
Diament – niewielka iloÊç w´gla,
poddana ogromnemu ciÊnieniu i sto-
sunkowo niewysokiej temperaturze,
zamienia si´ w migoczàcy kryszta∏,
powszechnie uwa˝any za najcenniejszy
spoÊród wszystkich klejnotów Êwiata...

W tym tekÊcie postaramy si´
ods∏oniç kilka sekretów tego tajemni-
czego kamienia, gdy˝ pomimo ludzkiej
fascynacji, która si´ga tysi´cy lat
– jeszcze nie wszystko o diamentach
wiadomo.

Co to jest diament?
Nazwa „diament” pochodzi ze

staro˝ytnej greki od przymiotnika
adamas (a w∏aÊciwie jego formy
dope∏niaczowej adamantos), co ozna-
cza: „niezniszczalny”, „niepokonany”,
„nieujarzmiony”. Diament jest jednym
z czterech minera∏ów (oprócz m.in.
grafitu) sk∏adajàcych si´ z czystego
w´gla (C) i jedynym krystalizujàcym
w uk∏adzie regularnym. Najcz´Êciej
tworzy kryszta∏y w kszta∏cie szeÊcianu,
oÊmioÊcianu, dwunastoÊcianu lub ich
kombinacji.

Skàd si´ biorà diamenty?
Przez wiele wieków by∏o to naj-

wa˝niejsze pytanie, które zadawano
myÊlàc o diamentach. Obecnie wyró˝-
niamy dwie grupy z∏ó˝ diamento-
noÊnych: pierwotne (czyli takie,
w których diamenty wyst´pujà w ska-
∏ach, w których powsta∏y) i wtórne (czyli
takie, w których diamenty
w przesz∏oÊci geologicznej zosta∏y wy-
preparowane ze ska∏y macierzystej
i przetransportowane). Pierwotne z∏o˝a
diamentów sà zwiàzane z dwoma
typami kominów wulkanicznych: kim-
berlitowymi i lamproitowymi. SpoÊród
z∏ó˝ wtórnych, z których pozyskuje si´
diamenty nale˝y wymieniç: z∏o˝a alu-
wialne (w których powstaniu g∏ównà rol´
odegra∏ transport rzeczny) oraz
z∏o˝a o genezie morskiej (np.: przy-
brze˝ne tarasy, kopalne pla˝e).
Zupe∏nie niedawno odkryto dwa nowe
êród∏a diamentów, które choç ze sobà
powiàzane, majà zupe∏nie odmiennà
genez´. Obydwa te êród∏a zwiàzane sà
z wielkimi meteorytami. Meteoryty mogà
zawieraç diamenty pochodzenia

pozaziemskiego, jak równie˝ w miejscu
uderzenia du˝ego meteorytu tworzà si´
niezauwa˝alne go∏ym okiem mikro-
diamenty.

Powy˝sza wiedza na temat pocho-
dzenia diamentów znana jest od nie-
dawna, gdy˝ przez ca∏e wieki
eksploatowano jedynie z∏o˝a wtórne, nie
zdajàc sobie sprawy, jak tak na prawd´
powstajà diamenty…

Jak powstajà diamenty?
Aby „zwyk∏y” w´giel móg∏ si´ prze-

mieniç w najcenniejszy klejnot Êwiata...
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W numerze:

GIE¸DOWE ABC

Artyku∏ “Gie∏dowe ABC” poja-
wia si´ w ka˝dym numerze “Minera-
∏ów”. Jest on sta∏ym elementem
naszej gazety, gdy˝ zwiàzana jest
ona nierozerwalnie z Gie∏dami
Minera∏ów. W ka˝dym numerze
tekst ten jest ulepszany i uaktual-
niany, tak aby jak najlepiej pomóc
Paƒstwu przy dokonywaniu wyboru
przy zakupie okazów minera∏ów
i skamienia∏oÊci, a tak˝e bi˝uterii czy
akcesoriów na naszych impre-
zach.

Czytaj str. 2

TREPCA – RELACJA Z
WYPRAWY DO KOSOWSKIEJ
KOPALNI

Ju˝ od dwóch lat by∏em szcz´Êli-
wym posiadaczem mapy Kosowa,
ale wyjazd tam jawi∏ si´ bardzo
mgliÊcie. Dlatego zakrzyknà∏em
z radoÊci, kiedy pad∏a propozycja:
„Kto chce jechaç do Trepcy?”.
Okaza∏o si´, ˝e podró˝ odb´dzie
si´ via Tisnov. W Tisnovie na s∏ynnej
morawskiej gie∏dzie równie˝ jeszcze
nie by∏em, wi´c ca∏y plan bardzo
przypad∏ mi do gustu.

Wyprawa, której organizatorem
by∏o Towarzystwo Geologiczne „Spi-
rifer” mia∏a si´ odbyç w koƒcu
listopada, co nie zapowiada∏o ideal-
nej aury, ale o dziwo by∏o znoÊnie,
choç na Morawach i zdaje si´
podczas drogi powrotnej pada∏o.
W samym Kosowie by∏o mroêno,
chocia˝ doÊç s∏onecznie, ale wróçmy
do poczàtku. Po noclegu u kolegi
w Warszawie wyruszy∏em autobusem
w kierunku Wydzia∏u Geologii UW.
Poczàtkowo nie by∏em do koƒca pe-
wien...
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Kopalnia Rogerley znajduje si´ na
terenie opuszczonego w XIX w. kamie-
nio∏omu wapieni, po∏o˝onego nieopodal

wsi Frosterley, w historycznym regionie
górniczym Weardale w Pó∏nocnej Anglii.
Rogerley jako stanowisko mineralo-

giczne odkryte zosta∏o we wczesnych
latach siedemdziesiàtych przez partne-
rów – Lindsay Greenbank i Micka Sut-
cliffe’a i pozostaje do dnia dzisiej-
szego jedynà kopalnià w Wielkiej
Brytanii otwartà i pracujàcà tylko
i wy∏àcznie w celu pozyskania okazów
kolekcjonerskich. Wspólnicy, a˝ do
wczesnych lat dziewi´çdziesiàtych,
prowadzili prace w kopalni w weekendy,
wydobywajàc niewielkà, jednak sta∏à
iloÊç wysokiej jakoÊci zielonych
fluorytów. Przechodzàc na emerytur´
w 1996 r., wspólnicy zaoferowali swojà
pomoc w operacji przekazania praw do
eksploatacji kopalni grupie zaintereso-
wanych Amerykanów. Nowa spó∏ka
dzia∏ajàca jako UK Mining Ventures
(UKMV) zacz´∏a wydobycie na wiekszà
skal´ w maju 1999 i wkrótce natrafi∏a na
du˝à stref´ bogatà w geody wype∏-
nione zielonymi fluorytami. Strefa ta
znajdowa∏a si´ w obr´bie zmienionego
metasomatycznie horyzontu wapieni,
i rozciàga∏a si´ w kierunku zacho-
dnim, z daleka od g∏ównej ˝y∏y...

Fluoryty z Rogerley (Anglia)
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Diamenty



ASORTYMENT

Wszystkie nasze imprezy charakte-
ryzujà si´ du˝à ró˝norodnoÊcià pre-
zentowanych produktów. Z punktu
widzenia kolekcjonerów oczywiÊcie
najwa˝niejsze sà minera∏y i skamienia-
∏oÊci, których bogactwo jest porówny-
walne jedynie z wystawami muzealny-
mi. Oprócz kamieni nieobrobionych,
stanowiàcych niejako „dusz´ imprezy”
napotkacie Paƒstwo równie˝ niezwykle
urozmaicone wyroby jubilerskie wyko-
nane zarówno z kamieni, jak i metali
szlachetnych. WÊród nich najpopular-
niejsze sà naszyjniki i bransoletki
z kamieni obrobionych, wyroby ze
srebra, bursztyn, koral, opale i per∏y.
Osobnà kategori´ stanowià wyroby tzw.:
galanterii kamiennej (np. zegary,
szachy i figurki) oraz lampy witra˝owe,
wykonane zarówno z kamieni natural-
nych, jak i kolorowego szk∏a. Ca∏oÊci
asortymentu dope∏niajà akcesoria
kolekcjonerskie i fachowa literatura.
Tym samym ka˝da Mi´dzynarodowa
Wystawa i Gie∏da to swoisty przeglàd
wszystkiego, co ma zwiàzek z szeroko
poj´tym rynkiem kolekcjonerskim
i jubilerskim w Polsce.

WARTOÂå I CENA OKAZÓW

Najwa˝niejszym pytaniem z punktu
widzenia ka˝dego kupujàcego jest
pytanie o rzeczywistà wartoÊç okazu
lub wyrobu. Jakkolwiek jedynà praw-
dziwà odpowiedzià na to pytanie jest
stara arabska maksyma, mówiàca,
˝e „towar jest wart tyle, ile zap∏aci za
niego kupiec”, to jednak poni˝ej
przedstawiamy kilka kryteriów, którymi
kierujà si´ zarówno doÊwiadczeni
wystawcy, jak i doÊwiadczeni kolekcjo-
nerzy. Nale˝y zaznaczyç, ˝e waga
poszczególnych kryteriów w ogólnej
ocenie okazu ÊciÊle zale˝y od rodzaju
asortymentu.

Minera∏y

Najwi´kszy wp∏yw na wartoÊç
okazów mineralogicznych majà walory
estetyczne (kompozycja, barwa, stan

zachowania, wykszta∏cenie kryszta-
∏ów, przejrzystoÊç, itp.), wielkoÊç oraz
pochodzenie okazu. WartoÊç okazu pod
wzgl´dem jego walorów estetycznych
jest bardzo z∏o˝onym problemem,
wykraczajàcym poza zakres tego
krótkiego przewodnika – osoby zainte-
resowane tym tematem odsy∏amy do
literatury fachowej (artyku∏ na ten
temat ukaza∏ si´ w czasopiÊmie
„Otoczak” nr 32). W tym miejscu
pragniemy jedynie podkreÊliç, ˝e wbrew
powszechnemu wÊród poczàtkujàcych
kolekcjonerów mniemaniu, du˝o
wi´ksze znaczenie od wielkoÊci okazu
ma jego kompozycja i stan zachowania.
Niewielkie, ale idealnie wykszta∏cone,
kompletne kryszta∏y, ∏adnie wkompono-
wane w ska∏´ macierzystà (matriks) lub
wyst´pujàce na jej powierzchni sà
wi´cej warte od du˝ych, wyizolowanych
kryszta∏ów z np.: uszkodzonymi czub-
kami. Równie du˝e znaczenie przy
okreÊlaniu wartoÊci okazu ma jego
pochodzenie. Okazy pochodzàce np.:
z nieistniejàcych kopalni lub wykszta∏-
cone nietypowo dla danej lokalizacji
posiadajà nieporównywalnie wi´kszà
wartoÊç od nawet ∏adniejszych okazów
tego samego minera∏u, które wyst´pujà
w du˝ych iloÊciach. W skrajnych przy-
padkach cena dwóch, pozornie iden-
tycznych okazów mo˝e si´ ró˝niç
o kilkadziesiàt, a nawet kilkaset
procent. W przypadku, kiedy jesteÊcie
Paƒstwo zdziwieni cenà proponowanà
przez Wystawc´, nie obawiajcie si´ o to
zapytaç – z pewnoÊcià ka˝dy kolekcjo-
ner b´dzie szcz´Êliwy mogàc dok∏adnie
opisaç na czym polega unikatowoÊç
oferowanego eksponatu.

Skamienia∏oÊci

W przypadku skamienia∏oÊci, prócz
walorów estetycznych (w szczególnoÊci
stanu zachowania i kompozycji) bardzo
du˝e (cz´sto decydujàce) znaczenie ma
pozycja systematyczna organizmu
zachowanego w skale. Skamienia∏oÊci
rzadkie sà nieporównywalnie cenniej-
sze od skamienia∏oÊci wyst´pujàcych
cz´sto. Równie˝ wspó∏wyst´powanie
w jednym fragmencie ska∏y kilku

ró˝nych rodzajów skamienia∏oÊci wp∏y-
wa na podniesienie wartoÊci okazu,
w szczególnoÊci, kiedy obraz zapisany
w skale jest odzwierciedleniem Êrodo-
wiska, w którym ˝y∏y skamienia∏e
obecnie organizmy.

Ingerencja cz∏owieka w okazy

Zarówno w przypadku minera∏ów,
jak i skamienia∏oÊci podstawowe zna-
czenie dla wartoÊci okazu ma zakres
ingerencji cz∏owieka. Prawie wszystkie
znalezione okazy sà w pewnym stopniu
„niedoskona∏e” pod wzgl´dem walorów
estetycznych. Najcz´Êciej ich „niedosko-
na∏oÊç” polega na niewystarczajàcym
stopniu ods∏oni´cia kryszta∏u lub
skamienia∏oÊci. Ka˝dy kolekcjoner
stara si´ „poprawiç” swoje znalezisko
przez jak najlepsze jego wypreparo-
wanie (ods∏oni´cie i wyeksponowanie).
Jest to bardzo ˝mudny proces, który
mo˝e zakoƒczyç si´ zniszczeniem oka-
zu (np.: p´kni´ciem kryszta∏u), dlatego
te˝ okazy profesjonalnie wypreparowa-
ne osiàgajà wysokie ceny. Zniszczony
okaz mo˝na próbowaç „odratowaç”
przez sklejenie lub uzupe∏nienie
zniszczonych fragmentów, traci on
jednak wyraênie na swojej wartoÊci.
Innymi s∏owy – zawsze warto zapytaç
si´ sprzedawcy, jaki by∏ zakres inge-
rencji cz∏owieka w dany okaz.
Za negatywny przyk∏ad mogà pos∏u˝yç
niektóre marokaƒskie trylobity, które
bardzo cz´sto sà cz´Êciowo rzeêbio-
ne i malowane, nie wspominajàc
o “gipsowych” skorpionach wklejonych
w ska∏´.

Kamienie syntetyczne

Praktycznie na wszystkich gie∏-
dach minera∏ów – krajowych i zagra-
nicznych – pojawiajà si´ pi´knie wy-
kszta∏cone, du˝e kryszta∏y. Cz´Êç z nich
nie powsta∏a w sposób naturalny, tylko
w efekcie pracy cz∏owieka. Sà to kamie-
nie syntetyczne. Najcz´Êciej spotykane
z nich to: niebieski „chalkantyt” (nie
myliç z minera∏em chalkantytem, który
wyst´puje naturalnie, ale tworzy nie-
wielkie kryszta∏y), czerwony lopezyt
(uwaga! – bardzo silna trucizna) oraz
ró˝nokolorowe a∏uny. Dla mi∏oÊników

ró˝norodnych form krystalicznych
pochodzenie okazu nie ma wi´kszego
znaczenia, jednak wszystkie tego typu
eksponaty powinny byç starannie
opisane przez sprzedajàcych. W razie
wàtpliwoÊci kupujàcy powinien dopytaç
sprzedawc´ o to czy okaz jest naturalny
czy syntetyczny, a wystawca ma obo-
wiàzek udzieliç uczciwej odpowiedzi.

WYROBY JUBILERSKIE

OdnoÊnie wyrobów jubilerskich
istniejà dwa podstawowe kryteria,
które wp∏ywajà na ich wartoÊç: este-
tyczne, które (choç zwykle decydujàce
o zakupie) jest bardzo trudne do zdefnio-
wania oraz wymierne wynikajàce
z kosztów materia∏u u˝ytego do wyrobu
bi˝uterii i wysi∏ku w∏o˝onego w proces
tworzenia. W tym miejscu nale˝y wyra-
ênie rozdzieliç wszelkiego rodzaju
naszyjniki i bransoletki od wyrobów ze
srebra i z∏ota.

Naszyjniki i bransoletki

Cena tego typu wyrobów zale˝y od
ich d∏ugoÊci, rodzaju u˝ytego materia∏u
oraz jakoÊci obróbki poszczególnych
elementów. Rozpatrujàc poszczególne
kryteria mo˝na wywnioskowaç, ˝e d∏u-
gie korale, z∏o˝one z drogich i dobrze
obrobionych kamieni sà najdro˝sze.
Ich ceny osiàgajà dziesiàtki, a niekiedy
nawet setki z∏otych. Oczywistym jest
fakt, ˝e niewiele osób mo˝e sobie
pozwoliç na taki wydatek, dlatego te˝
w ofercie wielu firm pojawi∏y si´ wyroby
taƒsze, które prócz elementów klasy
„S” zawierajà znacznie taƒsze ele-
menty, które wype∏niajà przestrzeƒ
pomi´dzy nimi. Do najcz´stszych
„wype∏niaczy” nale˝à: gorzej obrobio-
ne lub taƒsze kamienie, elementy
wykonane z metalo-plastyki, koloro-
we szk∏o i barwione fragmenty ska∏.
Wystawcy sà zobowiàzani poinformo-
waç klientów z czego dok∏adnie wyko-
nany jest dany wyrób.

Wyroby ze srebra

Wyroby ze srebra mo˝na podzieliç
na produkcj´ masowà oraz wyroby
artystyczne. W tym uj´ciu bi˝uteria
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Cechy probiercze (próba)

Wyrób wykonany z metalu szlachetnego wystawiony na sprzeda˝
powinien posiadaç tzw. cech´ probierczà oraz znak wytwórcy. Ponadto
informacja o próbie powinna zostaç za∏àczona do wyrobu wystawionego
na sprzeda˝. Cecha probiercza (potocznie zwana “próbà”) to oznaczenie
liczbowe informujàce o iloÊci czystego metalu (np. srebra) w stopie,
z którego jest wykonany wyrób. WartoÊç ta jest podawana w u∏amkach
tysi´cznych (np. próba 925 to 92,5% kruszcu w stopie). Cech probierczych
nie majà obowiàzku nosiç wyroby ze srebra o masie poni˝ej 2 gram
(ze z∏ota poni˝ej 1 grama), a tak˝e: wyroby dawnego pochodzenia,
pó∏fabrykaty, monety (tak˝e jako cz´Êç bi˝uterii). Wyroby o niestan-
dardowo niskiej próbie oraz wyroby wykonane ze stopów metali
nieszlachetnych powinny byç oznaczone znaczkiem „MET”. Sprzedawcy
wyrobów z metali szlachetnych i z∏otnicy sà obowiàzani wywiesiç
w miejscu widocznym dla klientów wzory cech probierczych wyrobów
znajdujàcych si´ w sprzeda˝y.

Polskie standardowe oznaczenia probiercze wyrobów
ze z∏ota (próba 750) oraz srebra (próba 925).
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produkowana jako odlewy (cz´sto w
tysiàcach sztuk) jest mniej warto-
Êciowa, natomiast wyroby r´cznie
wykonane, tradycyjnymi metodami,
sà nieporównywalnie dro˝sze. Podobne
kryteria mo˝na zastosowaç do sposobu
∏àczenia kamieni i metalu – wklejanie
kamieni, jako du˝o mniej pracoch∏onne
i szybsze wp∏ywa na obni˝enie ceny
wyrobu, natomiast wyroby z kamie-
niami oprawianymi tradycyjnie sà
zdecydowanie bardziej wartoÊciowe.
Równie˝ jakoÊç u˝ytego do produkcji
materia∏u ma du˝y wp∏yw na cen´,
jednak do okreÊlenia rzeczywistej
wartoÊci kamienia konieczna jest
konsultacja z rzeczoznawcà. Dobrym
kryterium rozpoznawczym dla wyrobu
jest fakt umieszczenia na nim cechy
probierczej (próby). Wyroby, które jà
majà (choç dro˝sze) – posiadajà gwa-
rancj´ Urz´du Probierczego. Te i wiele
innych cech wp∏ywajà na fakt, i˝ dwa
podobne pierÊcionki mogà kosztowaç
od kilkudziesi´ciu do nawet kilkuset
z∏otych. Doradzamy, aby kupowaç wyro-
by (szczególnie te dro˝sze) na stoi-
skach, które dajà na nie gwarancje oraz
ch´tnie rozdajà swoje wizytówki.

Per∏y i bursztyn

Wyroby wykonane z tych materia-
∏ów tradycyjnie posiadajà du˝à wartoÊç.
Obecnie jednak producenci oferujà
wiele wariantów tego typu bi˝uterii
w „przyst´pnej cenie”. Dlaczego?

Per∏y pierwotnie pochodzi∏y jedy-
nie z po∏owów per∏op∏awów, ˝yjàcych
w Êrodowisku naturalnym – obecnie
istnieje wiele hodowli, produkujàcych
per∏y w masowych iloÊciach. Najtaƒsze

sà per∏y pochodzàce z chiƒskich hodowli
s∏odkowodnych.

Ceny wyrobów z oryginalnego
bursztynu nie sà niskie, istnieje jednak
ca∏a gama wyrobów zawierajàcych
taƒsze „odmiany”: bursztyn prasowany
(uzyskiwany poprzez oddzia∏ywanie
wysokim ciÊnieniem na drobne ziarna
bursztynu, bàdê na py∏ bursztynowy)
oraz ˝ywice kopalne, zwane kopalem
(np.: plejstoceƒski kopal kolumbijski).
W numerze 2 Minera∏ów ukaza∏ si´
obszerny artyku∏ na ten temat. Osoby za-
interesowane odsy∏amy do tego tekstu
(darmowe odbitki dost´pne ko∏o kas
biletowych).

GDZIE KUPOWAå?

W zwiàzku z mieszanym wystawo-
wo-targowym charakterem naszych
imprez nie wszystkie oglàdane okazy
mo˝na kupiç. Te, które sà przeznaczone
do sprzeda˝y powinny posiadaç cen´
umieszczonà w widocznym miejscu.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,
aby zapytaç si´ Wystawcy o mo˝liwoÊç
zakupu bàdê wymiany okazu, który nas
interesuje, nawet je˝eli “oficjalnie” ceny
on nie posiada.

Dodatkowo przypominamy, ˝e
ka˝dy sprzedawca jest zobowiàzany do
wystawienia na ˝yczenie klienta
dowodu sprzeda˝y w formie paragonu
fiskalnego, faktury lub umowy kupna-
sprzeda˝y. Dokument taki jest swoistà
gwarancjà dokonanego zakupu. Liczy-
my, ˝e nasz „mini-przewodnik” pozwoli
Paƒstwu na osiàgni´cie pe∏nej satys-
fakcji z wizyty na Wystawie i Gie∏dzie,
˝yczymy udanych Zakupów!

G I E ¸ D O W E A B C

HURTOWNIA BI˚UTERII
I WYROBÓW Z K AMIENI
OZDOBNYCH, MINER A¸Y

prowadzimy równie˝ sprzeda˝ wysy∏kowà
realizujemy indywidualne zamówienia

www.upominki-hurt.pl www.mineraly-hurt.pl

”B and N” CieÊliƒski Norbert

tel/fax: (0 30) 252 15 40
tel kom: 0 601 46 87 73

40-600 Katowice,
Nasypowa 35

GIE¸DYGIE¸DY
MINERA¸ÓWMINERA¸ÓW
w Warszawiew Warszawie
w 2009 rokuw 2009 roku

25-26 kwietnia
Hala Sportowa OSiR
ul. Nowowiejska 37b

30-31 maja
Technikum Geologiczne
ul. Szanajcy 5

10-11 paêdziernika
Politechnika Warszawska

Pl. Politechniki 1

14-15 Listopada
Hala Sportowa OSiR
ul. Nowowiejska 37b
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Ju˝ od dwóch lat by∏em szcz´Êli-
wym posiadaczem mapy Kosowa,
ale wyjazd tam jawi∏ si´ bardzo mgliÊcie.
Dlatego zakrzyknà∏em z radoÊci,
kiedy pad∏a propozycja: „Kto chce
jechaç do Trepcy?”. Okaza∏o si´,
˝e podró˝ odb´dzie si´ via Tisnov.
W Tisnovie na s∏ynnej morawskiej
gie∏dzie równie˝ jeszcze nie by∏em, wi´c
ca∏y plan bardzo przypad∏ mi do gustu.

Wyprawa, której organizatorem
by∏o Towarzystwo Geologiczne „Spiri-
fer” mia∏a si´ odbyç w koƒcu listopada,
co nie zapowiada∏o idealnej aury,
ale o dziwo by∏o znoÊnie, choç na
Morawach i zdaje si´ podczas drogi
powrotnej pada∏o. W samym Kosowie
by∏o mroêno, chocia˝ doÊç s∏onecznie,
ale wróçmy do poczàtku... Po noclegu
u kolegi w Warszawie wyruszy∏em
autobusem w kierunku Wydzia∏u
Geologii UW. Poczàtkowo nie by∏em do
koƒca pewien, gdzie jest dok∏adnie
miejsce zbiórki, jednak z ty∏u wy-
dzia∏owego budynku kr´ci∏o si´ ju˝
kilka osób (w tym znajoma twarz z II
Sejmiku Mineralogicznego w Lwówku
Âl.), co szybko rozwia∏o moje wàtpli-
woÊci, czy dobrze trafi∏em. W krótkim
czasie zebra∏ si´ komplet uczestników
i busem wyruszyliÊmy w drog´.

Zanim dotarliÊmy do Tisnova
odebraliÊmy jeszcze jednà osob´ oraz
“zaliczyliÊmy” lokalizacj´ w okolicach
Cz´stochowy. Ju˝ w komplecie po
kilkugodzinnej podró˝y zameldowa-

liÊmy si´ na Morawach. Gie∏da zrobi∏a
na mnie ca∏kiem dobre wra˝enie.
Zgodnie z oczekiwaniami wiele mo˝na
by∏o znaleêç okazów z terenu Czech,
S∏owacji, z Rosji (na co liczy∏em) oraz
bardziej egzotycznych krajów. Pierwszy
dzieƒ potraktowa∏em rekonesansowo,

drobne zakupy zaÊ poczyni∏em dnia
nast´pnego w niedziel´.

Póêno w nocy z Krakowa dotar∏
drugi bus ze “Spiriferami”, zaÊ naza-
jutrz rano ju˝ w komplecie wyruszy-
liÊmy w stron´ Kosowa. Podró˝owaliÊmy
przez W´gry i Serbi´. OsobiÊcie by∏em
bardzo ciekaw jak wyglàda Serbia
i musz´ przyznaç, ˝e z okien samochodu
nie ró˝ni si´ wiele od Polski tak
5-10 lat temu. Na granicy w´giersko-
serbskiej zacz´∏o byç ju˝ nieprzyjemnie,
„a po co?”, „gdzie?”, „dlaczego?”,
na kolejnej by∏o jeszcze gorzej – za-
pewne Serbowie nie pa∏ajà zbytnià
sympatià do Polaków z uwagi na uzna
nie przez nasz kraj niepodleg∏oÊci
Kosowa. Na szcz´Êcie granica serbsko-
-kosowska jest obsadzona równie˝ przez
si∏y United Nations Mission in Kosovo
(UNMiK).

Póênym wieczorem dotarliÊmy do
„zarezerwowanych” miejsc noclego-
wych – jak si´ okaza∏o nikt nic nie wie –
po krótkich negocjacjach w∏aÊcicielom
uda∏o si´ wygospodarowaç kilka pokoi,
w których w nieco poszerzonym gronie

przysz∏o nam sp´dziç trzy noce.
Nast´pnego dnia nastàpi∏ kulmina-
cyjny punkt programu – zjazd do komór
wydobywczych kopalni Trepca! Wraz
z dwoma pracownikami kopalni,
z których jeden równie˝ t∏umaczy∏ na
angielski w kaskach z zamontowanymi
halogenami i w wypo˝yczonych kalo-
szach rozpocz´liÊmy zwiedzanie ko-
palni. Na poczàtek sporà atrakcjà dla
mnie by∏ sam zjazd szybem – ponad 500
metrów w g∏àb Ziemi. Podczas marszu
dowiedzieliÊmy si´ jak zbudowane jest
z∏o˝e oraz jakimi metodami wydobywa
si´ rud´. Przewodnicy z dumà opo-
wiadali, ˝e jest to jedna z naj-
bezpieczniejszych kopalni na Êwiecie,
gdzie nigdy nie dosz∏o do zbiorowego
wypadku.

Po kilku kilometrach marszu dotar-
liÊmy do strefy eksploatacji, gdzie
ku konsternacji przewodników ca∏a
wycieczka rzuci∏a si´ do opukiwania
ociosów, Êcian. WspinaliÊmy si´ na ma∏e
rumowiska w poszukiwaniu minera∏ów.

DoÊç szybko pojawi∏y si´ pierwsze zna-
leziska, poniewa˝ w tym miejscu
ods∏oni∏o si´ sporo niewielkich kawern.
Mi uda∏o si´ natrafiç na pustk´
wype∏nionà metalicznà „we∏nà”, jak si´

potem okaza∏o by∏ to boulangeryt – jeden
z minera∏ów rudnych z∏o˝a. Widzia∏em
równie˝ geody wype∏nione kwarcami,
kalcytem i galenà. Niestety przewodnicy
po otrzàÊni´ciu si´ z chwilowego
zaskoczenia zebrali nas do kupy
i poprowadzili w g∏àb kopalni – jak si´
mia∏o okazaç niestety na nic lepszego
ju˝ nie trafiliÊmy. Tymczasem mimo
wygonienia z ciekawej strefy humory
dopisywa∏y. Spiralnà upadowà dosta-
liÊmy si´ na wy˝szy poziom, gdzie
znaczàco wzros∏a temperatura i ju˝
podczas marszu pot zalewa∏ mi czo∏o.
W komorze, do której w koƒcu dotar-
liÊmy znajdowa∏ si´ niemal wy∏àcznie
sfaleryt, a i geody by∏y du˝o rzadsze.
Pora by∏o wracaç na powierzchni´,
gdzie z jednym z przewodników uda-
liÊmy si´ do niegdyÊ bardzo znanego
przykopalnianego muzeum mineralo-
gicznego.

Budynek muzeum zosta∏ “nieco”
zniszczony podczas wojny, co i minera-
∏om te˝ si´ nie przys∏u˝y∏o i niestety
mimo swoich nierzadko ogromnych
rozmiarów cz´sto sà zwietrza∏e i zawil-
gocone. Bardzo ciekawy by∏ wyry-
sowany na szkle trójwymiarowy model
kopalni Trepca – ka˝demu poziomo-
wi odpowiada∏a tafla szk∏a z nanie-
sionymi komorami wydobywczymi.
Po zakoƒczeniu zwiedzania obda-
rowaliÊmy muzeum dwoma okazami,
na które wspólnie zrzuciliÊmy si´ w
Tisnovie.

Po obiedzie w hotelu udaliÊmy si´
na zakupy do górników – ka˝dy wróci∏
z mniej lub bardziej wartoÊciowym
okazem. Przy okazji mo˝na by∏o zaob-

T R E P C A – R E L A C J A . . .

Trepca – relacja z wyprawy
do kosowskiej kopalni

Wlot do g∏ównej sztolni kopalni Trepca. Fot. K. Dembicz.

G∏ówny szyb kopalni Trepca. Fot. T. Praszkier.

Ogromna geoda z kryszta∏ami kalcytu. Fot. K. Dembicz.

Pot i trud wynagrodzony ładnym okazem boulangerytu. Fot. K. Kołodziejska.

Przebieranie okazów na stoisku z minera∏ami
w Kosovskiej Mitrovicy. Fot. T. Praszkier.
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serwowaç, ˝e ˝ycie w Kosowie jest dale-
kie od tego, jakie wyobra˝a∏em sobie
na podstawie tego, co prezentujà
nam media. W przeciwieƒstwie do np.
Maroka nie widaç, ˝eby dzieli∏y nas
ogromne ró˝nice kulturowe mimo,
˝e Kosowo to kraj muzu∏maƒski. Musz´
tutaj wspomnieç o jeszcze jednej
sprawie – o nieprzeci´tnej urodzie
albaƒskich kobiet, których ca∏kiem
sporo by∏o widaç na ulicach Kosovskiej
Mitrovicy – wiele z nich by∏o naprawd´
przepi´knych.

Drugiego dnia pobytu w Trepcy
by∏y dwie mo˝liwoÊci: albo kolejny zjazd
do kopalni albo ca∏odzienne wizyty
u górników. Ja wybra∏em to pierwsze
i niestety ˝a∏uj´ tego wyboru, poniewa˝
zaprowadzono nas do strefy, w której
minera∏ów w formie krystalicznej nie
by∏o w ogóle – jedynie par´ ”zdech∏ych”

kalcytów. Jednà z dwóch atrakcji – choç
przyznam, ˝e dla mnie mocno stresujàcà
– by∏a koniecznoÊç zejÊcia po kilku-
nastometrowym ciàgu drabin do komo-
ry wydobywczej i potem powrót tà
samà drogà. Drugà zaÊ by∏a ogromna
geoda kalcytowa na kilka metrów
wysoka i szeroka. Koledzy i kole˝anki,
którzy zdecydowali si´ na objazd górni-
ków wrócili z du˝o lepszym ∏upem.
Po po∏udniu uda∏o mi si´ równie˝ co
nieco kupiç, ale nie by∏y to jakieÊ spek-
takularne okazy.

Powoli zbli˝a∏ si´ termin wyjazdu,
wi´c spakowaliÊmy si´ i rano wyruszy-
liÊmy z Kosova. Przekroczenie gra-
nicy kosowskiej znowu wiàza∏o si´
z nieprzyjemnymi dyskusjami z serb-
skim odpowiednikiem stra˝y granicznej
– na szcz´Êcie po odstaniu odpowiednio
d∏ugiego czasu puszczono nas dalej.

W drodze powrotnej uda∏o mi si´
„pociàgnàç za j´zyk” jednego z organi-
zatorów, od którego dowiedzia∏em si´
du˝o ciekawych szczegó∏ów z zakresu
geologii i mineralogii, szczególnie w za-
kresie wspó∏prowadzonych przez niego
badaƒ naukowych.

Wróci∏em do Poznania z wyjazdu
do Trepcy zachwycony i równoczeÊnie
nieco rozczarowany. Zachwycony, ponie-
wa˝ nigdy nie by∏em w kopalni g∏´-
binowej i nigdy nie by∏em w miejscu
s∏ynàcym z pozyskiwania ciekawych
okazów minera∏ów. Rozczarowany by-

∏em drugim zejÊciem do kopalni, bo nie
zaprowadzono nas do tej samej komory
co pierwszego dnia. A w koƒcu iloÊcià
i jakoÊcià okazów, które kupi∏em do
kolekcji – có˝ mia∏em ca∏kiem sporà
i doÊwiadczonà konkurencj´. Sam siebie
mog´ wyt∏umaczyç, ˝e „apetyt roÊnie
w miar´ jedzenia” i oczywiÊcie moje
rozczarowanie, to w zasadzie jedynie
niewinne „rozczarowanko”, bo dwa-trzy
lata wstecz nigdy bym nie pomyÊla∏,
˝e trafi´ do Kosova...

S∏awomir SZLINKE

T R E P C A – R E L A C J A . . .

Boulangeryt z syderytem – jeden z okazów wydobytych w trakcie odwiedzin w kopalni.
Fot. T. Praszkier.

Muzealny okaz sfalerytu, kalcytu i pirytu z Trepcy. Fot. T. Praszkier.

Ko∏o Mi∏oÊników Mineralogii
Oddzia∏u Warszawskiego

PTPNoZ

Ko∏o Mi∏oÊników Mineralogii
Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Przyjació∏ Nauk o Ziemi
dzia∏a w Warszawie i zrzesza
kolekcjonerów minera∏ów, ska∏,
meteorytów, skamienia∏oÊci oraz osoby
zainteresowane naukami o Ziemi.
Ko∏o organizuje comiesi´czne spotka-
nia z prelekcjami i pokazami slajdów.
Spotkania przeznaczone sà g∏ównie
dla osób doros∏ych i odbywajà si´
w Muzeum Techniki w Pa∏acu Kultury
i Nauki w ka˝dy drugi poniedzia∏ek
miesiàca o godz. 17.00.

Pracownia Geologiczna
“Spirifer”

Pracownia Geologiczna “Spirifer”
(dzia∏ajàca w ramach Towarzystwa
Geologicznego “Spirifer”) prowadzi od
wielu lat bezp∏atne, cotygodniowe
zaj´cia dla m∏odzie˝y w wieku
szkolnym. Forma zaj´ç jest bardzo
zró˝nicowana i obejmuje m.in.:
pokazy slajdów, wyk∏ady, dyskusje,
warsztaty i wycieczki terenowe.
Tematyka zaj´ç obejmuje m.in.:
Mineralogi´ (rozpoznawanie minera∏ów,

powstawanie kryszta∏ów, klasyczne
stanowiska...)

Paleontologi´ (rozpoznawanie skamienia-
∏oÊci, ewolucja ˝ycia na Ziemi, ekologia
organizmów kopalnych...)

Petrologi´ (rozpoznawanie ska∏, warunki
ich powstawania...)

Regionalnà budow´ geologicznà (analiza
map geologicznych, dyskusje nad miejs-
cami, które odwiedziliÊmy i które
odwiedzimy)

Geologi´ dynamicznà (procesy kszta∏tu-
jàce powierzchni´ Ziemi, wulkany,
trz´sienia ziemi...)

Preparacj´ i konserwacj´ skamienia∏oÊci

Miejsce: Wydzia∏ Geologii UW,
Warszawa, ul. ˚wirki i Wigury 93,
sala 1013

Czas: Êroda, godz. 17.00-19.00

Kontakt: Krzysztof Dembicz,
tel. 0-607 836 384, dembicz@o2.pl

SPOTKANIA WYK¸ADY

W W W . P R A C O W N I A . S P I R I F E R . O R G

Goràczkowe poszukiwanie okazów w ociosach komory eksploatacyjnej. Fot. K. Kołodziejska.
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...z mineralizacjà. Prace nad wydo-
byciem okazów z kieszeni Black Sheep
(Czarna Owca), jak póêniej zosta∏a
nazwana, trwa∏y przez ca∏e lato roku
2000 i zaowocowa∏y setkami wysokiej

jakoÊci fluorytów. Pozyskanie licznych
nieuszkodzonych okazów, cz´sto sporej
wielkoÊci, by∏o mo˝liwe jedynie dzi´ki

u˝yciu hydraulicznej diamentowej pi∏y
∏aƒcuchowej.

Obecnie kopalnia jest otwierana
i eksploatowana ka˝dego lata przez
ekip´ UK Mining Ventures. W sezonie
2001 tunel eksploatacyjny poprowa-
dzony na zachód od g∏ównej ˝y∏y na
przeciwko kieszeni Black Sheep,
natrafi∏ na wysoko zmineralizowana
stref´, znanà jako West Cross Cut.
Z tego obszaru kopalni, od czasu jego
odkrycia, pozyskuje si´ prawie nie-
przerwanie okazy dobrze wykszta∏-
conych fluorytów. Godnymi uwagi sà
równie˝ kieszenie: Corner Pocket
(Kieszeƒ Naro˝na) – odkryta w 2003
roku, Dodgy Bugger (Ryzykowna
M´czarnia) – odkryta w 2005 i Rat Hole
(Szczurza Dziura), którà odkryto
w 2007 roku. Ta ostatnia kieszeƒ
dostarczy∏a wielu okazów wysokiej
jakoÊci, w tym najwi´kszych kryszta∏ów
fluorytu najwy˝szej klasy znalezionych
dotàd w kopalni – d∏ugoÊç kraw´dzi
dochodzi∏a do 6 cm.

W ciàgu szeÊciu lat wydobycia
w strefie West Cross Cut, zosta∏ równie˝
poprowadzony tunel w kierunku pó∏noc-
nym, wzd∏u˝ ˝y∏y, w poszukiwaniu
nowych obszarów zmineralizowanych.

Po wydrà˝eniu ponad 100 metrów
tunelu, w sierpniu 2007 roku, napotka-
no kolejnà stref´ bogatà w okazy dobrej
klasy. Strefa ta znana jest jako Jewel
Box (Pude∏ko Klejnotów) i Blue Bell
(Niebieski Dzwon). Znajduje si´ ona
na bardzo “niestabilnym terenie”
w zwiàzku z czym do bezpiecznej
pracy niezb´dne jest ciàg∏e obudo-
wywanie korytarzy. Pomimo tego prob-
lemu, ze stref Jewel Box i Blue Bell
pozyskano w krótkim czasie najlepsze
jakoÊciowo okazy fluorytu wydobyte
dotychczas w kopalni Rogerley.
Najbardziej spektakularne z nich
zawiera∏y zrosty przezroczystych,
dobrze wykszta∏conych, zbliêniaczo-
nych kryszta∏ów fluorytu, o g∏´bokim
zielonym kolorze i kraw´dzi d∏ugoÊci
nawet do 4 cm, cz´sto wyst´pujàcych
w postaci szczotek na du˝ych fragmen-
tach matriksu.

GEOLOGIA I MINERALOGIA

Region górniczy Weardale jest
zlokalizowany w obr´bie obszaru

rudonoÊnego Northern Pennine, na
przylegajàcym do uskoku bloku tekto-

nicznym, zbudowanym z karboƒskich
ska∏ osadowych. Powierzchnia ca∏ego
obszaru rudonoÊnego wynosi oko∏o 1424
kilometrów kwadratowych. Historia
górnictwa w tym regionie rozpocz´∏a si´
ju˝ w XII wieku – na poczàtku wydoby-
wano tu g∏ównie o∏ów, a dopiero póêniej
fluoryt. Inne znajdujàce si´ w regionie
Weardale s∏awne kopalnie, poza Roger-
ley, z których pochodzi∏y dobrej klasy
okazy kolekcjonerskie to Heights, Bolts-
burn, Blackdene, Cambokeels i Frazer’s
Hush.

Mineralizacja w dystrykcie górni-
czym Weardale wyst´puje w zmienio-

F L U O R Y T Y Z R O G E R L E Y ( A N G L I A )

Fluoryty z Rogerley (Anglia)

Dwa zdj´cia tego samego okazu fluorytu z Rogerley – po lewej w Êwietle sztucznym, po prawej w Êwietle słonecznym. Kol. Spirifer. Fot. G. Bijak.

Ekipa UK Mining Ventures po dniu ci´˝kiej pracy w kopalni Rogerley. Fot. J. Fisher.

Fragment geody z kryszta∏ami fluorytu “in situ” w ociosie kopalni Rogerley. Fot. J. Fisher.

Typowy dla fluorytów z kopalni Rogerley
bliêniak penetracyjny z intensywnà niebieskà
fluorescencjà widocznà w Êwietle słonecznym.
Kol. Spirifer. Fot. G. Bijak.

Ciàg dalszy ze str. 1

Docinanie okazów fluorytu z du˝ych bloków.
Fot. J. Fisher.

M I N E R A ¸ Y N R 4
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nych ska∏ach w strefach zlokalizowa-
nych wokó∏ g∏ównych ˝y∏ rudnych
o genezie hydrotermalnej. Wi´kszoÊç
z nich zapada prawie pionowo
i po∏o˝ona jest na lokalnych uskokach
o dominujàcym kierunku ENE-WNW.
Poziomo przebiegajàce strefy ska∏
zmienionych wyst´pujà w otoczeniu
wielu ˝y∏ rudnych i zlokalizowane
sà w obr´bie najbardziej podatnych
na takie zmiany ska∏ regionu
– wapieni nazywanych Great Limesto-
ne. Wapienie te stanowià dolnà cz´Êç
górnokarboƒskiej serii osadowej.
Na skutek wspomnianych przemian,
w obr´bie wapieni powsta∏ szereg
pustek wype∏nionych dobrze wykszta∏-

conymi kryszta∏ami fluorytu, z których
s∏ynie region Weardale. W lecie 1999
roku zamkni´ta zosta∏a ostatnia dzia∏a-
jàca na tym terenie kopalnia poszuku-
jàca fluorytu jako surowca przemy-
s∏owego – Groverake Mine. Wydarzenie
to w sposób symboliczny zakoƒczy∏o
kilkusetletnià histori´ górnictwa na
tych terenach. Obecnie przysz∏oÊç
“produkcji” okazów mineralogicznych
jest w r´kach takich przedsi´wzi´ç jak
to podj´te przez UKMV.

W kopalni Rogerley eksploatowana
jest mineralizacja dwojakiego rodzaju
– zwiàzana bezpoÊrednio z g∏ównà,
pionowà, zmineralizowanà ˝y∏à (wzd∏u˝
której ciàgnie si´ g∏ówny tunel kopalni)

oraz mineralizacja zawarta w metaso-
matycznie zmienionych ska∏ach, które
rozciàgajà si´ na boki od g∏ównej ˝y∏y,
w postaci szeregu horyzontów.

Do tej pory UK Mining Ventures
koncentrowa∏a si´ na mineralizacji
wyst´pujàcej w obr´bie zmienionych
horyzontów, b´dàcych êród∏em licznych
atrakcyjnych okazów szmaragdowo-
zielonego fluorytu. Okazy z tych
stref, prócz niezwyk∏ego koloru,
charakteryzujà si´ dodatkowo obecno-
Êcià licznych efektownych bliêniaków
typu penetracyjnego (zbliêniaczenia
wed∏ug {111}). Do rzadszych znalezisk
nale˝à tu kryszta∏y osiàgajàce czasem
8 cm, majàce centralnà cz´Êç o barwie
fioletowej lub z cienkimi strefami
koloru jasno˝ó∏tego w zewn´trznej
cz´Êci.

Pojedyncze, ma∏e kryszta∏y galeny,
wykszta∏cone zwykle jako kombinacja
szeÊcianu z oÊmioÊcianem cz´sto
towarzyszà fluorytom. Zarówno galena
jak i fluoryt wyst´pujà cz´sto na

szczotkach bia∏ego, b∏yszczàcego
kwarcu, stanowiàcego kontrastujàce
kolorystycznie t∏o dodajàce znacznej
atrakcyjnoÊci okazom. W obr´bie
g∏ównej ˝y∏y rudnej wyst´pujà nato-
miast licznie du˝e, szeÊcienne kryszta-

∏y fluorytu, o wielkoÊci dochodzàcej
powy˝ej 10 cm, i barwie zarówno
zielonej jak i fioletowej. Tworzà one
wype∏nienie systemów geod. Zwykle
sà niestety matowe i nie tworzà
zbliêniaczeƒ. Du˝ych rozmiarów nie-

zbliêniaczone kryszta∏y wysokiej jakoÊci
znajdowane by∏y równie˝ w Rat Hole
Pocket.

Cechà najbardziej charaktery-
stycznà fluorytów z kopalni Rogerley
jest bardzo silna fluorescencja.
W Êwietle ultrafioletowym, o d∏ugiej fali,
majà one kolor niebieskawo-bia∏y.
Du˝o jednak ciekawszym i cenionym
przez kolekcjonerów zjawiskiem jest
intensywna fluorescencja w Êwietle
s∏onecznym, w którym fluoryty majà
kolor granatowawo-niebieski, podczas
gdy w oÊwietleniu sztucznym sà
ca∏kowicie zielone (patrz na fotogra-
fie zamieszczone na stronach 6-7)!
Efekt ten, znany jako fluorescencja
w Êwietle dziennym, wydaje si´ byç
unikalnym i znanym jak dotàd jedynie
dla fluorytów z regionu Weardale.

Od d∏u˝szego czasu dyskutowano
przyczyn´ niezwyk∏ej fluorescencji
we fluorytach z Rogerley. Pojawia∏y si´
m.in. podejrzenia, ˝e ma ona swoje
êród∏o w podwy˝szonej zawartoÊci
pierwiastków ziem rzadkich (REE).
Ostatnie analizy potwierdzi∏y pod-
wy˝szony poziom pierwiastków ziem
rzadkich takich jak: itr, cer, lantan,
samar i neodym.

Jesse FISHER
P.O. Box 77774

San Francisco, CA, 94107, USA;
jfish@ukminingventures.com

t∏umaczenie: Joanna Gajowniczek i
Tomasz Praszkier
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Rogerley – klasyczne stanowisko mineralogiczne

Kopalnia Rogerley nale˝y do klasycznych stanowisk mineralo-
gicznych Europy. Okazy stàd pochodzàce znane sà wszystkim
kolekcjonerom i ∏atwo je odró˝niç od fluorytów z innych lokalizacji. In-
tensywny szmaragdowy kolor, silny po∏ysk, idealnie przeêroczyste
kryszta∏y, liczne bliêniaki oraz niezwyk∏a niebieska fluorescencja
w Êwietle s∏onecznym to zespó∏ cech które powodujà, ˝e fluoryty
z Rogerley sà jednymi z najpi´kniejszych i najbardziej cenionych.
Warto te˝ zaznaczyç, ˝e kopalnia Rogerley jest obecnie jedynà kopalnià
g∏´binowà w Europie dzia∏ajàcà regularnie jedynie w poszukiwaniu
okazów kolekcjonerskich.

Niestety ze wzgl´du na wysokie ceny, dobrej klasy okazy fluorytu
z Rogerley nie pojawiajà si´ na polskim rynku. Mamy nadzieje,
˝e niniejszy artyku∏ pozwoli zapoznaç si´ polskim kolekcjonerom z tym
jednym z najs∏ynniejszych Êwiatowych stanowisk.

Tomasz Praszkier

Bliêniak penetracyjny o intensywnej szmarag-
dowej barwie widocznej w Êwietle sztucznym.
Kol. Spirifer. Fot. G. Bijak.

Wysokiej klasy okaz z Rogerley z dwoma du˝ymi bliêniakami penetracyjnymi szeÊcianów fluorytu
sfotografowany w Êwietle sztucznym. Fot. J. Fisher.

Âwie˝o wydobyte okazy fluorytów o charakterystycznym dla Êwiat∏a dziennego niebieskim kolorze. Fot. J. Fisher.
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potrzeba bardzo specyficznych wa-
runków: bardzo wysokiego ciÊnienia
(rz´du 45-60 kBar), przy stosunkowo
„niewysokiej” temperaturze (rz´du
900-1300°C). Tak wysokie ciÊnienie
notuje si´ na g∏´bokoÊciach oko∏o
140-190 km (choç istniejà diamenty,
których g∏´bokoÊç powstania oceniano
na ponad 300 km). Warunki takie sà
spotykane jedynie g∏´boko w p∏aszczu
ziemskim, pod kratonami (wielokrotnie
spi´trzonà skorupà kontynentalnà).
Zgodnie z teorià tektoniki p∏yt, kratony
sà najstarszymi fragmentami skorupy
ziemskiej, o najbardziej skompliko-
wanej i bogatej historii. Tym samym
wiek diamentów, które genetycznie sà
z nimi zwiàzane, szacuje si´ na
1-3,3 mld lat (w zale˝noÊci od z∏o˝a).
Jako ciekawostk´ mo˝na dodaç, ˝e nie-
dawno przeprowadzone badania wy-
kaza∏y, i˝ w´giel budujàcy diament
mo˝e byç zarówno pochodzenia nie-
organicznego, jak i organicznego!!!
Ten ostatni pochodzi z powierzchni
Ziemi, a na tak du˝e g∏´bokoÊci dosta∏
si´ dzi´ki ruchom p∏yt skorupy ziem-
skiej.

Sama nukleacja (czyli „zawiàzanie
si´ kryszta∏u”) to tylko po∏owa sukcesu.
Kryszta∏ musi osiàgnàç odpowiednià
wielkoÊç – stàd przez wiele lat uwa˝ano,
˝e jedynie kilkaset kilometrów w´drów-
ki przez p∏aszcz i skorup´ ziemskà
(w jej najgrubszych miejscach) daje
czas wystarczajàcy na powstanie krysz-
ta∏ów o zadowalajàcych rozmiarach.
Wyniki najnowszych badaƒ wskazujà
na mo˝liwoÊç tworzenia si´ i wzrostu
diamentów w bardzo krótkim czasie,
w p∏aszczu ziemskim. Wg tej teorii,
zarówno czas, jak i droga odbyta przez
diament ku powierzchni nie majà
wp∏ywu na jego wielkoÊç. Przypadki,
w których magma (kimberlitowa lub
lamproitowa) z tak du˝ych g∏´bokoÊci
dotrze do powierzchni Ziemi (lub w jej
pobli˝e) sà niezwykle rzadkie, a do tego
wi´kszoÊç takiej magmy zostaje wyrzu-
cona podczas erupcji (w postaci lawy

czy popio∏ów wulkanicznych), czyli jest
niejako „stracona”. Jedynie niewielka
cz´Êç pierwotnej obj´toÊci magmy
w trakcie takiego procesu zastyga
w formie komina wulkanicznego i tylko
ta jej cz´Êç mo˝e si´ staç ska∏à macie-

rzystà. Dodatkowo jedynie niewielki
procent odkrytych kominów kimberlito-
wych i lamproitowych zawiera w sobie
diamenty…

Czas na troch´ historii…
Aby w pe∏ni zrozumieç, na czym

polega „magia” diamentów (jako klejno-
tów), trzeba si´gnàç do historii konta-
któw cz∏owieka z tymi kamieniami.
Pierwszy udokumentowany kontakt na-
stàpi∏ oko∏o 1000 lat p.n.e., ale pewne
przes∏anki wskazujà, i˝ znajomoÊç
ta mo˝e si´gaç nawet 4 tysiàclecia p.n.e.
Od momentu odkrycia diamentów przez
ludzi, do poczàtków XVIII w. uwa˝ano,
˝e jedynym ich êród∏em sà Indie,
a dok∏adniej dorzecza rzek: Penner,
Kriszna i Godawari. Wydaje si´,
˝e w∏aÊnie ta unikatowoÊç (obok cech
fizycznych i walorów estetycznych)
stanowi∏a g∏ównà przyczyn´, dla której
diament wyceniono najwy˝ej spoÊród
wszystkich kamieni szlachetnych.
Co ciekawe, odkrycie z∏ó˝ diamentów
w Brazylii, w latach dwudziestych XVIII
w., choç zszokowa∏o opini´ publicznà,
to nie wp∏yn´∏o na cen´ diamentów.
G∏ównym bezpoÊrednim efektem tego
odkrycia by∏a intensyfikacja poszuki-

waƒ na wszystkich kontynentach.
Niestety, zarówno z∏o˝a indyjskie,
jak i brazylijskie majà charakter wtórny.
Ze z∏ó˝ tego typu nie mo˝na by∏o dowie-
dzieç si´ zbyt wiele o genezie diamentów,
przez co na kolejne odkrycia trzeba
by∏o czekaç oko∏o 150 lat. Dopiero
w drugiej po∏owie XIX w. odnaleziono
najwi´ksze i najs∏ynniejsze z∏o˝a dia-
mentów w Afryce, Australii, a tak˝e
na Syberii. Z tym okresem zwià-
zane sà równie˝ pierwsze odkrycia
diamentów w z∏o˝ach pierwotnych
– w obr´bie kominów kimberlitowych
w Afryce P∏d. Co ciekawe wszystkich
tych odkryç dokonano w przeciàgu
oko∏o 20 lat, po czym stwierdzono,
˝e wszystkie kominy kimberlitowe
zosta∏y odkryte i nowych „nie b´dzie”.
Innymi s∏owy, w powszechnej opinii,
iloÊç potencjalnie dost´pnych diamen-
tów zosta∏a raz na zawsze okreÊlona.
Nic wi´c dziwnego, ˝e za∏o˝ony w
1888 roku przez Cecila Rhodesa koncern
„De Beers”, który zosta∏ operatorem
kopalni po∏udniowoafrykaƒskich, przez
oko∏o 100 lat „dyktowa∏” swoje warunki,
okresowo dostarczajàc nawet 90%
ogólnoÊwiatowej produkcji diamentów
jubilerskich. Z tego powodu wiek
dwudziesty zosta∏ zdominowany przez
próby wyprodukowania diamentów
syntetycznych o wartoÊci jubilerskiej
(patrz poni˝ej). Dopiero od poczàtku
lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku
mo˝na zaobserwowaç powa˝ne „prze-
tasowania” na rynku diamentów.
Koƒcówk´ ubieg∏ego stulecia mo˝na
scharakteryzowaç, jako okres inten-
sywnych poszukiwaƒ, wykorzystujà-
cych najnowsze osiàgni´cia nauko-
we, natomiast poczàtek naszego
wieku, jako okres realizacji odkryç.
W sumie w ostatnich latach otwo-
rzono (lub przygotowano do otwar-
cia) 13 nowych kopalni diamentów.
Sà one zlokalizowane w Kanadzie
i na Syberii oraz w Afryce (Angola,
Zimbabwe).

Diamenty syntetyczne
Osobnym rozdzia∏em w historii

wzajemnych kontaktów cz∏owieka z dia-
mentem jest niezwykle ciernista droga,
która doprowadzi∏a do wyprodukowa-
nia sztucznych diamentów. Wszystko
zacz´∏o si´ pod koniec XVIII w., kiedy
to udowodniono, ˝e diament sk∏ada
si´ jedynie z w´gla. Kiedy oko∏o 100 lat
póêniej uznano, ˝e nowych z∏ó˝
diamentów ju˝ si´ nie odnajdzie,
a Rhodes zebra∏ w swoim r´ku prakty-
cznie wszystkie êród∏a diamentów –

rozpocz´∏y si´ intensywne poszukiwa-
nia sposobów syntetyzowania krysz-
ta∏ów, jako jedynej alternatywy umo˝li-
wiajàcej pozyskanie najcenniejszych
klejnotów Êwiata. Jako pierwszy sukces
na tym polu og∏osi∏ w 1893 roku Ferdy-
nand Moissan, poddajàc grafit dzia∏a-
niu wysokiego ciÊnienia i wysokiej
temperatury. Przez 60 lat indywi-
dualni badacze z ró˝nym skutkiem
próbowali powtórzyç ten eksperyment.
Do dziÊ istniejà kontrowersje na temat
rzeczywistych efektów poszczególnych
prób, dlatego te˝ uznano, ˝e jedynie
stworzenie metody przemys∏owego
pozyskiwania syntetycznych diamen-
tów b´dzie mo˝na okreÊliç mianem suk-
cesu. Uda∏o si´ to dopiero w roku
1954, kiedy to amerykaƒski zespó∏ pod
patronatem General Electric zsynte-
tyzowa∏ pierwsze diamenty metodà
przemys∏owà. DziÊ wiemy, ˝e zespo∏owi
szwedzkich naukowców uda∏o si´ to
rok wczeÊniej, ale wyniki ich badaƒ
zosta∏y zaprezentowane szerokiemu
gronu dopiero w 1980 roku. Stosunkowo
niedawno zosta∏a wynaleziona nowa
metoda syntezy diamentów, która
nie wymaga tak wysokich ciÊnieƒ
i temperatur, co znacznie ogranicza
koszty produkcji. Równie˝ do niedawna,
powa˝nym problemem, zwiàzanym
z syntezà diamentów, by∏a niedu˝a
wielkoÊç “tworzonych” kamieni, która
nie pozwala∏a na wykorzystanie ich
w jubilerstwie.

Produkcja Êwiatowa
Bioràc pod uwag´ produkcj´

diamentów na Êwiecie trzeba dokonaç
wyraênego rozró˝nienia pomi´dzy
diamentami jubilerskimi i diamenta-
mi przemys∏owymi. OczywiÊcie niepo-
równywalnie wi´ksze zainteresowanie
wzbudzajà diamenty jubilerskie, ale
w rzeczywistoÊci to w∏aÊnie diamenty
techniczne/przemys∏owe stanowià o
wielkoÊci produkcji. Mo˝na przyjàç,
˝e obecnie w skali roku wydobywanych
jest oko∏o 6 ton (30 mln karatów)
diamentów jubilerskich, 20 ton (100 mln
karatów) diamentów przemys∏owych
oraz produkowanych jest oko∏o 100 ton

D I A M E N T Y

Nazwa Waga (ct) Uwagi

Cullinan 3106 najwi´kszy znany diament;
podzielony na 105 cz´Êci,
najwi´ksza po oszlifowaniu 530,2 karata

Excelsior 995,2 znaleziony niedaleko Pretorii,
podzielony na 11 cz´Êci

Prezydent 726,6 najwi´kszy brazylijski,
podzielony na 29 cz´Êci

Jonker 726 podzielony na 15 cz´Êci
Jubiler 650,8 po oszlifowaniu 245 karatów
Imperial 457 inne nazwy: Victoria, Great White, Nizam
Darcy Vargas 425 brazylijski
Regent 410 po oszlifowaniu 140,5 karata
Szach ?-3x1 cm niedost´pny w skarbcu na Kremlu
Or∏ow 400 po oszlifowaniu 189,6 karata

Inne s∏ynne diamenty to:

Koh-i-noor najs∏ynniejszy indyjski diament o masie 181,1 karata
Hope najwi´kszy barwny diament (niebieski):

pierwotnie ponad 67 karatów, po oszlifowaniu 44,4 karata
Grand Conde najwi´kszy ró˝owy diament o masie 50 karatów

Najwi´ksze i najs∏ynniejsze jubilerskie diamenty Êwiata.

Redakcja dzi´kuje

za wspó∏prac´ przy

pisaniu artyku∏u firmie

Michelson Diamonds

Cechy i parametry klasycznego szlifu brylantowego.

OÊmioÊcienny kryszta∏ czarnego diamentu
z RPA (kopalnia Premier), wielkoÊç 1,3 cm.

Popularne formy szlifu diamentów: gruszka,
serce, owal, markiza, szmaragdowy i bagieta.

Ciàg dalszy ze str. 1
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diamentów syntetycznych. Dane te nie
uwzgl´dniajà tzw. „krwawych diamen-
tów”, wydobywanych przez ró˝nego
rodzaju bojówki, operujàce w rejonach
wyst´powania diamentów w Afryce.
Pieniàdze uzyskane ze sprzeda˝y ka-
mieni s∏u˝à póêniej do finansowania za-
kupów broni i zaopatrzenia dla tych
grup. W roku 2002 spo∏ecznoÊç mi´dzy-
narodowa przyj´∏a specjalny akt,
w którym sygnatariusze zobowiàzali si´
do wprowadzenia specjalnego systemu
certyfikacji i rejestracji wydobytych
diamentów tak, aby maksymalnie ogra-
niczyç mo˝liwoÊci sprzeda˝y klejnotów,
pochodzàcych z niewiadomych êróde∏.

Diamenty jubilerskie
WartoÊç ka˝dego diamentu, wyko-

rzystanego w jubilerstwie jest okreÊla-
na przy pomocy zasady „4C” (od ang.
carat – waga, cut – szlif, color – kolor
i clarity – czystoÊç). Szczegó∏owe
parametry podajemy na rysunkach,
jednak warto dodaç kilka s∏ów wyja-
Ênienia odnoÊnie ka˝dego kryterium
i jego wp∏ywu na wartoÊç diamentu:

Carat – waga
Karat (ang. carat) jest jednostkà

wagi równà 0,2 g. Generalnie im wi´kszy
kamieƒ, tym dro˝szy, jednak co wa˝ne –
cena nie roÊnie wprost proporcjonalnie
do wagi diamentu, gdy˝ bardzo du˝ych
kamieni jest znacznie mniej, ni˝ kamieni
ma∏ych lub Êrednich. Tym samym
kamieƒ o wadze 0,5 karata mo˝na
kupiç za oko∏o 500$, ale kamieƒ
o wadze 3 karatów b´dzie ju˝ warty
oko∏o 5000-6000$. Kamienie o wagach
rz´du kilkudziesi´ciu karatów mogà
osiàgaç ceny nawet kilku milionów
dolarów.

Cut – szlif
Termin szlif nie dotyczy w tym

przypadku kszta∏tu kamienia (patrz
ramka), tylko jego parametrów –
m.in.: stosunku Êrednicy tafli do Êrednicy
rondysty, g∏´bokoÊci pawilonu, itd.
Parametry te wp∏ywajà na iloÊç
odbijanego przez kamieƒ Êwiat∏a
i niejednokrotnie szlifierz decyduje
si´ na wyci´cie nieco mniejszego bry-
lantu, za to o lepszych propor-
cjach, który b´dzie si´ cechowa∏
wi´kszym „ogniem”, a co za tym idzie
wy˝szà cenà.

Color – barwa
Diamenty mogà byç bezbarwne

lub zabarwione. Zabarwienie wynika
zwykle z obecnoÊci zanieczyszczeƒ
w sieci krystalicznej, napromieniowania
czàstkami alfa lub deformacji powsta-
∏ych w trakcie procesu krystalizacji.
Najcz´Êciej spotykane sà diamenty
bezbarwne oraz lekko zabarwione
w odcieniach ˝ó∏tych i bràzowych
(barwa ta jest wynikiem obecnoÊci
atomów azotu w sieci krystalicznej).
Dla tego typu diamentów zosta∏a
stworzona specjalna skala barwna
(patrz ramka). SpoÊród innych barw
spotykanych wÊród diamentów do
najistotniejszych nale˝à:
niebieska – wynikajàcà z obecnoÊci

w sieci krystalicznej atomów boru;
zielona – wynikajàca z napromieniowa-

nia czàstkami alfa;
ró˝owa i czerwona – powsta∏a na sku-

tek deformacji plastycznych;
czarna (tzw.: „Karbonado”) – wynika-

jàcà z obecnoÊci licznych ciemno za-
barwionych inkluzji.

Clarity – czystoÊç
PrzejrzystoÊç ka˝dego diamentu

zale˝y od iloÊci inkluzji, które w nim
wyst´pujà – im wi´cej inkluzji i im sà
one wi´ksze tym bardziej „m´tny”
kamieƒ, a jego wartoÊç mniejsza.
Z drugiej strony ró˝nice w wyglà-
dzie kamieni wy˝szych kategorii
sà praktycznie niezauwa˝alne go∏ym
okiem (przynajmniej dla niewprawnego
oka).

Jak nie daç si´ oszukaç
Ze wzgl´du na du˝à wartoÊç

diamentów powsta∏o wiele organizacji,
które dbajà o prawid∏owy obieg tych
kamieni na Êwiecie. Do najwa˝niejszych
mi´dzynarodowych organizacji bran˝o-
wych nale˝à: WFDB (World Federation
of Diamond Bourses) oraz WDC (World
Diamond Council). Aby organizacje te

mog∏y w pe∏ni wykonywaç swojà prac´
konieczny jest ujednolicony system
certyfikacji diamentów. Niestety, jak
do tej pory takowy system nie istnieje,
gdy˝ poszczególne towarzystwa i insty-
tuty gemmologiczne w dalszym ciàgu
stosujà ró˝ne kryteria. Nie zmienia to
faktu, i˝ certyfikaty wydawane przez re-
nomowane towarzystwa lub instytuty
gemmologiczne cieszà si´ uznaniem
na ca∏ym Êwiecie. Dwoma najbardziej
znanymi instytutami certyfikujàcymi
diamenty sà: International Gemmolo-
gical Institute (IGI) z Antwerpii oraz
Gemmological Institute of America
(GIA). OczywiÊcie istnieje wiele mniej-
szych organizacji oraz indywidu-
alnych, dyplomowanych rzeczoznaw-
ców, którzy wystawiajà certyfikaty au-
tentycznoÊci dla diamentów.

W Polsce istniejà dwie organizacje,
posiadajàce w swoich szeregach dyplo-
mowanych rzeczoznawców diamentów:
PTGem (Polskie Towarzystwo Gemmo-
logiczne) oraz SRJ (Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Jubilerskich). Obydwa
towarzystwa posiadajà swoje strony
internetowe, na których umieszczajà
listy zweryfikowanych przez siebie
rzeczoznawców diamentów.

Nie koƒczàca si´ opowieÊç,
czyli „co dalej ?”

Dla osób pragnàcych dalej zg∏´biaç
tajemnice diamentów polecamy 3 podr´-
czniki:
W∏odzimierz ¸apot, 2003, „Diament.

Praktikum gemmologiczne”;
W∏odzimierz ¸apot, 2007, „Syntetyczne

diamenty jubilerskie”;
Tomasz Sobczak, Nikodem Sobczak

„Diamenty jubilerskie”, 2004.
Prosimy, aby Paƒstwo nie przejmo-

wali si´ drobnymi rozbie˝noÊciami
pomi´dzy wymienionymi ksià˝kami –
przecie˝ wszyscy wiemy, ˝e diamenty to
niezwykle tajemnicze kamienie i pr´dko
wszystkich swoich tajemnic nie ods∏o-
nià…

Tomasz OCHMA¡SKI

D I A M E N T Y

Dnia 26 II 2009 r., w wieku 62 lat, zmar∏

Tadeusz SOCHA

Kolekcjoner minera∏ów, Prezes Oddzia∏u Sudeckiego
Polskiego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk o Ziemi,

wspó∏twórca Lwóweckiego Lata Agatowego

B´dziemy Ci´ pami´taç jako radosnego, pe∏nego
˝ycia kolekcjonera minera∏ów i cudownego kompana

przyjaciele z ca∏ej Polski oraz Redakcja “Minera∏ów”Ilustracja parametrów wykorzystywanych
przy opisie diamentów jubilerskich w procesie
certyfikacji.

Cullinan – najwi´kszy znany jubilerskiej jakoÊci diament Êwiata przed oszlifowaniem. Zosta∏ on znaleziony 25 stycznia 1905 roku, a póêniej poci´ty na
105 cz´Êci.
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Najwi´ksza mineralogiczna impreza w Polsce !!!

Gie∏da minera∏ów, pokazy ci´cia agatów, wyk∏ady,
wystawa “Metale zakl´te w kryszta∏ach”, pokazy slajdów,

prywatne kolekcje, wycieczki na Pola Agatowe,
i wiele, wiele innych atrakcji !!!

Lwówecki OÊrodek Kultury, tel. 075 782 45 32
e-mail: lok@lwowekslaski.pl, www.lla.lwowekslaski.pl

Gmina i Miasto
Lwówek Âlàski

Towarzystwo
Geologiczne
“Spiri fer”


