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Kolejne znaleziska mołdawitów w Polsce
Another finds of moldavites in Poland

Abstract: 22 moldavite species from four different localizations from Poland have been found
since 2012. 20 of them are genetically connected with the Gozdnica Fm. (Miocene). Two more
were found in Pleistocene sediments, which are part of the Nysa £u¿yca terrace river sediments. In
last two years, three more moldavites have been collected from Poland. Two specimens were found
in Gozdnica, and one in the Lipna village, which is located ~7 km west of Gozdnica.
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Polskie tektyty

Pierwsze mo³dawity znalezione na terytorium Polski, pochodz¹ z 2012 r. z miejs-
cowoœci Jaroszów (Kopalnia Jaro S.A.) k/Strzegomia (Brachaniec i in. 2013). By³o
to siedem okazów o ³¹cznej masie 0,3 g. W póŸniejszych latach znaleziono kolejne,
znacznie wiêksze tektyty, których masa (pojedynczego osobnika) czêsto przekra-
cza³a 1 g. I tak, mo³dawity zosta³y znalezione w: Gozdnicy (8 sztuk), Mielêcinie
(2 sztuki) oraz w Lasowie (2 sztuki) (fig. 1A; Brachaniec i in. 2014, Brachaniec
i in. 2015, Brachaniec i in. 2016, Szopa i in. 2017). Ponadto, w 2015 roku znale-
ziono kolejny mo³dawit w Jaroszowie (Brachaniec i in. 2015). £¹cznie znaleziono
22 mo³dawity, które znajduj¹ siê w kolekcji Muzeum Wydzia³u Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach.

Wszystkie polskie mo³dawity (poza tektytami z Lasowa) zwi¹zane s¹ z osadami
piaszczystymi i ¿wirowymi nale¿¹cymi do Formacji Gozdnicy (osady aluwialne
wieku mioceñskiego), która ci¹gnie siê szerokim pasem od terenu £u¿yc, a¿ po
obszar oddalony ok. 40 km na po³udniowy zachód od Wroc³awia. S¹ to osady,
w których dochodzi do zmieniaj¹cego siê udzia³u poszczególnych frakcji klastów.
Udzia³ frakcji ¿wirowej jest najwiêkszy na zachodzie i spada w kierunku wschod-
nim. Podobn¹ zale¿noœæ obserwujemy w przypadku wielkoœci mo³dawitów. Naj-
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wiêksze i zarazem ca³e tektyty zosta³y znalezione w Gozdnicy (fig. 1A), a najmniej-
sze, rozkruszone okazy pochodz¹ z Jaroszowa i Mielêcina (fig. 1A).

Dwa okazy zosta³y znalezione w osadach aluwialnych nale¿¹cych do Nysy £u¿y-
ckiej (osady ¿wirowe wieku plejstoceñskiego; Szopa i in. 2017). Okazy s¹ podo-
bne, do tych znalezionych w Gozdnicy. Siêgaj¹ do 1,5 cm, a ich ³¹czna masa
wynosi 0,8 g. Mo³dawity wykazuj¹ czêœciowe dobre obtoczenie, ale posiadaj¹ tak¿e
ostre krawêdzie, wynikaj¹ce z szybkiego i intensywnego transportu.

Najnowsze polskie mołdawity
W 2016 i 2017 roku znaleziono kolejne trzy mo³dawity w osadach mioceñskich na
terytorium Polski. Wszystkie pochodz¹ z rejonu Gozdnicy. Dwa okazy zosta³y zna-
lezione w kopalni piasku w Gozdnicy, z której pochodz¹ wczeœniejsze znaleziska
mo³dawitów (fig. 1, fig. 2A–B). Trzeci z omawianych okazów pochodzi z ma³ego
ods³oniêcia w miejscowoœci Lipna, która jest oddalona o ok. 7 km na zachód od
Gozdnicy, nieopodal granicy z Niemcami (fig. 1B–C). Wszystkie okazy genetycz-
nie zwi¹zane s¹ z osadami Formacji Gozdnicy, tak jak to mia³o miejsce z okazami
opisanymi przez Brachañca i in. (2015, 2016).

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

124 Kolejne znaleziska mołdawitów w Polsce

Fig. 1. A) Położenie pól dystrybucji mołdawitów w Czechach, Niemczech, Austrii i Polsce (zmienione za
Brachaniec i in. 2015). B) Mapa z lokalizacją Gozdnicy i Lipnej (podkład topograficzny http://www.geo-
portal.gov.pl/). C) Lokalizacja nowego odsłonięcia z mołdawitami w Lipnej (zaznaczone strzałką;
http://www.geoportal.gov.pl/).



Okazy z Gozdnicy (fig. 2A–B) s¹ ca³e, nie posiadaj¹ utr¹conych fragmentów.
Masa okazu przedstawionego na figurze 1A to 0,53 g. Masa drugiego okazu z Goz-
dnicy to 0,58 g. Okaz pochodz¹cy z Lipna jest wyd³u¿ony (fig. 2C) i posiada masê
1,25 g. Wszystkie okazy charakteryzuje typowa zielona barwa. S¹ przeœwiecaj¹ce
i posiadaj¹ liczne inkluzje pod postaci¹ pêcherzyków gazowych.

Opisane tektyty trafi³y do trzech prywatnych kolekcji. Okaz z Gozdnicy przed-
stawiony na figurze 2A trafi³ do Kazimierza Mazurka. Drugi okaz z Gozdnicy
(fig. 2B) znajduje siê w posiadaniu Marka WoŸniaka. Mo³dawit z Lipnej (fig. 2C)
znajduje siê w kolekcji Eligiusza Sze³êga.
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Fig. 2. A-B) Nowe mołdawity z Gozdnicy oraz C) z Lipnej.




