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Czy w Polsce są autochtoniczne tektyty?
Are autochthonous tektites in Poland?

Abstract: Undoubtedly, the river transport is very important in tektites distribution. Most of the
moldavites are located in fluvial sediments, what indicates their redeposition origin. Similar
situation is on the territory of Poland. Finding of the autochthonous Polish tektites seems very
difficult and requires further fieldworks.
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Mo³dawity pochodz¹ z przetopienia osadów typu Obere Süßwasser Molasse (von
Engelhardt 2005; Skála i in. 2009), które w œrodkowym miocenie znajdowa³y siê
na terenie ówczesnej zachodniej Bawarii. Oprócz samej energii impaktu, która
wyrzuci³a pó³p³ynny materia³ na znaczne odleg³oœci, tak¿e transport fluwialny mia³
najwiêksze znaczenie jeœli chodzi o dystrybucjê materia³u na terenie Centralnej
Europy. Znanych jest wiele stanowisk poza obszarami g³ównych pól wystêpowa-
nia, w których znaleziono mo³dawity. Jest to g³ównie obszar po³udniowej Bohemii
i zachodnich Moraw. Pomimo, ¿e znacznie mniejsze iloœci tektytów znajdowane
by³y na niemieckich £u¿ycach i w Austrii, to tak¿e na tamtejszych terenach znane
s¹ sporadyczne znaleziska mo³dawitów (Koeberl i in. 1988, Lange 1995). Naj-
nowsze badania wskazuj¹, ¿e krater Ries ma 14,74±0,20 Ma lub 14,83±0,15 Ma
(Di Vincenzo i Skála 2009; Buchner i in. 2010, 2013; Schwarz i Lippolt 2014).
Oznacza to, ¿e stratygraficznie jego utworzenie siê mia³o miejsce w badenie (œrod-
kowy miocen).

Na terenie Republiki Czeskiej wyró¿niono trzy grupy osadów, których znajdo-
wane s¹ tektyty (Ševèík i in. 2007): 1) œrodkowo mioceñskie osady tworz¹ce tzw.
Formacjê Vrábèe, gdzie mo³dawity znajdowane s¹ in situ, czyli s¹ autochtoniczne,
2) fluwialne osady plejstocenu tworz¹ce tzw. Koroseky Sandy Gravel oraz 3) osady
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holoceñskie wspó³czesnych rzek. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e stratygrafia czeskich
osadów z mo³dawitami jest mocno dyskusyjna (patrz Trnka i Houzar 2002).

Na terenie £u¿yc mo³dawity znajduj¹ siê w górno mioceñskich osadach Forma-
cji Older Senftenberg Elbe Gravels oraz Bautzen Elbe Gravels (Lange 1995). Na
terenie Austrii osady z mo³dawitami s¹ s³abo rozpoznane zarówno pod wzglêdem
pochodzenia jak i stratygrafii. Wynika to najprawdopodobniej z ma³ej iloœci znale-
zionych tektytów, jak i braku kontynuacji poszukiwañ. Koeberl i in. (1988) twier-
dzili, ¿e tektyty znajdowane by³y w Formacjach Irnfritz–Radessen Sands oraz Gra-
velsor Messern Sands and Clays, które s¹ tak¿e wieku póŸno mioceñskiego.

Znalezione w Polsce mo³dawity (Brachaniec i in. 2014, 2015, 2016) zlokalizo-
wane by³y w póŸno mioceñskich piaskach i ¿wirach fluwialnych Formacji Gozd-
nica (fig. 1), datowanej na pannon (Szynkiewicz 2011). Oznacza to, ¿e wiêkszoœæ
znajdowanych mo³dawitów na terenie Centralnej Europy, z pominiêciem wybra-
nych stanowisk czeskich jest redeponowana, a wiêc paraautochtoniczna. W zwi¹z-
ku z tym trudno przypuszczaæ, ¿e istnieje szansa na znalezienie autochtonicznych
tektytów na terenie Dolnego Œl¹ska. Wydaje siê, ¿e decyduj¹ca mo¿e byæ tu
odleg³oœæ od struktury Ries, która wynosi prawie 500 km. Warto równie¿ zwróciæ
uwagê na ówczesn¹ paleogeografiê omawianych terenów. Zarówno w œrodkowym
jak i póŸnym miocenie na terenie Czech, Moraw, £u¿yc i po³udniowo-zachodniej
Polski znajdowa³y siê zlewiska ówczesnych du¿ych rzek, w tym Nysy £u¿yckiej
(Badura i Przybylski 2004). Ze wzglêdu na obecnoœæ dobrze ju¿ wykszta³conych
Sudetów, przep³yw rzek mia³ miejsce w kierunku wschodnim, a wiêc na obszarze
gdzie znaleziono polskie mo³dawity.
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Fig. 1. Osady Formacji Gozdnica w kopalni Stanisław Północ.



Redepozycja tektytów jest procesem bardzo z³o¿onym i stosunkowo ma³o po-
znanym. Nie dotyczy ona tylko samych mo³dawitów ale tak¿e innych rodzajów
tektytów (np. Jimenez-Martinez i in. 2015). Ostatnie badania terenowe, przepro-
wadzone w sierpniu 2015 roku, zaowocowa³y znalezieniem dwóch tektytów w plej-
stoceñskich utworach tarasów Nysy £u¿yckiej. Niew¹tpliwie obecnoœæ od œrodko-
wego miocenu a¿ do plejstocenu rozbudowanego systemu sieci rzecznych nie
sprzyja³a zachowaniu siê tektytów in situ. Ze wzglêdu na sw¹ ma³¹ gêstoœæ by³y one
od razu porywane z nurtem rzek i redeponowane. W czeskich stanowiskach, gdzie
znajdowane mo³dawity s¹ autochtoniczne, wystêpowa³y sprzyjaj¹ce warunki do ich
natychmiastowego pogrzebania. By³y to g³ównie zatoczki rzek o niskiej energii œro-
dowiska. Teoretycznie sytuacja taka mog³a mieæ te¿ miejsce na terenie Niemiec,
Austrii i Dolnego Œl¹ska, co jednak nie zosta³o odnotowane. Nie mo¿na jednak
tego do koñca wykluczyæ, maj¹c na uwadze wyniki eksperymentalne przedsta-
wione przez Stöfflera i in. (2002) oraz Artemieva i in. (2002). Konieczne jest
dok³adne opróbowanie i poszukiwania w stanowiskach z utworami œrodkowego
miocenu w po³udniowo-zachodniej Polsce, co bêdzie niew¹tpliwie trudne i cza-
soch³onne, ze wzglêdu na ich wykszta³cenie g³ównie w postaci i³ów i margli.
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