsto
pokryte jasnozielonym chryzotylem, wykszta³conym w
postaci azbestu. W Nas³awicach s¹ eksploatowane dwie
odmiany serpentynitów: lizardytowo-chryzotylowa i anty-
gorytowa (Boduch, 1984).

Poza serpentynitami pojawiaj¹ siê ska³y talkowo-ser-
pentynowe, talkowo-wêglanowe, talkowo-chlorytowe, tal-
kowe, chlorytowo-wêglanowe, a tak¿e ¿y³y magnezytowe i
dolomitowe. Czêste s¹ te¿ ska³y leukokratyczne o zró¿ni-
cowanym sk³adzie mineralnym i strukturze (zwykle aplito-
wej, niekiedy pegmatytowej lub porfirowej) oraz o zmiennej,
niekiedy trudnej do okreœlenia, formie zalegania. Wczeœniej
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Ryc. 1. Mapa geologiczna rejonu Jordanów–Nas³awice (Trepka & Mierzejewski, 1957) z zaznaczon¹ stref¹ wystêpowania ska³
leukokratycznych i towarzysz¹cego im nefrytu
Fig. 1. Geological map of the Jordanów–Nas³awice area (Trepka & Mierzejewski, 1957) with marked zone of leucocratic rocks
occurrence accompanied by nephrite



znane by³y one z Jordanowa, gdzie okreœlano je jako ska³y
leukokratyczne lub leukokratyczn¹ strefê przeobra¿eñ
(Heflik, 1969; Lis & Sylwestrzak, 1981).

Oddzieln¹ grupê ska³ stanowi¹ ¿y³y genetycznie zwi¹-
zane z gabrem b¹dŸ z granitem. ¯y³y te uleg³y miejscami
tzw. rodingityzacji, bêd¹cej œwiadectwem znacznej aktyw-
noœci roztworów bogatych w jon Ca2+, kr¹¿¹cych wzd³u¿
gêstych spêkañ.

Wystêpuj¹ce w rejonie Nas³awic rodingity stanowi³y
przedmiot licznych badañ (Majerowicz, 1984; Dubiñska,
1997; Ga³uskin & Sze³êg, 2003). Wyró¿niono na tym
obszarze dwa typy rodingitów:

� rodingity boninitowe — zawieraj¹ce reliktowy kli-
nopiroksen oraz wezuwian i granat (Dubiñska, 1997;
Dubiñska & Gunia, 1997; Dubiñska i in., 2004b),
które powsta³y w wyniku metasomatycznego prze-
kszta³cenia gabra.

� rodingity plagiogranitowe — zawieraj¹ce relikty
albitu szachownicowego oraz hydrogrossular, klino-
zoizyt, zoizyt i diopsyd. Ta odmiana rodingitu powsta³a
z przeobra¿enia granitoidów.

Strefa nefrytowa w kamienio³omie w Nas³awicach

Jesieni¹ 2007 r. w kamienio³omie w Nas³awicach, na
pierwszym poziomie w czêœci po³udniowo-wschodniej
(od strony Jordanowa) stwierdzono wyst¹pienie strefy nefry-
towej (ryc. 2). Kontaktuje ona z jasn¹, podobn¹ do rodingitu
ska³¹, tworz¹c¹ du¿e, owalne wk³adki w serpentynicie.
Stwierdzono trzy, blisko siebie po³o¿one, wyst¹pienia tych
ska³. Widoczne w ociosie przekroje przez opisywane ska³y
maj¹ nastêpuj¹ce rozmiary: wk³adka pierwsza, znajduj¹ca
siê po wschodniej stronie œciany, ma 3 m d³ugoœci i 3 m
wysokoœci, wk³adka druga ma 7 m d³ugoœci i 3,5 m wyso-

koœci, trzecia zaœ, znajduj¹ca siê po stronie zachodniej —
4,5 m d³ugoœci i 3,5 m wysokoœci. Ocios w tym miejscu ma
wysokoœæ oko³o 14 m.

Ska³a podobna do rodingitu jest na ogó³ jasna — bia³a,
lekko ¿ó³tawa b¹dŸ szarawa, z plamami w kolorze rdza-
wym. Jest ona dosyæ mocno zmieniona i rozsypliwa. Po
nas¹czeniu wod¹ staje siê plastyczna i brudzi d³onie
podobnie jak ska³y ilaste. Wystêpuj¹ w niej nieroz³o¿one,
masywne bloczki o wymiarach do kilkudziesiêciu centy-
metrów. Na brzegach wyst¹pieñ barwa tej ska³y zmienia
siê na zielon¹ b¹dŸ szarozielon¹. W obrazie mikroskopo-
wym podobna do rodingitu ska³a sk³ada siê niemal
wy³¹cznie z granatów. Towarzysz¹ im niewielkie iloœci
wtórnych wêglanów (wystêpuj¹cych w postaci ¿y³ek) oraz
brunatne skupienia tlenków i wodorotlenków ¿elaza.

Nefryt stwierdzono w otoczeniu zachodniego wyst¹pienia
jasnej ska³y (ryc. 2). Ponad jej stropem strefa wystêpowa-
nia nefrytu ma mi¹¿szoœæ 10–15 cm i jest nieci¹g³a, a od
strony zachodniej wyst¹pienia jasnej ska³y mi¹¿szoœæ stre-
fy nefrytowej osi¹ga 40–50 cm. Kontaktuj¹ce z nefrytem
serpentynity s¹ spêkane i maj¹ liczne lustra tektoniczne.
Nefryt równie¿ uleg³ spêkaniu. Tworzy on poprzemiesz-
czane bloki. Szczeliny pomiêdzy blokami s¹ wype³nione
azbestem. Pomiêdzy jasn¹ ska³¹ a nefrytem znajduje siê
stopniowa strefa kontaktu, w której mo¿na zaobserwowaæ
przenikanie siê masywnej, niezmienionej jasnej ska³y
drobnokrystalicznej (drobnoblastycznej) z intensywnie
zielonymi (miejscami szmaragdowozielonymi) w³óknami
minera³ów z grupy amfiboli. Kontakt nefrytu z otaczaj¹cym
serpentynitem jest natomiast czytelny i ostry.

Po zachodniej stronie strefy z nefrytem znajduje siê
du¿e osypisko, spod którego miejscami wy³aniaj¹ siê jasne
ska³y. W materiale osypiska wystêpuj¹ luŸne bloczki nefry-
tu. Jest wiêc wielce prawdopodobne, ¿e strefa nefrytu o
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Ryc. 2. Strefa nefrytowa na kontakcie jasnych ska³ i serpentynitu w kamienio³omie w Nas³awicach. Lini¹ przerywan¹ oznaczo-
no przypuszczalny bieg strefy nefrytowej pod usypiskiem
Fig. 2. Nephrite zone (yellow line) on the border of light rocks and serpentinite in the Nas³awice quarry. Presumable course of
the nephrite zone under loose fragments of the rock (dotted line)



najwiêkszej mi¹¿szoœci znajduje siê pomiêdzy
opisywanym wyst¹pieniem jasnych ska³ a kolej-
nym z nich, ukrytym pod osypiskiem.

Charakterystyka nefrytu z Nas³awic

Nefryt jest ska³¹ zwiêz³¹, o prze³amie nie-
równym, zadzierzystym. Ciê¿ar w³aœciwy nefry-
tu wynosi 3,13 g/cm3. Barwê ma zielon¹, lecz
niejednostajn¹ — ró¿ne odcienie zieleni tworz¹
na powierzchni tej ska³y doœæ urozmaicon¹ orna-
mentacjê. W kamienio³omie w Nas³awicach
wystêpuje kilka odmian nefrytu, ró¿ni¹cych siê
zabarwieniem, tekstur¹ i sk³adem mineralnym.

W obrazie mikroskopowym nefryt charakte-
ryzuje siê tekstur¹ masywn¹, zbit¹, pilœniow¹,
miejscami w³óknist¹. Aktynolit — g³ówny mi-
nera³ nefrytu — wystêpuje w trzech postaciach.

W odmianie pierwszej aktynolit tworzy
drobne agregaty (d³ugoœæ w³ókien wynosi ok.
100 ìm), u³o¿one chaotycznie, tak jak w³ókna
pilœni (ryc. 3). Przy pojedynczym nikolu ten typ
amfibolu jest jasnozielonkawy, kolor ten jest
bardzo subtelny, niemal niedostrzegalny.

Druga odmiana aktynolitu wystêpuje w postaci
smug d³ugoœci 4–7 mm i szerokoœci 0,1–0,4 mm,
o równolegle u³o¿onych w³óknach (ryc. 4). Przy
pojedynczym nikolu odmiana ta jest bladozielo-
na. Widoczny jest ponadto s³aby pleochroizm
(od bezbarwnego do jasnozielonego). Skupienia
pilœniowe i w³ókniste wystêpuj¹ w badanej ska-
le w podobnych proporcjach.

Trzecia odmiana tworzy pojedyncze, subau-
tomorficzne i automorficzne, niewielkie s³upki
(d³ugoœci 20–80 ìm), tkwi¹ce w g³ównej masie
aktynolitu, s³abo dostrzegalne przy pojedyn-
czym nikolu, jednak doskonale widoczne w
obrazie utworzonym przez wstecznie rozpro-
szone elektrony (ryc. 5) w analizie mikrosondo-
wej BSE (backscattered electrons).

Amfibole w nefrycie z Nas³awic odpowia-
daj¹ sk³adem chemicznym jednoskoœnym amfi-
bolom wapniowo-magnezowym z podgrupy
tremolit-aktynolit, o stosunku Mg/(Mg + Fe) w
granicach 0,8–0,9. Wyniki analiz chemicznych
reprezentatywnych próbek poszczególnych od-
mian aktynolitu z Nas³awic przedstawiono w
tab. 1. Pod wzglêdem sk³adu chemicznego
pierwsza odmiana aktynolitu jest zubo¿ona w
¿elazo (œrednio 3,5% wag. FeO) w stosunku do
odmiany drugiej i trzeciej (œrednio 6–7% wag.
FeO). Zwraca te¿ uwagê stosunkowo du¿a kon-
centracja Cr (do 0,94% wag. w odmianie dru-
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Ryc. 3. Obraz mikroskopowy pierwszej odmiany aktynolitu w nefrycie
z Nas³awic (nikole skrzy¿owane)
Fig. 3. Microscopic image of the first variety of actinolite in nephrite from
Nas³awice (crossed nocols)

BSE1 15kV no reg0,1 mm

�

Ryc. 4. Obraz mikroskopowy drugiej odmiany aktyno-
litu w nefrycie z Nas³awic (nikole skrzy¿owane)
Fig. 4. Microscopic image of the second variety of
actinolite in nephrite from Nas³awice (crossed nicols)

Ryc. 5. Obraz BSE trzeciej, s³upkowej odmiany akty-
nolitu w nefrytcie
Fig. 5. BSE image of the third prismatic variety of
actinolite in nephrite

4

5



giej). Zawartoœæ Al, Ca, Mg, K, Na, V i Ni jest podobna do
zawartoœci tych pierwiastków w nefrycie ze z³ó¿ rosyjskich
(Suturin & Zamaletdinov, 1984). Sk³ad chemiczny aktyno-
litu z Nas³awic odbiega za to od sk³adu aktynolitu z Jorda-
nowa. Dotyczy to szczególnie Al i Na, w które aktynolit z
Jordanowa jest wyraŸnie wzbogacony (tab. 2).

W tabeli 3 przedstawiono wyniki rentgenowskiej anali-
zy proszkowej aktynolitu z nefrytu z Nas³awic. Analizê
przeprowadzono na dyfraktometrze Siemens D5005 w Insty-
tucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Dodatkowo w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wroc-
³awskiego wykonano badania ramanowskie nefrytu. W tym
celu zastosowano spektrometr Horiba-Jobin-Yvon T-64000
z lini¹ wzbudzaj¹c¹ ë = 514,5 nm (laser argonowy). Anali-
zy przeprowadzono w temperaturze pokojowej przy u¿yciu
wi¹zki wzbudzaj¹cej o mocy 100 mW. Wartoœci pasm w
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Tab. 1. Reprezentatywne analizy mikrosondowe trzech odmian aktynolitu z Nas³awic
Tab. 1. Representative chemical microprobe analyses of 3 varieties of actinolite from Nas³awice

Tlenek
Oxide

Odmiana pierwsza
First variety

Odmiana druga
Second variety

Odmiana trzecia
Third variety

I II I II I II

Zawartoœæ tlenków w procentach wagowych
Content of oxides in weight percent

SiO2 57,58 57,74 56,05 55,94 56,63 56,08

TiO2 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01

Al2O3 0,52 0,50 1,09 0,90 0,65 0,89

Cr2O3 0,56 0,26 0,94 0,79 0,31 0,59

V2O3 0,02 0,00 0,08 0,03 0,01 0,08

FeO 3,70 3,55 6,61 6,65 7,69 5,71

MnO 0,09 0,07 0,09 0,02 0,01 0,07

CoO 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

NiO 0,21 0,19 0,16 0,08 0,16 0,15

MgO 21,91 22,07 19,43 19,37 19,11 20,14

CaO 12,98 13,38 13,17 13,15 13,33 13,31

Na2O 0,13 0,09 0,12 0,07 0,03 0,08

K2O 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

H2O 2,18 2,16 2,14 2,13 2,14 2,14

F 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

� 99,94 100,11 99,91 99,14 100,08 99,25

Jon
Ion

Liczba jonów na 23 atomy tlenu
Numbers of ions based on 23 oxygens

Si 7,936 7,941 7,852 7,887 7,934 7,871

Ti 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001

Al 0,084 0,081 0,181 0,150 0,108 0,147

Cr 0,061 0,028 0,104 0,088 0,035 0,066

V 0,002 0,000 0,008 0,003 0,001 0,009

Fe 0,426 0,409 0,774 0,784 0,900 0,670

Mn 0,011 0,008 0,011 0,002 0,002 0,008

Co 0,002 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000

Ni 0,023 0,021 0,017 0,009 0,018 0,017

Mg 4,502 4,526 4,057 4,072 3,990 4,214

Ca 1,917 1,972 1,977 1,987 2,001 2,002

Na 0,036 0,025 0,031 0,020 0,009 0,022

K 0,004 0,000 0,002 0,001 0,002 0,000

H 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

F 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

� 15,006 15,020 15,016 15,003 15,000 15,027

Tab. 2. Analizy chemiczne aktynolitu i tremolitu z Jordanowa
(Heflik i in., 1988)
Tab. 4. Chemical analyses of actinolite and tremolite from Jorda-
nów (Heflik et al., 1988)

Aktynolit [% wag.]
Actinolite [weight %]

Tremolit [% wag.]
Tremolite [weight %]

SiO2 51,33 57,31

TiO2 0,45 0,02

Al2O3 7,66 1,28

FeO 3,02 1,91

MgO 20,05 22,80

CaO 13,43 13,21

Na2O 1,70 0,10

H2O 2,05 3,13

� 99,69 99,76



spektrach ramanowskich uzyskanych dla aktynolitu i chry-
zotylu s¹ zgodne z danymi zawartymi w internetowej bazie
danych RRUFF Raman Database University of Arizona
(www.rruff.info) i pozwalaj¹ na ³atw¹ identyfikacjê tych
minera³ów. Wyniki analiz przedstawiono na ryc. 6 i 7.

W skale nefrytowej pojawia siê tak¿e granat o zawarto-
œci 12–17% Cr2O3 (tab. 4), tworz¹cy najczêœciej nieregu-
larne skupienia (rzadziej okr¹g³e lub owalne) poprzeras-
tane amfibolami. Na zdjêciach BSE widoczne s¹ tak¿e prze-
rosty granatu z chromitem. Ten ostatni wystêpuje w skale w
znacznych iloœciach. Miejscami jego zawartoœæ dochodzi
do 5% obj. ska³y. Tworzy ciemne, spêkane, dochodz¹ce do
5 mm d³ugoœci ziarna o nieregularnych kszta³tach. Wyniki
analizy mikrosondowej chromitu przedstawiono w tab. 5.
Miejscami w skale znajduj¹ siê wiêksze nieregularne smugi
tlenków ¿elaza. Stwierdzono tak¿e obecnoœæ piroksenów
Ca-Mg-Fe, wystêpuj¹cych w masie aktynolitu w postaci
subautomorficznych kryszta³ów d³ugoœci 10–20 ìm.

Analizy chemiczne zosta³y przeprowadzone za po-
moc¹ mikrosondy CAMECA SX-100 w Miêdzyinstytu-
towym Laboratorium Mikroanalizy Minera³ów i Substancji
Syntetycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przyk³adowe
analizy chemiczne piroksenu zestawiono w tabeli 6.

996

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 11, 2008

Tab. 3. Odleg³oœci miêdzyp³aszczyznowe w aktynolicie z Nas³awic
Tab. 3. D-spacing of actinolite from Nas³awice

dÅ I d Å I

8,987 16 2,382 6

8,348 60 2,331 17

5,066 10 2,271 6

4,871 10 2,158 20

4,73 10 2,04 7

4,506 25 2,013 10

4,197 12 1,966 5

3,86 8 1,892 10

3,367 25 1,862 6

3,273 40 1,84 4

3,115 100 1,811 6

2,935 30 1,746 4

2,795 12 1,684 4

2,703 55 1,651 15

2,586 15 1,616 8

2,529 23 1,583 7
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Ryc. 6. Widmo ramanowskie aktyno-
litu z nefrytu plamistego z Nas³awic
Fig. 6. Raman spectrum of actinolite
from spotted nephrite of Nas³awice
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Ryc. 7. Widmo ramanowskie chry-
zotylu z ¿y³ki przecinaj¹cej nefryt
plamisty
Fig. 7. Raman spectrum of chrysoti-
le from vein cutting patchy nephrite
from Nas³awice
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Charakterystyka gemmologiczna

Nefryt, podobnie jak inne kamienie szlachetne i ozdob-
ne, podlega swoistym kryteriom oceny jakoœciowej. Na
wartoœæ nefrytu jako surowca jubilerskiego maj¹ wp³yw
takie w³aœciwoœci, jak: barwa i stopieñ nasycenia barw¹,
tekstura (wygl¹d wypolerowanej powierzchni), stopieñ
przeœwiecania na naro¿ach lub w p³ytkach cienkich i
wymiary surowego kamienia.

W praktyce szlifierskiej decyduj¹ce znaczenie maj¹
barwa i wymiary surowca. Obecnie na œwiatowych ryn-
kach jubilerskich najwy¿ej ceniona jest barwa zielona. Na
przyk³ad w Kanadzie w 2004 r. za 1 kilogram nefrytu o
wartoœci jubilerskiej p³acono 20–50 dolarów. Natomiast za
1 kg okazów wiêkszych, przeznaczonych do rzeŸbienia,
p³acono 5–10 dolarów — w zale¿noœci od koloru.

Wa¿n¹ cech¹ nefrytów jest zdolnoœæ do przyjmowania
poleru. Proces polerowania polega na nadaniu kamieniowi
prawie idealnie g³adkiej i b³yszcz¹cej powierzchni.

W celu oceny wartoœci surowych nefrytów wycina siê
kostki: do oceny gatunku pierwszego o wymiarach 200 x
150 x 150 mm, drugiego — 100 x 50 x 50 mm, a trzeciego
— 50 x 30 x 30 mm. W wyciêtych w ten sposób próbkach
poleruje siê jedn¹ z powierzchni, która s³u¿y do wizualnej
oceny jej barwy i tekstury. Zwraca siê przy tym uwagê na
obecnoœæ inkluzji, plamek, a przede wszystkim pêkniêæ.
Do gatunku pierwszego zalicza siê nefryt o zielonej barwie
i du¿ych wymiarach kostek. Nie mo¿e on zawieraæ wiêcej
ni¿ 20% inkluzji o wymiarach wiêkszych ni¿ 1–2 mm
(Kierlenko, 1974).

Na podstawie rysunku wypolerowanej powierzchni
nefryt z Nas³awic mo¿na podzieliæ na 3 odmiany — jedno-
rodn¹, cêtkowan¹ oraz wykazuj¹c¹ efekt kociego oka (cha-
toyancy):

� nefryt jednorodny — o barwie ciemnozielonej, naj-
czêœciej jednak niejednostajnej. Wystêpuj¹ce w nim
wrostki chromitu nie zajmuj¹ wiêcej ni¿ 5% po-
wierzchni p³ytki (ryc. 8 i 9). Jest on przeœwiecaj¹cy
w p³ytkach o gruboœci do 1 cm;
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Tab. 4. Reprezentatywne analizy mikro-
sondowe granatu chromowego z Nas³awic
Tab. 4. Representative microprobe analy-
ses of chromium garnet from Nas³awice

I II

Zawartoœæ tlenków w procentach wagowych
Content of oxides in weight percent

SiO2 35,68 35,64

TiO2 0,07 0,07

Al2O3 4,05 3,04

Cr2O3 14,37 15,13

Fe2O3 10,61 11,33

FeO 0,74 0,79

MnO 0,19 0,12

MgO 0,12 0,03

CaO 33,43 33,51

Na2O 0,02 0,02

K2O 0,01 0,00

� 99,29 99,68

Liczba jonów na 24 atomy tlenu
Numbers of ions based on 24 oxygens

Si 5,928 5,931

Ti 0,009 0,008

Al 0,793 0,597

Cr 1,888 1,991

Fe3+
1,327 1,419

Fe2+
0,102 0,109

Mn 0,027 0,017

Mg 0,030 0,007

Ca 5,951 5,974

Na 0,007 0,007

K 0,002 0,000

� 16,064 16,060

Tab. 5. Reprezentatywne analizy mikro-
sondowe chromitu z Nas³awic
Tab. 5. Representative microprobe analy-
ses of chromite from Nas³awice

I II

Zawartoœæ tlenków w procentach wagowych
Content of oxides in weight percent

SiO2 0,00 0,05

TiO2 0,89 1,64

Al2O3 3,27 3,11

Cr2O3 39,07 41,00

Fe2O3 22,82 20,70

V2O3 1,02 1,08

FeO 29,67 29,40

MnO 1,35 1,68

CoO 0,15 0,07

NiO 0,11 0,08

CuO 0,01 0,00

MgO 0,29 0,51

Na2O 0,05 0,01

� 98,70 99,33

Liczba jonów na 32 atomy tlenu
Numbers of ions based on 32 oxygens

Si 0,000 0,021

Ti 0,195 0,367

Al 1,148 1,077

Cr 9,234 9,580

Fe3+
5,130 4,599

V 0,251 0,260

Fe2+
7,412 7,267

Mn 0,342 0,417

Co 0,039 0,018

Ni 0,031 0,019

Cu 0,001 0,000

Mg 0,129 0,232

Na 0,032 0,001

� 23,944 23,858

Tab. 6. Reprezentatywne analizy mikro-
sondowe piroksenu z Nas³awic
Tab. 6. Representative microprobe analy-
ses of pyroxene from Nas³awice

I II

Zawartoœæ tlenków w procentach wagowych
Content of oxides in weight percent

SiO2 53,84 54,55

TiO2 0,04 0,01

Al2O3 0,02 0,06

Cr2O3 0,83 0,20

Fe2O3 0,76 0,42

FeO 2,33 2,80

MnO 0,18 0,10

NiO 0,06 0,08

MgO 15,96 16,22

CaO 25,23 25,76

Na2O 0,23 0,07

K2O 0,00 0,00

� 99,48 100,27

Liczba jonów na 6 atomów tlenu
Numbers of ions based on 6 oxygens

Si 1,984 1,988

Ti 0,001 0,000

Al 0,001 0,009

Cr 0,024 0,014

Fe 0,021 0,016

Fe 0,072 0,088

Mn 0,006 0,004

Ni 0,002 0,003

Mg 0,877 0,871

Ca 0,996 0,990

Na 0,017 0,016

K 0,000 0,000

� 4,001 3,999



� nefryt cêtkowany — z licznymi cêtkami, zwykle
czarnymi na zielonym tle (ryc. 10). Niekiedy odmia-
na ta przechodzi w serpentynit;

� nefryt plamisty — charakteryzuje siê obecnoœci¹
szmaragdowozielonych plam aktynolitu na bia³ym
tle (ryc. 11). Niektóre jego fragmenty zawieraj¹
¿y³ki w³óknistego serpentynu, daj¹ce efekt kociego

oka. Jest on najbardziej interesuj¹c¹ odmian¹.
Oszlifowany w formie kaboszonu wykazuje charak-
terystyczn¹ pasow¹ migotliwoœæ ¿y³ek w³óknistego
serpentynu, widoczn¹ jako jasne pasmo przemiesz-
czaj¹ce siê przy zmianie po³o¿enia kamienia. Naj-
lepszy materia³ jubilerski podobnego typu pozyskuje
siê ze z³o¿a nefrytu Fengtein na Tajwanie.

Odmiany te ró¿ni¹ siê ponadto wrostkami.
Ze wstêpnej oceny technologicznej wynika, ¿e nefryt z

Nas³awic ma nie tylko piêkne barwy i ciekawy rysunek
powierzchni, ale tak¿e bardzo dobrze przyjmuje poler i ma
szklisty, t³usty po³ysk wypolerowanej powierzchni. Nieste-
ty, dostêpne obecnie okazy s¹ mocno spêkane, co jest spo-
wodowane tym, i¿ w kamienio³omie nas³awickim strefa
nefrytowa wystêpuje w serpentynitach, które s¹ urabiane
na kruszywo za pomoc¹ materia³ów wybuchowych.

Geneza nefrytu z Jordanowa

Pogl¹dy na temat genezy ska³ leukokratycznych i
zwi¹zanych z nimi nefrytów z Jordanowa s¹ zró¿nicowane
(np. Gawe³, 1957; Koleœnik, 1964; Maciejewski, 1966;
Heflik, 1967; Lis & Sylwestrzak, 1981; Suturin & Zamalet-
dinov, 1984). Mo¿na je uj¹æ w cztery podstawowe grupy:
a) geneza wi¹¿e siê z magm¹ gabrow¹ masywu Œlê¿y; b) z
resztkowymi roztworami serpentynitów (ska³ ultrazasado-
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1 cm
8

9 1 cm
10

2 cm
11

Ryc. 8. Nefryt jednorodny (Nas³a-
wice). Ryc. 8–11 fot. A. Stryjewski
Fig. 8. Homogeneous nephrite (Na-
s³awice). Figs 8–11 photo A. Stry-
jewski
Ryc. 9. Nefryt jednorodny zaliczony
do gatunku trzeciego (Nas³awice).
Wymiary kostki 50 x 50 x 50 mm
Fig. 9. Homogeneous nephrite rated as
third quality class (Nas³awice). Size
of the cube 50 x 50 x 50 mm
Ryc. 10. Nefryt cêtkowany (Nas³awi-
ce)
Fig. 10. Spotted nephrite (Nas³awice)
Ryc. 11. Nefryt plamisty (Nas³awice)
Fig. 11. Patchy nephrite (Nas³awice)



wych); c) z magm¹ granitow¹ masywu Strzegom–Sobótka
(lub z magm¹ syenitow¹ strefy Niemczy); d) z procesami
rodingityzacji.

Zwi¹zek nefrytów z magmami gabrowymi przyjmowa-
li Sachs i Gawe³ (vide Gawe³, 1957), a tak¿e Heflik i in.
(1988), którzy stwierdzili, ¿e nefryt jordanowski jest pro-
duktem przeobra¿enia serpentynitów pod wp³ywem iniek-
cji magmy gabrowej. Na zwi¹zek ska³ ¿y³owych, w tym
nefrytu, z serpentynitami (perydotytami) wskazywa³ Maje-
rowicz (1984), wed³ug którego Ÿród³em wzbogaconych w
wapñ ska³ by³y: raczej serpentynizuj¹ce siê ultrabazyty, a nie
pomagmowe produkty gabrowe, jak to by³o dotychczas przyj-
mowane. Odmienne stanowisko zajmowali Lis i Sylwe-
strzak (1981), którzy przyjmowali, ¿e powstanie nefrytu w
Jordanowie by³o wynikiem oddzia³ywania na serpentynit
kwaœnych magm.

Oryginalny pogl¹d na powstanie nefrytów, w tym jor-
danowskich, przedstawili Kolesnik (1965) i Maciejewski
(1966). Wed³ug tych autorów nefryt jordanowski (podob-
nie jak nefryt we wschodnich Sajanach) jest jednym z pro-
duktów ogólnego procesu metasomatycznego, obejmuj¹cego
¿y³y i pnie ska³ gabrowych i ich pochodnych, wystêpuj¹cych
w obrêbie masywu ultrazasadowego. Nefryt powstaje na
kontakcie gabra (lub jego pochodnych) ze ska³ami ultraza-
sadowymi przy okreœlonym stosunku potencja³ów wapnia i
sodu. W strefie kontaktu gabra i ska³ ultrazasadowych
odbywa siê metasomatyczna wymiana pierwiastków. Pier-
wiastki uruchomione z minera³ów ska³ pierwotnych migruj¹
w tej strefie i w zale¿noœci od stê¿enia poszczególnych
pierwiastków i temperatury tworz¹ okreœlone minera³y
wtórne oraz ska³y (Kolesnik, 1965; Maciejewski, 1966).
Maciejewski (1966) zauwa¿y³, ¿e nefryt z Jordanowa
powsta³ w wyniku takich samych procesów jak nefryt w
Sajanach, a towarzysz¹ce obu wyst¹pieniom nefrytu ska³y
wskazuj¹ na ten sam typ przeobra¿enia. Suturin i Zamalet-
dinov (1984) zwracaj¹ uwagê, i¿ aposerpentynitowe nefryty
powstaj¹ w rezultacie wapniowej infiltracyjno-dyfuzyjnej
metasomatozy, przekszta³caj¹cej serpentynity antygorytowe.
Dzieje siê to na kontakcie serpentynitów z apogabrowymi
lub apogranitowymi metasomatytami.

Podsumowanie

Odkrycie w roku 2007 wyst¹pienia nefrytu w Nas³awi-
cach œwiadczy o tym, ¿e od Jordanowa do Nas³awic na
d³ugoœci oko³o 5 km mo¿e siê ci¹gn¹æ strefa nefrytowa
zwi¹zana ze ska³ami leukokratycznymi (ryc. 1). W strefie
Jordanów–Nas³awice wystêpuje nefryt o bardzo dobrych
walorach gemmologicznych. Nale¿y siê spodziewaæ wiêk-
szych zasobów tego surowca w tym rejonie. Dotychczas
najwiêksze w Polsce wyst¹pienie ska³ nefrytowych znane
jest z kamienio³omu w Jordanowie. Wychodnia nefrytu
znajduje siê na zachodniej œcianie tego kamienio³omu,
gdzie kontaktuje ze ska³ami leukokratycznymi. Na wystê-
powanie w tym rejonie strefy nefrytowej na wiêkszej
g³êbokoœci wskazuj¹ te¿ wyniki uzyskane z trzech otwo-
rów wiertniczych zlokalizowanych w pobli¿u kamie-
nio³omu w Jordanowie. W otworach tych natrafiono na
strefy nefrytowe mi¹¿szoœci oko³o 20 cm (Koz³owski,
1980). Od dawna przyjmowano, ¿e strefa wystêpowania
nefrytu w okolicy Jordanowa mo¿e byæ zwi¹zana z prze-
biegiem ¿y³ leukokratycznych, a obszar perspektywiczny
pod wzglêdem wystêpowania nefrytu ci¹gnie siê do
Nas³awic (Maciejewski, 1966; Heflik, 1967; Koz³owski,
1980). Wydaje siê, ¿e geneza nefrytów w masywie serpenty-
nitowym Gogo³ów–Jordanów jest œciœle zwi¹zana tak¿e z

metasomatycznymi procesami rodingityzacji pochodnych
gabra lub granitoidów. Ostateczn¹ odpowiedŸ mo¿na bêdzie
uzyskaæ dopiero po przeprowadzeniu szczegó³owych badañ
petrologicznych i geochemicznych rodingitów oraz nefrytów.

Autorzy dziêkuj¹ dr. Krzysztofowi Turniakowi za wykonanie
badañ mikrosondowych i dyskusjê oraz recenzentom za cenne
uwagi. Dziêkujemy równie¿ mgr. Antoniemu Stryjewskiemu za
u¿yczenie zdjêæ nefrytu.
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