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Pierwsze znalezisko polskich mołdawitów
The first discovery of Polish moldavites

Abstract: In Lower Silesia, in the late Miocene sediments moldavites were discovered. Finding of
polish moldavites may change the existing model of tektites distribution, after the impact in the
Ries crater area. Further studies are planned and should bring a new information.
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W listopadzie 2012 roku na Dolnym Œl¹sku odnaleziono polsk¹ ga³¹Ÿ mo³dawitów. Wstêpne rozpoznanie terenowe ods³oniêcia zaowocowa³o wyseparowaniem 7
tektytów, o ³¹cznej masie 0,3 g. Najwiêkszy z nich wa¿y³ 0,16 g. Stratygrafia badanej formacji osadowej wskazuje na pannon (wczesne piêtro póŸnego miocenu),
przez co wiek polskich mo³dawitów pokrywa siê z wiekiem mo³dawitów znalezionych na Zachodnich Morawach oraz na obszarze £u¿yc (Trnka i Houzar, 2002).
Wstêpne analizy sk³adu mineralogicznego potwierdzi³y impaktow¹ genezê badanego materia³u.
Odkrycie mo³dawitów na terenie Polski zmienia dotychczasowy model rozrzutu
tektytów z krateru Ries opracowany przez Stöfflera i in. (2002). Mimo to, jak
wykazali oni w swoim eksperymencie mo³dawity mog¹ znajdowaæ siê nawet do ok.
525 km od krateru, co znajduje odzwierciedlenie w polskim znalezisku, którego
dystans od krateru Ries wynosi nieca³e 500 km. Ma³e rozmiary badanej frakcji
mog¹ wskazywaæ na unoszenie tektytów z wiatrem.
Planowane s¹ rozpoznania terenowe kolejnych równowiekowych stanowisk,
celem okreœlenia obszaru wystêpowania mo³dawitów, analizy ich sk³adu chemicznego oraz oznaczenia izotopowe.
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Jeden ze znalezionych mołdawitów.
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