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Ekspedycja naukowo-badawcza „Wyprawa do serca Azji – Tuwa 2010” odby³a siê
w dniach 02.07–08.08.2010. Badania i obserwacje geologiczne prowadzono w rosyjskiej
Autonomicznej Republice Tuwy, granicz¹cej z Mongoli¹. Inicjatorami i uczestnikami eks-
pedycji byli studenci trzeciego roku Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie, z kierunku górnictwo
i geologia.

Wyprawa odby³a siê dziêki wspó³pracy z Tuwiñskim Instytutem Poszukiwania Su-
rowców Naturalnych Syberyjskiego Oddzia³u Rosyjskiej Akademii Nauk w Kyzyle oraz
Instytutem Geologii i Mineralogii im. V.S. Soboleva Syberyjskiego Oddzia³u Rosyjskiej
Akademii Nauk w Nowosybirsku. Organizacyjnie wyprawê wspierali pracownicy tych
instytucji: Miša Buslov, Fedor Zhimulev, Amina Sugorakova, Sergej Prudnikov i Èojgan
Uydup.

Republika Tuwy jest jedn¹ z autonomicznych republik wchodz¹cych w sk³ad dzisiej-
szej Federacji Rosyjskiej. Geograficznie jest to czêœæ regionu a³tajsko-sajañskiego, obejmu-
j¹cego m.in. Kotlinê Tuwiñsk¹ wraz z otaczaj¹cymi j¹ pasmami górskimi: Sajanem Za-
chodnim od pó³nocy, Sajanem Wschodnim od wschodu, Tannu Ola od po³udnia i A³tajem
od zachodu (Fig. 1). Odizolowanie republiki wysokimi pasmami górskimi wp³ynê³o na wy-
kszta³cenie specyficznego klimatu, krajobrazu, a tak¿e kultury Tuwiñczyków.
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W centrum Kotliny Tuwiñskiej po³o¿one jest niewielkie, bo licz¹ce zaledwie sto tysiêcy
mieszkañców miasto Kyzyl, pe³ni¹ce rolê stolicy republiki. Tutaj te¿ pocz¹tek ma Jenisej,
jedna z najwiêkszych syberyjskich rzek. Powstaje on z po³¹czenia Wielkiego i Ma³ego
Jeniseju, których Ÿród³a znajduj¹ siê w wysokich partiach górskich na pograniczu z Repub-
lik¹ Buriacji i Mongoli¹. W Kyzyle znajduje siê najlepiej rozpoznawalne miejsce w Re-
publice Tuwy. Jest to obelisk symbolizuj¹cy umowny œrodek Azji, miejsce najbardziej
oddalone od wybrze¿y mórz i oceanów na œwiecie (Fig. 2).

Obszar zajmowany przez Republikê Tuwy zbudowany jest ze struktur póŸnoprekam-
bryjskich i paleozoicznych obrze¿aj¹cych od po³udnia platformê syberyjsk¹. Struktury te
tworz¹ w¹skie pasy w dawnych strefach kolizji pomiêdzy prekambryjskimi – wczesnopaleo-
zoicznymi mikrokontynentami (Zonenshein et al. 1990; Dobretsov & Buslov 2007).

Chocia¿ obszar by³ aktywny tektonicznie ju¿ podczas orogenez karelskiej i bajkals-
kiej, to o charakterze geologicznym regionu a³tajsko-sajañskiego zadecydowa³y g³ównie
deformacje kaledoñskie. Deformacje hercyñskie nie odegra³y ju¿ tu tak wa¿nej roli. W cza-
sie tych ostatnich starsze kompleksy skalne zosta³y przebite przez liczne intruzje granitoi-
dowe (Nalivkin 1973).

Góry otaczaj¹ce Kotlinê Tuwy zbudowane s¹ przede wszystkim z utworów prekam-
bryjskich i dolnopaleozoicznych. Utwory górnego proterozoiku, kambru i ordowiku maj¹ce
mi¹¿szoœæ przekraczaj¹c¹ 10 km s¹ silnie sfa³dowane i zmetamorfizowane.
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Fig. 1. Republika Tuwy – po³o¿enie na kontynencie azjatyckim, t³o geograficzne oraz lokalizacja
opisanych w tekœcie z³ó¿

Fig. 1. Republic of Tuva – located on the continent of Asia, geographical background and location of
presented deposits



Na obszarze Tuwy wystêpuj¹ równie¿ klastyczne i wêglanowe ska³y dewoñskie oraz
wype³niaj¹ce Kotlinê Tuwiñsk¹ utwory jurajskie z pok³adami wêgla o bardzo dobrych
w³asnoœciach koksuj¹cych. Najm³odsze utwory kenozoiczne to mioceñsko-plioceñskie po-
krywy i potoki lawowe oraz osady jeziorne, wype³niaj¹ce niewielkie obni¿enia (Nalivkin
1973) (Fig. 3).

Procesom magmatycznym zachodz¹cym na przestrzeni kolejnych okresów geologicz-
nych towarzyszy³o powstanie mineralizacji rudnej. W Tuwie obecnie znajduje siê wiele
z³ó¿ ró¿nych metali. ¯artobliwie mówi siê nawet, ¿e mo¿na tu znaleŸæ ca³¹ tablicê Men-
delejewa. Przyroda obdarzy³a równie¿ tê niewielk¹ syberyjsk¹ republikê licznymi rzadkimi
minera³ami, czêsto niemal niespotykanymi w innych miejscach na ziemi. Poni¿ej zapre-
zentowano wybrane z³o¿a, w których prowadzono badania geologiczne podczas wyprawy,
a na figurze 4 – wystêpuj¹ce w nich minera³y.

Geologia Republiki Tuwy zosta³a równie¿ szczegó³owo opisana w artykule Republika
Tuwy – geoturystyczne atrakcje w sercu Azji przygotowanym do opublikowania w czaso-
piœmie „Geoturystyka” (2011) (£odziñski et al. 2011).
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Fig. 2. Uczestnicy „Wyprawy do serca Azji” przed obeliskiem wskazuj¹cym œrodek kontynentu

Fig. 2. Participants of the “Expedition to the heart of Asia” in front of the monument showing the
center of continent



Z³o¿e Abakan

Z³o¿e rud ¿elaza Abakan znajduje siê 5 km na pó³noc od miasta Abaza w po³udniowej
czêœci Republiki Chakasji (Fig. 1). Znane jest od 1852 roku (Borisenko & Lebedev 2009).
Wydobycie rudy rozpoczêto tutaj w latach 1953–1955. W 1957 roku na tym terenie pow-
sta³a kopalnia, której roczna produkcja wynosi ok. 3 mln ton (Borisenko & Lebedev 2009).
Do roku 1961 eksploatacja by³a prowadzona metod¹ odkrywkow¹, póŸniej rozpoczêto eks-
ploatacjê metod¹ podziemn¹. Obecnie ogromne, powierzchniowe wyrobisko jest w trakcie
rekultywacji (Fig. 5). Do g³êbokoœci 600 m na tym obszarze rozpoznano szeœæ soczewko-
watych cia³ rudnych, zbudowanych g³ównie z magnetytu. Ska³y w os³onie cia³ rudnych s¹
zmetasomatyzowane, g³ownie zalbityzowane, zepidotyzowane, zamfibolizowane i schlory-
tyzowane (Borisenko & Lebedev 2009).
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Fig. 3. Geologia Republiki Tuwy wg Berzina (1999) uproszczone: 1 – prekambr-kambr, 2 – metamorfik
(nierozdzielony), 3 – kambr-sylur, 4 – dewon-dolny karbon, 5 – jura, 6 – kenozoik, 7 – granica jednos-
tek geologicznych, 8 – uskoki: a – pewne, b – prawdopodobne, 9 – nasuniêcia: a – pewne, b –

prawdopodobne

Fig. 3. Geology of Tuva Republic based on Berzin (1999) simplified: 1 – Precambrian-Cambrian,
2 – metamorphic (undivided), 3 – Cambrian-Silurian, 4 – Devonian-Early Carboniferous, 5 – Jurrasic,
6 – Cenozoic, 7 – boundary of geological units, 8 – faults: a – certain, b – hypothetical, 9 – over-

thrusts: a – certain, b – hypothetical



Republika Tuwy – wyprawa Studenckiego Ko³a Naukowego Geologów... 589

Fig. 4. Minera³y z wybranych z³ó¿ Republiki Tuwy, zdjêcia mikroskopowe: A) Hem – hematyt, Py –
piryt, Ccp – chalkopiryt; Abakan; œwiat³o odbite, jeden nikol; B) Sp – sfaleryt, Ccp – chalkopiryt,
Cv – kowelin; Kyzyl-Taštyg; œwiat³o odbite; nikole równoleg³e; C) Cin – cynober, Cha – chalcedon;
Terlig-Haja; œwiat³o odbite; nikole skrzy¿owane; D) Sk – skutterudyt; Hovu-Aksy; œwiat³o odbite; je-
den nikol; E) i F) Grt – anizotropowe granaty; Hovu-Aksy; œwiat³o przechodz¹ce; jeden nikol (E)

oraz nikole skrzy¿owane (F)

Fig. 4. Minerals collected from Republic of Tuva deposits; microphotographs: A) Hem – hematite,
Py – pyrite, Ccp – chalcopyrite; Abakan deposit; reflected light; one nicol; B) Sp – sphalerite, Ccp –
chalcopyrite, Cv – covellite; Kyzyl-Taštyg deposit; reflected light; one nicol; C) Cin – cinnabar, Cha
– chalcedony; Terlig-Haja deposit; reflected light; crossed nicols; D) Sk – skutterudite; Hovu-Aksy
deposit; reflected light; one nicol; E) and F) Grt – anisotropic garnets; Hovu-Aksy deposit; transmitted

light; one nicol (E) and crossed nicols (F)

A) B)

C) D)

E) F)



Powstanie z³o¿a Abakan zwi¹zane jest z intruzj¹ ordowickich plagiogranitów przeci-
naj¹cych tufy. Mineralizacja Fe wystêpuje na kontakcie intruzji ze ska³ami otaczaj¹cymi
i wi¹¿e siê z migracj¹ roztworów hydrotermalnych wzd³u¿ stref tektonicznych. Minera³ami
rudnymi wystêpuj¹cymi w z³o¿u s¹ magnetyt, hematyt, piryt, pirotyn, chalkopiryt, syderyt
oraz w strefie utleniania goethyt (Fig. 4A).

Spoœród minera³ów p³onnych pojawiaj¹ siê chloryt, aktynolit, epidot, dolomit, kalcyt,
kwarc, talk i apatyt. W z³o¿u zachodz¹ dwa typowe dla magnetytu i hematytu procesy.
Pierwszy proces prowadzi do powstania martytu (pseudomorfozy hematytu po magnety-
cie), natomiast drugi do powstania tak zwanego muszkietowitu, czyli pseudomorfozy mag-
netytu po hematycie.

Z³o¿e Kyzyl-Taštyg

Do z³o¿a polimetalicznego Kyzyl-Taštyg po³o¿onego w Sajanach na wysokoœci oko³o
1700 m n.p.m., 200 km na pó³nocny wschód od Kyzylu (Fig. 1), prowadzi droga gruntowa.
Trudno dostêpna lokalizacja nie stanowi przeszkody w eksploatacji. Z³o¿e jest w³aœnie
w koñcowej fazie udostêpnienia (Fig. 6). Koncesjê na wydobycie ma firma LCC Lunsin
nale¿¹ca do chiñskiej kompani Zijing Mining.

Zawartoœæ pierwiastków u¿ytecznych w rudzie okreœlono na 10.5% Zn; 1.5% Pb;
0.7% Cu. Zasoby z³o¿a Kyzyl-Taštyg oszacowano na 12.9 mln ton rudy, a wydobycie, któ-
re rozpocznie siê w 2012 r., planuje siê na 14 lat.
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Fig 5. Uczestnicy ekspedycji w czêœciowo zrekultywowanym wyrobisku odkrywkowym kopalni
¿elaza w Abazie

Fig. 5. Expedition participants in partially reclaimed open-pit iron mine in Abaza



W pierwszym etapie eksploatacja bêdzie prowadzona metod¹ odkrywkow¹, a nastêp-
nie poprzez wyrobiska podziemne. Przewiduje siê roczne wydobycie w granicach 1 mln ton
rudy (Butanaev 2010).

Cia³a rudne znajduj¹ siê w obrêbie du¿ej wczesnokambryjskiej kaldery (Kuzebnyy
et al. 1990). Dolna czêœæ profilu z³o¿a reprezentowana jest g³ównie przez ska³y wulka-
niczne. W górnych partiach wystêpuj¹ ska³y wulkaniczne i osadowe (Borisenko & Lebedev
2009, Simonov et al. 2010).

W z³o¿u Kyzyl-Taštyg g³ównym pierwiastkiem, który bêdzie pozyskiwany, jest cynk.
Mniejsz¹ rolê odgrywaj¹ o³ów i miedŸ. Dodatkowo ekonomiczne znaczenie maj¹ pier-
wiastki towarzysz¹ce, m.in. Ag, Cd i Au (Butanaev 2010). G³ównymi minera³ami rudnymi
s¹ piryt, sfaleryt, chalkopiryt i galena (Fig. 4B), podrzêdnie wystêpuj¹ równie¿ kowelin,
arsenopiryt i tennantyt (Kuzebnyy 1990, Rodionov et al. 2004).

Region, w obrêbie którego le¿y z³o¿e Kyzyl-Taštyg, nale¿y do tzw. ulugoyskiej strefy
siarczkowej. Jest to obszar perspektywiczny, w którym udokumentowano ju¿ kilka innych
wyst¹pieñ mineralizacji tego samego rodzaju jak w z³o¿u i nadal prowadzi siê dalsze, dobrze
rokuj¹ce prace poszukiwawcze i rozpoznawcze (Makarov 2010).
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Fig. 6. Rejon z³o¿a Kyzyl-Taštyg. Silnie zmineralizowana woda dziêki zwi¹zkom ¿elaza zabarwia
otoczaki w dolinie rzecznej na charakterystyczny rdzawy kolor. Do barwy tej nawi¹zuje nazwa z³o¿a

Kyzyl-Taštyg, która w t³umaczeniu z jêzyka tuwiñskiego znaczy dos³ownie „czerwony kamieñ”

Fig. 6. Kyzyl-Taštyg deposit area. Highly mineralized water colors boulders in river valley due to
iron compounds. The name of the deposit refers to Kyzyl-Taštyg, which in Tuvan language means

“red stone”



Z³o¿e Terlig-Haja

W roku 1949 na po³udniowych stokach Sajanu Zachodniego odkryto z³o¿e Terlig-
-Haja (Fig. 1). Jest to jedno z 24 znajduj¹cych siê w Rosji z³ó¿ rtêci. Ze wzglêdu na spadek
znaczenia gospodarczego pierwiastka Hg oraz opinii o jego negatywnym wp³ywie na œro-
dowisko zaniechano ju¿ wydobycia w z³o¿u Terlig-Haja, a wyrobisko odkrywkowe zosta³o
zalane (Borisenko & Lebedev 2009). Nadal dostêpne s¹ niektóre ze sztolni (Fig. 7).

W profilu z³o¿a wyró¿niæ mo¿na dolno- i œrodkowodewoñskie warstwy ska³ wulkanicz-
nych, piroklastycznych i osadowych o ³¹cznej mi¹¿szoœci powy¿ej 1 km. W dolnej czêœci
s¹ to ska³y piroklastyczne, w œrodkowej – porfiry bazaltowe, andezytowe i riolitowe oraz
ska³y piroklastyczne, zaœ w górnej – ska³y terygeniczne (Kolesar & Tvrdy 2005, Borisenko
& Lebedev 2009).

Ska³y obszaru z³o¿owego s¹ silnie zuskokowane, a powstanie mineralizacji Hg wi¹¿e
siê w³aœnie z tymi dyslokacjami tektonicznymi. Z³o¿e Terlig-Haja przesz³o d³ug¹, wieloeta-
pow¹ historiê formowania. Wa¿n¹ rolê odegra³y procesy hydrotermalne i metasomatyczne,
w wyniku których powsta³y silnie zargillityzowane ska³y zawieraj¹ce m.in. hydromiki,
chloryty, wêglany, baryt, piryt oraz cynober i metacynober (Fig. 4C). Mineralizacja rtêciowa
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Fig. 7. Lodowe stalagmity w sztolni nieczynnej kopalni rtêci w Terlig-Haja

Fig. 7. Ice stalagmites in gallery of closed down mercury mine in Terlig-Haja



datowana jest jako podewoñska i wystêpuje we wszystkich rodzajach ska³ buduj¹cych ob-
szar z³o¿owy. Œrednia zawartoœæ Hg w rudzie wynosi 0.22%. Pozosta³e w z³o¿u zasoby
oszacowano na 3.01 tys. ton (Borisenko & Lebedev 2009).

W pobli¿u z³o¿a Terlig-Haja, w miejscowoœciach Arzak i Kadyrel, udokumentowano
równie¿ inne ciekawe wyst¹pienia minera³ów rtêci. Mineralizacja z³o¿a Arzak pojawia siê
w zmienionych hydrotermalnie ryodacytach i porfirach dolnego dewonu. Jest to locus typicus
dla rzadkich, wtórnych minera³ów: arzakitu, kuzniecowitu, ³awrentiewitu i gresziszczewitu.
Ze z³o¿a Kadyrel pochodz¹ m.in. grecziszczewit, kadyrelit, kuzminit i ³awrentiewit, eglesto-
nit, corderoit i rtêæ rodzima (Kolesar & Tvrdy 2005).

Z³o¿e Hovu-Aksy

Górnicza miejscowoœæ Hovu-Aksy jest po³o¿ona oko³o 80 km na po³udniowy zachód
od Kyzylu (Fig. 1). Pocz¹tki eksploatacji z³o¿a niklu, kobaltu i arsenu siêgaj¹ roku 1970,
zaœ wydobycie by³o prowadzone do roku 1991 przez korporacjê „Tuvakobalt”. W efekcie
przeróbki uzyskiwano koncentrat zawieraj¹cy 11–14% Co, 17% Ni oraz 12% Cu (Borisen-
ko & Lebedev 2009). Obecnie zabudowania kopalniane niszczej¹ w surowym, skrajnie
kontynentalnym klimacie (Fig. 8).
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Fig. 8. Zabudowania zak³adu przetwórczego nieczynnej kopalni w Hovu-Aksy

Fig. 8. Buildings of closed processing plant of Hovu-Aksy mine



Z³o¿e Hovu-Aksy nale¿y do strefy Ubsu-Nur – Hovu-Aksy, w której wystêpuje okrusz-
cowanie niklowo-kobaltowo-arsenowe (Shishkin 1973, Lebedev 1998 vide Rospondek et al.
2004). Strefa ta rozci¹ga siê w formie pasa o d³ugoœci 180 km i szerokoœci 20 km. Geneza
z³o¿a zwi¹zana jest z tektoniczno-magmatyczn¹ aktywnoœci¹ ryftow¹ trwaj¹c¹ od póŸnego
paleozoiku do wczesnego mezozoiku (Lebedev 2003). Do wygenerowania mineralizacji
Bi-Au-Ag-U-Cu-Ni-Co dosz³o w póŸnym permie w wyniku intensywnych procesów mag-
matycznych i metasomatycznych oraz przenikania roztworów hydrotermalnych sieciami
spêkañ w obrêbie strefy uskokowej (Borisenko & Lebedev 2009).

Okruszcowanie wystêpuje w obrêbie skarnów powsta³ych w pierwszym etapie formo-
wania siê z³o¿a z sylurskich terygeniczno-wêglanowych utworów oraz po czêœci z dolno-
kambryjskich ska³ osadowych i wulkanicznych. G³ównie s¹ to skarny piroksenowe i piro-
ksenowo-granatowe oraz rzadko skarny piroksenowo-skapolitowe (Lebedev 2003).

Etap powstania mineralizacji Bi-Au-Ag-U-Cu-Ni-Co zosta³ poprzedzony intensyw-
nym metasomatyzmem wêglanowym w strefach skarnów o wy¿szej przepuszczalnoœci. Mi-
neralizacja rudna wystêpuje w formie ¿y³. Reprezentowana jest g³ównie przez arsenki Ni,
Co, Fe oraz podrzêdnie siarczki i siarkosole oraz pierwiastki rodzime: Bi, Ag, Au i As.
Wspó³wystêpuje ona z kalcytem, dolomitem, a tak¿e w mniejszej iloœci z ankerytem, kwar-
cem, barytem i syderytem (Borisenko & Lebedev 2009).

W materiale pobranym na ha³dach kopalnianych w toku prac laboratoryjnych zidenty-
fikowano nastêpuj¹ce fazy mineralne Ni, Co i Fe: nikielin, rammelsbergit, skutterudyt,
saffloryt i loellingit (Fig. 4D). Powszechnie w z³o¿u wystêpuj¹ tak¿e wtórne minera³y mie-
dzi, niklu, kobaltu: erytryn, azuryt, malachit i tyrolit. Granaty wystêpuj¹ce w skarnach wy-
kazuj¹ siln¹ anizotropiê optyczn¹ (Fig. 4E, F, Fig. 9) (Rospondek et al. 2004).
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Fig. 9. Granaty zebrane w z³o¿u niklu i kobaltu w Hovu-Aksy

Fig. 9. Garnets collected from nickel and cobalt deposit, Hovu-Aksy



Z³o¿e Tardan

Z³o¿e z³ota Tardan znajduje siê na wschód od Kyzylu (Fig. 1). W jego obrêbie odkryto
pozosta³oœci kopalnictwa w postaci sztolni i chodników datowane na 2 tys. lat p.n.e. Œlady
tej dzia³alnoœci zosta³y zg³oszone jako propozycja do umieszczenia na liœcie Œwiatowego
Dziedzictwa UNESCO. Wspó³czesna eksploatacja w kopalni prowadzona jest od 1910
roku. Pocz¹tkowo wydobywano z³oto ze z³o¿a rozsypiskowego, w pobliskiej rzece Baj-Sug.
Obecnie z³oto jest eksploatowane ze z³o¿a pierwotnego metod¹ odkrywkow¹ na kilku po-
ziomach wydobywczych (Fig. 10). Od 2003 roku kopalnia z³ota Tardan jest w³asnoœci¹
szwedzko-rosyjskiej firmy Tardan Gold.

Z³o¿e z³ota Tardan jest pochodzenia metasomatyczno-hydrotermalnego. Procesy me-
tasomatyczno-hydrotermalnej mineralizacji zachodzi³y w strefach spêkañ oraz w strefach
wystêpowania ska³ ilastych. Mineralizacja mia³a charakter wieloetapowy, przebiega³a w za-
kresie temperatur od 150°C do 400°C. Okruszcowanie z³otonoœne spotykane jest w ma-
gnetytowych cia³ach rudnych w obrêbie dolomitowych i kalcytowych skarnów, w strefach
oddzia³ywania ordowickich intruzji plagiogranitowych i gabro-diorytowych. Mineralizacje
z³otonoœne w strefach spêkañ i wzd³u¿ kontaktu z intruzjami powsta³y w wyniku niskotem-
peraturowych procesów hydrotermalnych. Z³oto wystêpuje w skarnach, ¿y³ach kwarcowych
i kwarcowych sztokwerkach (Gas’kov 2008).
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Fig. 10. Wyrobisko kopalni z³ota Tardan

Fig. 10. Tardan gold mine pit



Polimetaliczne rudy ze z³otem s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem chemicznym. Dotyczy
to przede wszystkim domieszek Cu, Ag i Hg. Najbardziej zasobne w miedŸ (do 17%) s¹
cia³a rudne, które powsta³y na skutek wysokotemperaturowych procesów. Natomiast ska³y
poddane niskotemperaturowym procesom hydrotermalnym wykazuj¹ wy¿sz¹ zawartoœæ
srebra i rtêci (Gas’kov 2008). Typowymi minera³ami tardañskiego z³o¿a z³ota s¹ chalkopi-
ryt, bornit, piryt, galena, minera³y ilaste i z³oto rodzime. Rozmiary samorodków z³ota nie
przekraczaj¹ 0.3 mm (Rodionov et al. 2004). Naturalna koncentracja z³ota w z³o¿u waha
siê od 4.1 mg/t do 435 mg/t. Najwy¿sza zarejestrowana zawartoœæ Au wynios³a 9151 mg/t
(Korobeynikov & Zotov 2006).

W trakcie zwiedzania kopalni uczestnicy ekspedycji zapoznali siê z ods³oniêciami
z³otonoœnych skarnów na kontakcie granitoidów i zmetamorfizowanych wapieni, gdzie
wystêpuje oko³o 40 minera³ów rudnych. Ska³y na kontakcie s¹ czêsto zeszczelinowane lub
nawet zbrekcjowane. Najpospolitszymi minera³ami s¹ piryt, chalkopiryt serpentyn, azuryt,
malachit, chyryzokola, chalkopiryt i bornit. Wystêpuj¹ równie¿ amfibole (tremolit, aktyno-
lit), pirokseny (diopsyd, augit), granaty (grossular, andradyt), wezuwian i prehenit.

Inne z³o¿a

Na szczególn¹ uwagê, oprócz opisanych powy¿ej z³ó¿ zas³uguj¹ karbonatyty z Kara-
-Sug, pegmatyty spodumenowe z turmalinami oraz lepidolitem z Šog-Bel, jak równie¿ sje-
nity nefelinowe z Pièe-Hol. Wi¹¿e siê to z unikatowym w skali œwiatowej wystêpowaniem
tych minera³ów i ska³. Ze wzglêdu na du¿e rozmiary z³o¿a warto tak¿e wspomnieæ o z³o¿u
azbestu Ak-Dovurak (Fig. 11).
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Fig. 11. Z³o¿e azbestu w Ak-Dovurak. Widoczne na zdjêciu bloki skalne zbudowane s¹ z chryzotylu,
antygorytu i lizardytu

Fig. 11. Ak-Dovurak asbestos deposit. Visible rock blocks are composed of chrisotile, antigorite and
lizardite



Surowce balneologiczne Republiki Tuwy

Republika Tuwy jest bogata w surowce balneologiczne Zalicza siê do nich: Ÿród³a
wód mineralnych oraz lecznicze b³ota.

�ród³a wód mineralnych s¹ nazywane w Tuwie ar¿anami. Obecnie szacuje siê, ¿e
wystêpuje tutaj 37 takich Ÿróde³. Sk³ad chemiczny wód jest ró¿ny. G³ównie s¹ to wody siar-
czanowo-magnezowo-wapniowe zawieraj¹ce wodorowêglany i kwas metakrzemowy w iloœci
maj¹cej znaczenie fizjologiczne dla organizmu ludzkiego. Ponadto w Tuwie wystêpuj¹
liczne gor¹ce Ÿród³a wód mineralnych zwi¹zane ze strefami uskokowymi. Zachodnia czêœæ
Republiki Tuwy jest bogata w wody radonowe, w których zawartoœæ radonu siêga do
1350 Bq/dm3 (Kara-Kys Arakchaa 1995).

Lecznicze b³ota s¹ zwi¹zane ze s³onymi jeziorami centralnej Tuwy. Niektóre z nich to
jeziora, których wysoka mineralizacja jest skutkiem wystêpowania w pod³o¿u pok³adów
permskiej soli. Do takich jezior nale¿¹: Èedder oraz Dus-Hol. Sk³ad chemiczny ich wód
charakteryzuje wysoka zawartoœæ Cl, Mg, Na i S. Mineralizacja wody przekracza czêsto
100 g/dm3. Wodosiarczkowe b³oto tych jezior jest stosowanew kuracjach leczniczych
(Fig. 12). Dziêki swoim unikatowym w³asnoœciom rejony s³onych jezior w Tuwie s¹ trak-
towane jako uzdrowiskowe. Kurorty te s¹ bardzo czêsto odwiedzane przez jej mieszkañ-
ców, a tak¿e turystów z s¹siednich krajów, g³ównie Republiki Chakasji i Republiki Buriacji
(Kara-Kys Arakchaa 1995).
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Fig. 12. Uczestniczki ekspedycji w lokalnym kurorcie

Fig. 12. Expedition participants in the local SPA



PODSUMOWANIE

Studencka ekspedycja naukowa-badawcza „Wyprawa do serca Azji – Tuwa 2010”
pozwoli³a uczestnikom zarówno na poznanie bardzo ciekawego geologicznie rejonu, jak
i na zdobycie umiejêtnoœci pracy w terenie. Zebrany materia³ badawczy obejmuj¹cy próbki
skalne, próbki mineralizacji kruszcowej oraz wód i „leczniczego b³ota”, zosta³ przebadany
i opisany, czego efektem jest szeœæ referatów na LI Sesji Studenckich Kó³ Naukowych Pio-
nu Górniczego:

– ¯aneta Gurbisz: Fluorytowo-barytowo-syderytowe oraz ankerytowo-kalcytowe karbo-
natyty centralnej Tuwy, po³udniowa Syberia, Rosja – studium porównawcze;

– Dominka Heller, Micha³ Halama: Mineralizacja i próba odtworzenia sukcesji pegmat-
ytu spodumenowego w stanowisku Shog-Bel, pasmo Sangilen (wschodnia Tuwa, Rosja);

– Urszula Janicka, Marek Solecki: Przejawy mineralizacji Fe w z³o¿u Abakan w rejonie
Abazy, po³udniowa Chakasja, Rosja;

– Weronika Kaczmarczyk, Joanna Ko³odziejczyk: Charakterystyka mineralizacji rtêcio-
wej i jej wyst¹pienia w chemczyñsko-kurtuszybiñskiej strefie uskokowej, Republika
Tuwy, Rosja;

– Paulina Kolarz: Mineralizacja Ni-Co-As w obrêbie skarnów ze z³o¿a Khovu-Aksy (Re-
publika Tuwy, Rosja) – dane wstêpne;

– Krzysztof Kulicki: Charakterystyka petrograficzna i mineralogiczna skarnowej rudy
z³ota w z³o¿u Tardan. Republika Tuwy, Rosja.

Okazy przywiezione z wyprawy po ich opisaniu zosta³y przekazane Muzeum Geolo-
gicznemu WGGiOŒ AGH w Krakowie. Okazy te pochodzi³y ze z³ó¿ Abakan, Hovu-Aksy
oraz Tardan.

Wyprawa do Republiki Tuwy nauczy³a m³odych geologów wytrwa³oœci, poszerzy³a
ich wiedzê oraz pozwoli³a im zrozumieæ, jak wa¿na dla geologa jest praca w terenie. Ka¿dy
z uczestników móg³ siê przekonaæ o prawdziwoœci s³ów S³awomira Wróblewskiego, ¿e
„podró¿e kszta³c¹ wykszta³conych”.

Serdecznie dziêkujemy w³adzom i pracownikom uczelni, opiekunowi wyprawy Panu
dr. in¿. Markowi £odziñskiemu, wszystkim naszym sponsorom, a tak¿e przyjacio³om z Tuwy
za goœcinê i serdeczne przyjêcie w ich kraju.
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Summary

“Excursion to the heart of Asia – Tuva 2010” was held from July 2nd to August 8th
2010. Geological research was carried out in the Russian Autonomous Republic of Tuva
(Central Siberia) by 3rd year mining and geology students from the AGH University of Sci-
ence and Technology in Krakow. The expedition was held in cooperation with Tuva Insti-
tute for Exploration of Natural Resources SB RAS in Kyzyl and Siberian Branch of the
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Russian Academy of Sciences in Novosibirsk. The expedition was supervised by the fol-
lowing staff of the aforementioned institutions: Misha Buslov, Fedor Zhimulev, Amina
Sugorakova, Sergey Prudnikov and Chojgan Uydup.

The Republic of Tuva is an autonomous republic of the Russian Federation. From
a geographical point of view, it is a part of Altaj-Sayan Region (Fig. 1). One of the biggest
rivers in the world, Yenisey, rises in this region. The monument marking the center of Asia,
which is situated in the capital of the republic is the most recognizable place in Tuva. This
monument marks the furthest inland point to seas and oceans in the world (Fig. 2).

The mountains surrounding the Valley of Tuva are built primarily of Precambrian and
Palaeozoic rocks (Fig. 3). Numerous magmatic intrusions occur in this region. Magmatic
processes occurring during a succession of geological periods involved also process of
metallogenesis. As a result of this many metal deposits are located in Tuva. Students have
visited the following sites: Abakan iron deposit (Figs 4A, 5), Kyzyl-Taštyg polymetallic
deposit (Figs 4B, 6), Terlig-Haja mercury deposit (Figs 4C, 7), Hovu-Aksy Bi-Au-Ag-
-U-Cu-Ni-Co deposit (Figs 4D–F, 8, 9), Tardan gold deposit (Fig. 10).

Other interesting geological places visited were as follows: Kara-Sug carbonatites,
Šog-Bel spodumenic pegmatites with tourmalines and lepidolite, Pièe-Hol nepheline
syenits and Ak-Dovurak asbestos deposit (Fig. 11). Republic of Tuva is also rich in balneo-
logical raw materials, such as mineral waters and curative mud (Fig. 12).

This expedition allowed its participants to broaden their knowledge and to gain exten-
sive fieldwork skills. Materials collected during the expedition were used to prepare six sci-
entific presentations. Rock specimens from Abakan, Hovu-Aksy and Tardan deposits were
also granted to the Geological Museum of Faculty of Geology, Geophysics and Environ-
mental Protection, AGH University of Science and Technology in Krakow.

600 J. Ko³odziejczyk, U. Janicka, P. Kolarz, K. Kulicki & M. Solecki


