
TROCH¢ HISTORII

Wszystko oficjalnie zacz´∏o si´ 
w roku 1841. Wielebny sir Richard
Owen stwierdzi∏, i˝ ró˝ne, napotykane 
i opisywane do tej pory szkielety sà
pozosta∏oÊciami zwierzàt nale˝àcych do
tej samej grupy. U˝y∏ on równie˝ jako
pierwszy wspólnej dla wszystkich
znalezisk nazwy – Dinosaura (co zna-
czy: „straszliwy jaszczur”). To s∏ynne
do dzisiaj stwierdzenie zosta∏o odnoto-
wane po obydwu stronach Oceanu 
i „od∏o˝one na pó∏k´”. 

Druga po∏owa XIX w. 

Badania dinozaurów mia∏y wyraê-
nie dwudzielny charakter – naukowcy 
w Europie i USA ró˝nili si´ podejÊciem
do problemu.

W Europie, stosunkowo niewielka
grupka naukowców-przyrodników przy
okazji ka˝dego kolejnego znaleziska
roztrzàsa∏a teoretyczne zwiàzki po-
szczególnych okazów ze znanym Êwia-
tem zwierz´cym. Czas poÊwi´cany na
te rozwa˝ania zosta∏ wyraênie ograni-
czony przez Darwina i jego dzie∏o: 
„O pochodzeniu gatunków”, które zosta-
∏o wydane w 1859 roku budzàc ogromne
emocje. Przy okazji to w∏aÊnie ta
ksià˝ka podtrzymywa∏a na wysokim
poziomie zainteresowanie wymar∏ymi
gadami. Ukoronowaniem ówczesnego
europejskiego podejÊcia do badaƒ nad
dinozaurami by∏ odczyt prof. Harrego
Seeleya wyg∏oszony w 1887 roku,
opublikowany rok póêniej, w którym
podzieli∏ on dinozaury na ptasiomie-
dnicze (Ornithisia) i gadziomiednicze
(Saurischia), tworzàc dla tej grupy
teoretyczny szkielet ca∏ej systematyki.

Za Oceanem problem postanowiono
rozwiàzaç w sposób praktyczny – dzie-
siàtki powa˝nych oraz setki nieco mniej
powa˝nych badaczy ruszy∏o „w teren” 
w poszukiwaniu „prajaszczurów”.
Poczàtkowo poszukiwania by∏y ogra-
niczone do Wschodniego Wybrze˝a,

jednak dzi´ki dwóm panom: F. Cope’owi
i O. Marshowi sytuacja uleg∏a diametral-
nej zmianie. Ich przyjaêƒ, która przero-
dzi∏a si´ w najs∏ynniejszà paleontolo-
gicznà wojn´ (patrz str. 10) przenios∏a
ci´˝ar poszukiwaƒ na „Dziki Zachód”. 

Pozwoli∏o to na opisanie kilkudzie-
si´ciu gatunków dinozaurów i tym
samym stworzenie „tkanki”, która
pokry∏a Seeley’owski „szkielet”. Warto
dodaç, ˝e wspomniana wojna mia∏a zu-
pe∏nie niezamierzony, lecz istotny, efekt.
Nag∏oÊniona przez pras´, wytworzy∏a 
w przeci´tnym „zjadaczu chleba” prze-
Êwiadczenie o wielkiej wartoÊci szkiele-
tów dinozaurów. Tym samym zapewni∏a
niewyczerpywalne êród∏o finansowania
przysz∏ych badaƒ tych gadów.

Druga po∏owa XIX w. to równie˝
okres „pierwszych odkryç” fragmentów
dinozaurów w ró˝nych zakàtkach Êwia-
ta, które w mniej lub bardziej odleg∏ej
przysz∏oÊci mia∏y przyciàgaç badaczy
jak magnes. W 1871 roku, w Indiach
odkryto ponad metrowà koÊç, która
zosta∏a okreÊlona, jako Titanosaurus
indicus, a w 1884 roku Tyrrell odnalaz∏

pierwszà czaszk´ Albertozaura (kana-
dyjskie „Bad Lands”).

Pierwsza po∏owa XX w. 

W okresie tym najbogatsze stano-
wiska po∏o˝one w obr´bie zachodniego
sk∏onu Gór Skalistych by∏y eksploato-
wane przez Earla Douglasa, tworzàcego
trzecià „wielkà kolekcj´” dinozaurów 
w USA – w Pitsburgu. BezpoÊrednim
efektem odkryç Douglasa by∏o powsta-
nie pierwszego  na Êwiecie rezerwatu
dinozaurowgo – Dinosaur National
Monument w Colorado.

Kilkaset mil na pó∏noc od Colorado,
w kanadyjskiej prowincji Alberta rozpo-
cz´∏a si´ prawdziwa „goràczka dino-
zaurowa”. Jej apogeum przypad∏o na la-
ta 1911-1925, kiedy to odkryto tu ponad
300 szkieletów dinozaurów. W sumie
rejon Drumheller dostarczy∏ tylu wa-
˝nych dla nauki znalezisk, ˝e w 1979
roku podj´to decyzj´ o w∏àczeniu go na
Êwiatowà list´ dziedzictwa UNESCO.

Czytaj dalej str. 9

W numerze:

GIE¸DOWE ABC

Artyku∏ “Gie∏dowe ABC” jest
drukowany w ka˝dym numerze
“Minera∏ów” i jest sta∏ym
elementem naszej gazety, jako ˝e
zwiàzana jest ona nierozerwalnie z
Gie∏dami Minera∏ów.  W ka˝dym
numerze tekst ten jest ulepszany i
uaktalniany, 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
imprezach.

Czytaj str. 2

RODOPY, TRANSYLWANIA,
KARPATY POD M¸OTEK...

Towarzystwo Geologiczne
“Spirifer” ju˝ po raz drugi
zorganizowa∏o  wakacyjnà  wypraw´
geologicznà dla m∏odzie˝y. Po
zesz∏orocznej wyprawie na Ukrain´
przysz∏a pora na Bu∏gari´ 
i Rumuni´. Tym razem pojechaliÊmy
grupà liczàcà 26 osób, trzema
busami. Namioty rozstawialiÊmy
tam, gdzie nas noc zasta∏a, a dni
sp´dzaliÊmy w kamienio∏omach i
kopalniach z krótkimi przerwami na
wycieczki górskie i kàpiele w
morzu....

Czytaj str. 4

I SEJMIK MINERALOGICZNY...

W zimny weekend listopada, po
ciàgnàcym si´, jak Êwie˝y makaron
czasie oczekiwania trafi∏em w koƒcu
do Lwówka na I Lwówecki Sejmik
Mineralogiczny. Po szybkim zakwa-
terowaniu w sobot´ rano uda∏em si´
do ratusza.

Czytaj str. 9

REDAKCJA:

Tomasz Praszkier 
Tomasz Ochmaƒski
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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
wàtpliwosci 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 zdefinio-
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

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).

Gie∏dowe ABC
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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
zainteresowane 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!

GIE¸DY
MINERA¸ÓW 
w Warszawie

15-16 listopada 2008 
Hala Sportowa OSiR 

ul. Nowowiejska 37b

13-14 Grudnia 2008 
Technikum Geologiczne 
ul. Szanajcy 5

7-8 marca 2009 
Politechnika Warszawska 

Pl. Politechniki 1

25-26 kwietnia 2009 
Hala Sportowa OSiR 
ul. Nowowiejska 37b

WWW.MINERALY.WAW.PL

HURTOWNIA BI˚UTERII  
I  WYROBÓW Z K AMIENI
OZDOBNYCH, MINERA¸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
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Towarzystwo Geologiczne “Spiri-
fer” ju˝ po raz drugi zorganizowa∏o
wakacyjnà  wypraw´ geologicznà dla
m∏odzie˝y. Po zesz∏orocznej wyprawie
na Ukrain´ przysz∏a pora na Bu∏gari´ 
i Rumuni´. Tym razem pojechaliÊmy
grupà liczàcà 26 osób, trzema busami.
Namioty rozstawialiÊmy tam, gdzie nas
noc zasta∏a, a dni sp´dzaliÊmy 
w kamienio∏omach i kopalniach 
z krótkimi przerwami na wycieczki
górskie i kàpiele w morzu.

DEWO¡SKIE DZIEWKI

Problemy techniczne jednego 
z busów sprawi∏y, ˝e pierwszym
nieoczekiwanym punktem naszej
wyprawy sta∏ si´ kamienio∏om Dziewki
nieopodal Siewierza. W miejscu tym,
po∏o˝onym w pobli˝u trasy z Warszawy
do Katowic, ods∏aniajà si´ szare
wapienie dewoƒskie. Liczne korale 
i muszle wskazujà nam, ˝e ska∏y te
powsta∏y w p∏ytkim i ciep∏ym morzu
oko∏o 400 milionów lat temu! Jednak
nasze rozmyÊlania o rafie koralowej
pod Siewierzem zosta∏y szybko
przerwane – koniec przerwy tech-
nicznej. Przed nami 24-godzinny
przejazd busami przez Czechy,
S∏owacj´, W´gry, Serbi´ a˝ do Bu∏garii,
gdzie naszym celem by∏y Rodopy. 

GÓRY Z AGATÓW

W Rodopy dotarliÊmy nocà.
Pierwszego dnia poszliÊmy szlakiem 
w rejonie miasta Smoljan. Niezapomnia-

ne widoki wynagrodzi∏y trudy marszu
po górach si´gajàcych 2000 metrów.
Bogata roÊlinnoÊç by∏a gratkà dla
zainteresowanych botanikà, ale geolo-
dzy te˝ znaleêli coÊ dla siebie – le˝àce
pod nogami gnejsy z ˝y∏ami pegmatyto-
wymi i czarne strefy z piroksenami.

Kolejny dzieƒ w Madan, czyli
centrum wydobycia rud cynku i o∏owiu.
Region ten dni swojej najwi´kszej
ÊwietnoÊci ma ju˝ za sobà. Pozosta∏o
nam wi´c zobaczyç muzeum mine-
ralogiczne i muzeum trudu górniczego,
które jest wspomnieniem rozkwitu
Madan. Jeszcze krótka wizyta na
ha∏dzie, z której ka˝dy wyniós∏ po
plecaku ci´˝kiej rudy – galeny, pirytu,
sfalerytu i chalkopirytu. 

Ostatni upalny dzieƒ w Rodopach
przypad∏ na rejon Kardzali, gdzie 
w ska∏ach wulkanicznych wyst´pujà
bardzo licznie agaty. Nape∏niliÊmy
plecaki i wyruszyliÊmy w dalszà drog´
nad morze...   

Z M¸OTKIEM NA PLA˚¢.

W drodze prowadzàcej wzd∏u˝
wybrze˝a odwiedziliÊmy Nesebyr –
trackie miasto liczàce sobie 3 tys lat.
Po∏o˝one malowniczo na pó∏wyspie
wychodzàcym w morze, po∏àczone z
làdem tylko wàskim przesmykiem
zauroczy∏o nas architekturà i ska∏à, z
której zosta∏o zbudowane. W tym celu
u˝yto tu bowiem muszlowców trzecio-
rz´dowych,  wyglàdajàcych niezwykle
interesujàco, tak jakby ktoÊ specjalnie
pouk∏ada∏ muszle ma∏˝y obok siebie.
Turystyczny zgie∏k i upa∏ spowodowa∏,
˝e goÊciliÊmy tam tylko chwil´, zaÊ kilka
godzin póêniej urz´dowaliÊmy ju˝ 
z m∏otkami na pla˝ach Z∏otych Piasków.
Ku zdziwieniu setek pla˝owiczów
naszym zaj´ciem nie by∏y kàpiele
s∏oneczne czy wodne, a rozbijanie
m∏otkami ska∏ osypujàcych si´ z wyso-
kiego klifu. W bia∏ych wapie-
niach znaleêliÊmy muszle morskich
Êlimaków i ma∏˝y sprzed 17-tu 
milionów lat. Pradawne morze, 
a w∏aÊciwie to co po nim zosta∏o,

okaza∏o si´  bardziej interesujàce ni˝
szum b∏´kitnego morza za plecami.  

KARPATY PO¸UDNIOWE

Na pó∏noc od Ploiesti brzeg Karpat
pokryty jest setkami szybów wydobywa-
jàcych rop´ naftowà. Okolica wyglàda

niczym wielkie pole naftowe rodem z
Bliskiego Wschodu. KilkanaÊcie kilo-
metrów dalej, w miejscowoÊci Slanic,
znajduje si´ dawna kopalnia soli
przekszta∏cona obecnie w obiekt
turystyczny. Kolejka ch´tnych na zjazd
do kopalni soli odstraszy∏a nas jednak 
i pojechaliÊmy  w wysokie góry w rejon
Sinaii. MiejscowoÊç ta s∏ynie z zamku
Peles, XIX-wiecznej, letniej rezydencji
w∏adajàcych Rumunià Hohenzoller-
nów, przypominajàcej z daleka
zamczysko z póênych dzie∏ Braci

Grimm – naszpikowane wie˝ami 
i kru˝gankami. Dracula czu∏by si´ 
tu komfortowo. Po zamkowym parku
cz´sto buszujà misie, o czym
zawiadamiajà liczne ostrze˝enia na
okolicznych drzewach. Tego zwierzaka
spotkaliÊmy jednak nieco wy˝ej, w
drodze z Sinai do Cotta (1400 m n.p .m.)
skàd kolejkà linowà dostaliÊmy si´ do
schroniska Miorita (2000 m n.p.m.).
Brunatny niedêwiedê siedzia∏ sobie
przy drodze i samà swojà obecnoÊcià
wzbudzi∏ wÊród Spiriferów spazmy
szcz´Êcia i zanik rozsàdku. Podbieganie
na metr do Ursusa w celu zrobienia
zdj´cia tak zaskoczy∏o spokojne
zwierz´, ˝e nagle zerwa∏o si´ i poga-
lopowa∏o w kierunku lasu.

DRACULA WE MGLE

Poranek w Transylwanii by∏
wyjàtkowo mglisty, wi´c niech´tnie
przystàpiliÊmy do sk∏adania wilgotnych
namiotów. Wtem nagle ktoÊ krzyknà∏
“Draaacula” i z mg∏y wy∏oni∏a si´
postaç. Bez obaw – to tylko nasz
kierowca zm´czony jazdà po rumuƒ-
skich drogach...  Gdy mg∏a opad∏a wyru-
szyliÊmy w poszukiwaniu skamienia-
∏ych liÊci. Z zainteresowaniem przyglà-
dali si´ nam Cyganie z pobliskiej wioski
Ormenis. Dla nich byliÊmy turystami,
którzy z niewyjaÊnionych przyczyn

Rodopy, Transylwania,
Karpaty pod m∏otek...

Spirifery w Madan. Fot. M. Jab∏ecka.

Poszukiwania mioceƒskich liÊci w Ormenis w Transylwanii. Fot. M. Jab∏ecka.

Minera∏y i cebula. Fot. M. Jab∏ecka.

Szczotki kwarcowe w sztolni w Cavnicu. 
Fot. M. Jab∏ecka.

Ostatnie chwile, aby zebraç okazy na rekultywowanej ha∏dzie w Guru Haiti. Fot. M. Jab∏ecka.

 



grzebià w ziemi. Po kilku minutach
kopania pierwszy okaz – liÊç d´bu
zachowany z uw´glonymi tkankami w
jasnym mioceƒskim ∏upku. Kolejne
minuty przynosi∏y kolejne znaleziska
skamienia∏ych liÊci. Palàce, sierpniowe
s∏oƒce zmusi∏o nas jednak do
przerwania poszukiwaƒ i odwrotu. 

HAITI PACHNÑCE SIARKÑ

Kolejny punkt naszej wycieczki
Guru Haiti wyczuliÊmy z odleg∏oÊci 
40-tu kilometrów. Charakterystyczny

zapach siarki pobudzajàco zadzia∏a∏ na
nasze geologiczne umys∏y. W samym
sercu parku narodowego Gór
Kelimeƒskich znajduje si´ olbrzymi
nieczynny kamienio∏om, w którym
wydobywano siark´ – by∏a to duma
gospodarczej pot´gi socjalistycznej
Rumunii. Obecnie miejsce to sp´dza sen
z powiek ekologom. Dla geologów jest to
miejsce niezwyk∏e, jedno z ostatnich w
Europie, gdzie na powierzchni ziemi
mo˝na znaleêç siark´ rodzimà. Wyst´-
puje tu ona w obr´bie ska∏ wulkani-
cznych i jest pozosta∏oÊcià solfatary z
czasów tworzenia si´ Karpat. Na naszej
drodze do kamienio∏omu stan´∏a firma
ochroniarska wynaj´ta przez niemieckà
firm´ wykonujàcà rekultywacj´. Pozo-
sta∏y nam jedynie ha∏dy, ale i tu ka˝dy
bez problemu znalaz∏ bry∏k´ ˝ó∏tego
“z∏ota”. Opuszczajàc Haiti ogarnà∏ nas
smutek, poniewa˝ to ju˝ ostatnie dni
siarki – rekultywacja trwa.

W MARAMURESZ NA SIARCZKI!

Pomimo, ˝e ostatnie kopalnie
rejonu Baia Mare zosta∏y zamkni´te
ponad rok temu (czyt. Minera∏y nr 1)
nie mogliÊmy przejechaç przez Mara-
muresz oboj´tni – kopalnie Cavnic, Baia
Sprie czy Herja nale˝à do klasycznych
stanowisk mineralogicznych Êwiata.  Na
poczàtek udaliÊmy si´ do Cavnica, gdzie
w jednej z nielicznych ocala∏ych sztolni
zobaczyç mo˝na najprawdziwszà ˝y∏´

kruszcowà. Sztolnia o d∏ugoÊci oko∏o
100 m przecina ˝y∏´ gruboÊci do 20 cm
z∏o˝onà z kwarcu, kalcytu i siarczków:
sfalerytu, galeny, chalkopirytu i marka-
sytu. Po sesji fotograficznej z ˝y∏à w roli
g∏ównej,  udaliÊmy si´ na ha∏dy kopalni
Baia Sprie. A tam, po krótkich poszuki-
waniach, do wymienionych ju˝ powy˝ej
minera∏ów do∏àczy∏y realgar, antymonit
i bournonit. Potem  krótka wizyta na
targu w Baia Mare, gdzie niegdyÊ
poÊród pomidorów i cebuli mo˝na by∏o
kupiç okazy kwarców i siarczków z
pobliskich kopalƒ. Po okazach pozosta-
∏o wspomnienie, ale przynajmniej smak

papryki, arbuzów i miodów pozosta∏
taki jak kiedyÊ. 

W koƒcu opuÊciliÊmy Rumuni´.
Przed nami jeszcze 12 godzin jazdy do
Warszawy i ostatni chyba najtrudniej-
szy etap wyprawy – wniesienie ci´˝kich
plecaków pe∏nych trofeów do domu. 
W takich chwilach przychodzi do g∏owy
myÊl o zmianie zainteresowaƒ na inne,
mniej ci´˝kie! 

Krzysztof DEMBICZ

Ko∏o Mi∏oÊników Mineralogii
Oddzia∏u Warszawskiego
PTPNoZ

Ko∏o Mi∏osników 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
spotkania 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...)

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

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

Geologi´ dynamicznà (procesy
kszta∏tujàce 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

N R  3    M I N E R A ¸ Y R O D O P Y ,  T R A N S Y L W A N I A . . . 5

Twarzà w pysk z niedêwiedziem w Karpatach. Fot. M. Jab∏ecka.

Maks i KrzyÊ z “∏upem” z Baia Sprie. 
Fot. M. Jab∏ecka.

Stara kopalnia soli w Slanic. Fot. M. Jab∏ecka.

Haiti pachnàce siarkà. Fot. M. Jab∏ecka.

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

W Cavnicu na ha∏dzie wcià˝ mo˝na znaleêç
okazy. Fot. M. Jab∏ecka.
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W zimny weekend listopada po
ciàgnàcym si´, jak Êwie˝y makaron
czasie oczekiwania trafi∏em w koƒcu do
Lwówka na I Sejmik Mineralogiczny. 
Po szybkim zakwaterowaniu w sobot´
rano uda∏em si´ do ratusza. 

Pierwsze, co rzuci∏o mi si´ w oczy,
to porzàdek organizacyjny – ka˝dy 
z uczestników otrzyma∏ identyfikator,
plan Sejmiku, teczk´ z herbem miasta
oraz gazetk´ “gie∏dowà”. Z zadowo-
leniem spostrzeg∏em par´ znajomych
twarzy zarówno wÊród wystawiajàcych
na sprzeda˝ okazy na minigie∏dzie, jak 
i oczekujàcych na g∏ówny (przynajmniej
dla mnie) punkt programu – wyjazd na
p∏óczkowskie “pole agatowe”. 

Po paru minutach przebierajàcy
nogami t∏umek zajà∏ miejsca w dwóch
busach zapewnionych przez organizato-
rów. Pogoda, jak na listopad przyzwoita
– by∏o b∏otnisto, zimno, ale niespecjal-
nie pada∏o, istnia∏a wi´c nadzieja, 
˝e wykonany w piàtek wykop nie
zamieni∏ si´ w sadzawk´. 

Przekrój wiekowy pasa˝erów
bia∏ych bolidów by∏ bardzo szeroki 
– od ma∏ych szkrabów z rodzicami,
poprzez nastoletnich adeptów minera-
logii, studentów, po zaawansowanych
wiekiem (ale bynajmniej nie duchem!)
amatorów kamiennego szaleƒstwa.
Sporà grup´ stanowi∏y tak˝e przedsta-
wicielki p∏ci pi´knej, rzadkiej zazwyczaj
grupy podczas kopania. Tak˝e stopieƒ
zaawansowania “kopaczy” by∏ ró˝ny:

od kompletnych laików, poprzez
Êredniozaawansowanych (tak jak
piszàcy), po “wyjadaczy”.

Po krótkiej podró˝y przez le-
Êne “ost´py” udaliÊmy si´ szybkim
marszem w towarzystwie nieodst´-
pujàcej nas ani na krok braci waloƒskiej
w kierunku ugoru obfitujàcego w jedne
z najpi´kniejszych polskich agatów.
Wykop prezentowa∏ si´ okazale i tylko
w niektórych miejscach zebra∏o si´
troch´ wody. WÊród naszej czeredy
zapanowa∏o znane podniecenie i b∏ysk
szaleƒstwa w oku, kiedy rozpocz´liÊmy
pog∏´bianie i poszerzanie wykopu
saperkami, ∏opatami i oskardami.
Dobrà taktykà by∏o równie˝ przebie-
ranie ziemi na pokaênej, wysokiej na
dwa metry ha∏dzie. Na miejscu podczas
kopania mo˝na by∏o bez ograniczeƒ
raczyç si´ goràcà kawà i herbatà 
w wersjach z “pràdem” i bez “pràdu” 
– chwa∏a organizatorom, bo by∏o
pieruƒsko zimno.

Wszystko, co dobre szybko si´
koƒczy – godzina 15:30 nadesz∏a nad
wyraz szybko, wi´c jedyne, co nam
pozosta∏o, to zebraç urobek w postaci
umazanych b∏otem mniej lub bardziej

przypuszczalnych agatów i udaç si´ 
w kierunku oczekujàcych nas ju˝ busów.

Oko∏o godziny 16:20 by∏em z
powrotem w hotelu. Umy∏em agaty,
które w po∏owie okaza∏y si´ bry∏kami
ska∏y, i pozostawi∏em do wyschni´cia.
Szybkim marszem dotar∏em do Sali
Mieszczaƒskiej, gdzie lada chwila mia∏y
rozpoczàç si´ wyk∏ady i pokazy slajdów.
W tzw. mi´dzyczasie odda∏em si´
niewàtpliwej przyjemnoÊci oglàdania
wystaw, na których tle wyró˝nia∏a si´
wystawa minera∏ów strzegomskich
Spirifera – ba, szczerze mówiàc takiej
klasy okazów jest zaledwie kilka 
w muzeum wroc∏awskim, a w Lwówku
by∏o ich znacznie wi´cej. Szczególnie
urzek∏ mnie stosunkowo niewielki okaz
morionu z „aureolkà” z ˝ó∏tego stilbitu. 

Bardzo interesujàce by∏y równie˝
pozosta∏e wystawy m.in. chryzoprazów

z kolekcji Piotra Szczerbina, czy agatów
p∏óczkowskich Jerzego Cybulskiego.
Pogaw´dzi∏em jeszcze z niektórymi
wystawcami na mini-gie∏dzie towarzy-

szàcej Sejmikowi i uda∏em si´ wys∏u-
chaç wyk∏adów.

W sali zebra∏o si´ jeszcze
liczniejsze grono osób ni˝ podczas
porannej wyprawy. Rozpocz´∏y si´
wyk∏ady: interesujàcy prof. Sachanbiƒ-
skiego na temat chryzoprazu – jak si´
okaza∏o ska∏y, lekko dziwny Jana
Rzyme∏ki na temat agatów (zaskoczony
by∏em, ˝e w zasadzie prelegent omawia∏
jedynie agaty z Nowego KoÊcio∏a, 
a pominà∏ zupe∏nie inne lokalizacje, 
a przecie˝ byliÊmy w P∏óczkach!),
niezwykle ciekawy dr. Rafa∏a Siudy 

o Radzimowicach i na koniec solidny
Tomka Praszkiera – “Minera∏y
pegmatytów Strzegomia”. Dla mnie
osobiÊcie dwa ostatnie nie by∏y niczym
nowym, natomiast na pewno by∏o to
utrwaleniem ciekawych wiadomoÊci. 
Z nowoÊci Rafa∏ Siuda zaprezentowa∏
ciekawy plan kopalni “Stara Góra” 
i nieco innych ni˝ w “Otoczaku” zdj´ç.
Po ka˝dej prelekcji mo˝na by∏o zadawaç
pytania, niestety brakowa∏o czasu na
wi´kszà ich iloÊç. 

Po zakoƒczeniu warsztatów przy
“szwedzkim stole” uczestnicy mogli si´
posiliç pieczystym oraz chlebem ze
smalcem, a tak˝e, o ile dobrze
pami´tam wychyliç piwko, mimo ˝e
regulamin Sejmiku mówi∏ o ˝ywieniu si´
we w∏asnym zakresie. Po jakimÊ czasie
rozpocz´∏y si´ dwa pokazy slajdów: 
z wyprawy do Arizony prezentowa∏
Tomasz Ochmaƒski, z wyprawy do
Namibii zaÊ Rafa∏ Siuda. W tym
pierwszym, jak dla mnie, zbyt szeroko
by∏o prezentowane t∏o kulturalno-
krajoznawcze, a zbyt skàpo mineralo-
giczne (choç Petrified Forest robi
ogromne wra˝enie), ale to moja
prywatna opinia i nie ka˝dy musi si´ 
z nià zgadzaç. Drugi pokaz by∏ w moim
przekonaniu “eurekà” wieczoru –
wspania∏e zdj´cia, mnóstwo minera∏ów,
dowcipny przekaz – bardzo mi si´
podoba∏o i... zamarzy∏a mi si´ wyprawa
do Namibii, ale to niepr´dko...

I Sejmik Mineralogiczny w
Lwówku Âlàskim – relacja

Âwie˝o wydobyete agaty. Fot. M. Jab∏ecka.

Poszukiwanie agatów w specjalnie przygotowanym wyrobisku. Fot. M. Jab∏ecka.

Uroczyste otwarcie sejmiku. Fot. K. Kozakiewicz.

Kolejny agat po raz pierwszy ujrza∏ Êwiat∏o
dzienne. Fot. K. Kozakiewicz. Pokaz slajdów w zabytkowej Sali Mieszczaƒskiej lwóweckiego ratusza. Fot.  M. Jab∏ecka.
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Nast´pnego dnia po raz kolejny
udaliÊmy si´ na “pola agatowe”, gdzie w
lekko okrojonym ju˝ sk∏adzie konty-
nuowaliÊmy wykopki. Po godzinie
bezskutecznych poszukiwaƒ (pozostali
mieli tego dnia wi´cej szcz´Êcia)
skupi∏em si´ na przetrzàsaniu ha∏dy.
Tak˝e tego dnia w bród by∏o ciep∏ych
napojów. Po powrocie da∏em do
przeci´cia oko∏o 15 swoich znalezisk
(urobek z dnia drugiego mia∏em jeszcze
w stanie “b∏otnistym”) i wi´ksza cz´Êç z
nich by∏a niestety rozczarowaniem
(nieciekawe chalcedony), ale par´
okazików si´ uzbiera∏o – aktualnie
zdobià mojà pó∏k´ (w tzw. mi´dzyczasie
zosta∏y wyszlifowane przez “specja-
list´”).

Na koniec niedobitki uczestników
Sejmiku zgromadzi∏y si´ przy wspólnym
stole z w∏odarzami miasta oraz
Walonami na po˝egnalnym raucie.
Uda∏o mi si´ interesujàco porozmawiaç
z kilkoma uczestnikami oraz us∏yszeç
zapewnienie ze strony przedstawicieli
w∏adz miasta, ˝e sà zdeterminowani w
kontynuowaniu “nowej Êwieckiej
tradycji” i b´dà dà˝yç – choç to praca na
lata, aby ka˝de “Lato Agatowe”, jak 
i kolejne sejmiki (bo b´dà kolejne-hura!)
by∏y uÊwietnione mi∏à dla serca
ka˝dego “kopacza” atrakcjà... o czym
mówi´ niech ka˝dy si´ domyÊli sam. 

S∏awomir SZLINKE

Znalezione w P∏óczkach agaty mo˝na by∏o odrazu pociàç. Fot. M. Jab∏ecka.
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Ciàg dalszy ze str. 1

Tymczasem z poczàtkiem lat 20. na
horyzoncie poszukiwaƒ pojawi∏ si´
nowy, odleg∏y region, który przez
kolejne pó∏ wieku sta∏ si´ g∏ównà scenà
zmagaƒ paleontologów z przyrodà 
w walce o nowe dinozaury – Pustynia
Gobi! Jako pierwsi dotarli tam Amery-
kanie z American Museum of Natural
History w Nowym Jorku, którzy w rejo-
nie Bayn Dzak, w 1923 roku znaleêli
pierwsze na Êwiecie jaja dinozaurów.
Wkrótce po tym spektakularnym odkry-
ciu, na skutek gwa∏townych zmian
politycznych w Chinach, region Gobi
zosta∏ odci´ty od Êwiata, a Amerykanie
powrócili  tu dopiero w latach 90. 

Lata dwudzieste to równie˝ okres,
w którym uleg∏o aktywizacji euro-
pejskie Êrodowisko naukowe, czego
efektem by∏y m.in.: wyprawy Huene’a
do Indii i Argentyny.

Powojenne odkrycia (1945 – dziÊ)

Tu˝ po wojnie, Rosyjska Akademia
Nauk w latach 1948-1949 zorganizowa∏a
ekspedycje na Pustyni´ Gobi odkry-
wajàc wiele ciekawych szkieletów,
opisanych przez Rozhdestvensky’ego.
Rosjanie przyjechali, „zdobyli” i zni-
kn´li, a tysiàce koÊci wcià˝ czeka∏o.
Dopiero w latach 1963-1965 Polska
Akademia Nauk wraz Mongolskà Aka-
demià Nauk zorganizowa∏y pierwszy
„rekonesans” na Gobi. Rezultaty
przesz∏y najÊmielsze oczekiwania, 
a polsko-mongolskie ekspedycje powra-
ca∏y w region Nemegtu w latach 1967-69
i 1970-71. Gobijskie odkrycia Polaków 
i Mongo∏ów na d∏ugi czas przyçmi∏y
pojedyncze, nowe znaleziska z konty-
nentu pó∏nocnoamerykaƒskiego, które
zresztà zdà˝y∏y si´ „opatrzeç” i prze-
sta∏y wzbudzaç tak wielkà sensacj´. 

Drugà po∏ow´ lat 70. mo˝na uznaç
za poczàtek intensyfikacji poszukiwaƒ
na terenie Patagonii (Argentyna).
Regularne prace terenowe, systema-
tycznie przynosi∏y jedno odkrycie po
drugim. Poczàtkowo ich cz´stotliwoÊç
by∏a stosunkowo niewielka, jednak po
roku 1986 uleg∏a znacznemu zwi´ksze-
niu. Jak do tej pory opisano stàd ponad
25 gatunków dinozaurów.

W chwili obecnej szeroko zakrojo-
ne poszukiwania sà prowadzone w wie-
lu zakàtkach Êwiata – ta podwy˝szona
aktywnoÊç rozpocz´∏a si´ na poczàtku
lat 90. 

Na terenie Azji najwa˝niejszym
„zag∏´biem dinozauronoÊnym” sà dziÊ
Chiny. Choç Australijczycy prowadzà tu 

poszukiwania od po∏owy lat 80. i to oni
(spoÊród obcokrajowców) posiadajà
najwi´kszà kolekcj´ szkieletów, to
jednak palm´ pierwszeƒstwa pod
wzgl´dem wagi odkryç nale˝y przyznaç
ekspedycjom chiƒsko-amerykaƒskim 
i ich znaleziskom opierzonych dino-
zaurów (Sinosauropteryx, Caudiopte-
ryx). Odkryç tych dokonano w drugiej
po∏owie lat 90.

Równie˝ mongolska cz´Êç Pustyni
Gobi (ta, w której pracowali Polacy)
prze˝ywa obecnie swój renesans – co
roku pracuje tu od 4 do 6 ekspedycji 
z ró˝nych krajów.

Jednym z najwa˝niejszych terenów,
obfitujàcych w nowe znaleziska jest
Afryka, zarówno pó∏nocna (Maroko),
jak i po∏udniowa (RPA, Lesoto i Mada-
gaskar). Nag∏y wzrost iloÊci odkryç
zosta∏ tu odnotowany z poczàtkiem lat
90. W przypadku Maroka i Madagaska-
ru mo˝na przypuszczaç, i˝ fakt komer-
cyjnego pozyskiwania innych skamienia-
∏oÊci (oraz minera∏ów), odgrywa tutaj
znacznà rol´ – obszary uprzednio prawie
wyludnione, obecnie sà arenà intensy-
wnych poszukiwaƒ geologicznych. 

Ostatnio, stosunkowo du˝o odkryç
dokonano w innym egzotycznym (choç 
z pewnoÊcià niezbyt goràcym) zakàtku
Êwiata – na Grenlandii. Podobnie, jak 
w przypadku Maroka handlarze, tak 
w przypadku Grenlandii – naukowcy
reprezentujàcy ró˝norodne dyscypliny
Nauk o Ziemi upodobali sobie ten
zakàtek, czyniàc z niego cel kilkudzie-
si´ciu wypraw rocznie (!).

Najbardziej zaskakujàcym regio-
nem, w którym ostatnio odnotowano
stosunkowo du˝à iloÊç nowych znale-
zisk jest… poczciwa stara Europa,
spenetrowana przez niezliczone pokole-
nia geologów. Nowe odkrycia odnotowa-
no zarówno w  „regionach klasycznych”
(Jura Szwabska), jak i zupe∏nie nowych 
– np.: Lubliniec.

Na koniec warto dodaç, ˝e na osta-
tnim z kontynentów – do tej pory nie
wymienionym – Antarktydzie równie˝
odnaleziono (w 1986 roku) szczàtki
dinozaura.

TROCH¢ SYSTEMATYKI, 
TROCH¢ EWOLUCJI 
– CZYLI CO TO JEST DINOZAUR?

Wprowadzenie

Systematyka to ga∏àê nauki zajmu-
jàca si´ klasyfikacjà oraz ustalaniem
wzajemnych relacji pomi´dzy np.: orga-
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nizmami (w przypadku biologii). W pa-
leontologii ustalenie pozycji systematy-
cznej danego organizmu nastr´cza
niekiedy ogromnych trudnoÊci ze
wzgl´du na fakt, i˝ mamy do czynienia
jedynie z jego szczàtkami. Tym samym
dane bywajà niejednoznaczne, a ustale-
nia niepewne. Co wi´cej, cz´sto zdarza
si´, ˝e ró˝ni badacze ró˝nie rozumiejà
to samo poj´cie. Dodatkowo to samo
poj´cie mo˝e obejmowaç inne taksony 
w uj´ciu tradycyjnym i inne w uj´ciu
analizy kladystycznej – uwzgl´dniajàcej
pokrewieƒstwo ewolucyjne.  Analiza 
ta pozwala na odtworzenie relacji
przodek-potomek pomi´dzy poszczegól-
nymi organizmami. Tym samym wszy-
stkie dinozaury sà potomkami archo-
zaurów, ale nie wszystkie organizmy
b´dàce potomkami archozaurów mo˝na
zaliczyç do dinozaurów. W efekcie
analizy kladystycznej tworzy si´
schemat wzajemnych pokrewieƒstw
zwany „drzewem filogenetycznym”.

W tym artykule (pozostawiajàc
rozstrzygni´cie sporów profesjonali-
stom) prezentujemy uproszczone
drzewo filogenetyczne (str. 11), które
powinno pozwoliç Paƒstwu stosunkowo
∏atwo zorientowaç si´ w pozycji
systematycznej najs∏ynniejszych dino-
zaurów. Zaprezentowanie kompletnego
(tj.: zawierajàcego wszystkie znane
taksony) drzewa jest jak na razie
„marzeniem Êci´tej g∏owy” – najbardziej

rozbudowane drzewo filogenetyczne,
które zosta∏o opublikowane w tym roku,
zawiera „jedynie” 440 taksonów
(spoÊród ponad 600 opisanych).

Fakty i mity

Zdajàc sobie spraw´, ˝e przyswo-
jenie wiedzy z nawet uproszczonego
drzewa filogenetycznego, mo˝e sprawiç
amatorowi nieco trudnoÊci, podajemy
kilka „faktów w pigu∏ce” oraz wybrane
ciekawostki.

Wszystkie dinozaury pochodzà od
jednego wspólnego przodka – czyli sà
grupà monofiletycznà. Teorie, g∏oszàce,
i˝ mog∏y one wyewoluowaç kilkukrotnie
(tzn.: sà grupà polifiletycznà) zosta∏y
stosunkowo jednoznacznie i wiarygo-
dnie zdyskredytowane.

Najwa˝niejszym podzia∏em w obr´-
bie dinozaurów jest podzia∏ na ptasio-
miednicze (Ornitischia) i gadziomie-
dnicze (Saurischia). Wydzielenie si´
tych  grup nastàpi∏o w póênym triasie. 

Niewiele póêniej spoÊród dino-
zaurów gadziomiedniczych wydzieli∏y
si´ zauropody i teropody.

Historia dinozaurów si´ga póênego
triasu i… trwa do dziÊ(!) W Êwietle
najnowszych odkryç, mo˝emy pokusiç
si´ o stwierdzenie, ˝e: jakkolwiek
zdecydowana wi´kszoÊç znanych nam
taksonów wymar∏a z koƒcem kredy, to
jednak jeden przetrwa∏ – a nawet

odniós∏ „sukces ewolucyjny”. Grupà tà
sà ptaki, które pochodzà od teropodów
(czyli dinozaurów gadziomiedniczych, a
nie ptasiomiedniczych). Wspóczesne
ptaki sà sta∏ocieple, jednak jak do tej
pory nie uzyskano jednoznacznych
dowodów zarówno na sta∏ocieplnoÊç,
jak i na zmiennocieplnoÊç dinozaurów.

Zaury, które nie by∏y dinozaurami

Istnieje ca∏kiem pokaêna iloÊç
zwierzàt, które w powszechnej
ÊwiadomoÊci kojarzone sà z dinozaura-
mi, jednak w rzeczywistoÊci nimi nie sà.
Oto niektóre z nich:

Pterozaury – to siostrzany klad w sto-
sunku do dinozaurów (najbli˝ej
spokrewniona z dinozaurami grupa 
w obr´bie archozaurów). Podobnie, jak
dinozaury wygin´∏y z koƒcem kredy.
By∏y bardzo zró˝nicowane pod wzgl´-
dem wielkoÊci – najmniejsze mierzy∏y
kilkanaÊcie cm, zaÊ u najwi´kszych
rozpi´toÊç skrzyde∏ przekracza∏a 10
m(!). Pterodaktyle to rodzaj w obr´bie
Pterozaurów (o rozmiarach zbli˝onych
do wspó∏czesnej kury).

Mozazaury – to stosunkowo zró˝nico-
wana systematycznie grupa zwierzàt,
która ˝y∏a w póênej kredzie. By∏y one
drapie˝nikami, osiàgajàcymi nawet
kilkanaÊcie metrów d∏ugoÊci. W rzeczy-
wistoÊci mozazaury by∏y najbli˝ej
spokrewnione z w´˝ami.

Ichtiozaury – to ewolucyjnie najbar-
dziej odleg∏a od dinozaurów grupa
zwierzàt. Kszta∏tem przypomina∏y

wspó∏czesne delfiny. Wymar∏y w kre-
dzie. Wymarcie ichtiozaurów stanowi
jednoczeÊnie poczàtek intensywnego
rozwoju mozazaurów.

DINOZAURY W POLSCE I NA ÂWIECIE

Polska

Na terenie Polski pozosta∏oÊci po
dinozaurach znaleziono w kilku
miejscach.

W Cegielni Lipie Âlàskie w Liso-
wicach natrafiono niedawno na
pierwsze w Polsce szczàtki kostne
dinozaurów – teropodów – z koƒca
okresu triasowego. Co ciekawe tego
niezwykle wa˝nego odkrycia dokona∏
kolekcjoner minera∏ów poszukujàcy 
w tym stanowisku okazów pirytu. 
O swym znalezisku powiadomi∏ specja-
listów, dzieki czemu mo˝liwe by∏o
rozpocz´cie badaƒ na szerszà skal´. 

Na pó∏nocnym sk∏onie Gór
Âwi´tokrzyskich, w obr´bie osadów
jurajskich odnaleziono liczne tropy
dinozaurów. Najs∏ynniejszà lokalizacjà
jest obecnie obj´ty ochronà So∏tyków

W Krasiejowie, ko∏o Opola odnale-
ziono liczne szczàtki archozaurów
(Silesiozaur), który posiada bardzo
wiele cech dinozaurów w∏aÊciwych,
jednak brak kilku cech diagnostycznych
nie pozwala na zakwalifikowanie tego
znaleziska do dinozaurów.

W polskich muzeach z dinozaurami
mo˝emy spotkaç si´ i bli˝ej zapoznaç 
w g∏ównie w 3 miejscach:

W Muzeum Ewolucji w Warszawie
(PKiN, wejÊcie od ul. Âwi´tokrzyskiej)
mo˝na zobaczyç niezwykle bogatà
kolekcj´ oryginalnych (!) szkieletów

www.elementysrebrne.pl

Wojna o dinozaury

Wielka wojna o koÊci dinozaurów rozpocz´∏a si´ w roku 1872, ale jej
dwóch g∏ównych bohaterów zna∏o si´ od wielu lat. Panowie Edward 
D. Cope i Othneil C. Marsh byli dobrymi przyjació∏mi. ¸àczy∏a ich pasja
– poszukiwanie minera∏ów i skamienia∏oÊci. Pierwsze sygna∏y nadcho-
dzàcej burzy pojawi∏y si´ w latach 60., kiedy to pewnego lata Cope
zaprosi∏ Marsha na wspólne poszukiwania w swoim ulubionym regionie
New Jersey. Wyprawa by∏a bardziej ni˝ udana. Jakie˝ by∏o zdziwienie
Cope’a, kiedy wróci∏ w to samo miejsce rok póêniej i zasta∏ je ogrodzone
– to „przyjaciel” Marsh wykupi∏ ca∏y teren z prawami do wydobycia. 
Od tej pory panowie unikali si´ nawzajem. Dopiero w 1872 roku obydwaj
przyj´li zaproszenie od Josepha Leidy’ego na wspólnà wypraw´ do
Wyoming (stan s∏ynàcy m.in.: z parku Yellowstone). Podczas wyprawy
obydwaj poznali te same lokalizacje, zawierajàce bogate szczàtki
dinozaurów. Zamiast pojednania, stara rywalizacja rozgorza∏a na
nowo. Marsh, który w mi´dzyczasie uzyska∏ pozycj´ „rzàdowego
paleontologa”, objà∏ w posiadanie (w imieniu rzàdu USA) najlepszà 
z lokalizacji – Como Bluff i rozpoczà∏ tam szeroko zakrojone prace
ziemne. OczywiÊcie prawo amerykaƒskie nie mo˝e zabroniç nikomu
poszukiwaƒ na terenach federalnych (o ile nie koliduje to z pracami ekip
rzàdowych), wi´c Cope wje˝d˝a∏ do lokalizacji ze swoimi ekipami 
w momencie, kiedy tylko Marsh je opuszcza∏, pozosta∏y czas sp´dzajàc na
penetrowaniu innych lokalizacji, które znajdowa∏y si´ w najbli˝szej
okolicy. „Wojna” ta trwa∏a prawie 20 lat. Cope swój ostateczny cios zada∏
Marshowi w 1891 roku, oskar˝ajàc go publicznie, ˝e wykorzystuje
pieniàdze rzàdowe dla pozyskania szkieletów dinozaurów do w∏asnej
kolekcji. Jakkolwiek szkielety w kolekcji Marsha by∏y sfinansowane 
z pieni´dzy prywatnych – rzàd amerykaƒski nakaza∏ swojemu
paleontologowi przekazanie wszystkich wydobytych szkieletów do
Smithsonian Institution National Museum of Natural History. 
W ten sposób powsta∏a jedna z najlepszych na Êwiecie kolekcji
dinozaurów. Na koniec warto dodaç, ˝e obydwaj panowie zakoƒczyli
swoje ˝ywota w niewielkim odst´pie czasu (Cope – 1897, Marsh – 1899), 
a Muzea, które „przej´∏y pa∏eczk´” w poszukiwaniach, dzia∏a∏y na zgo∏a
odmiennych za∏o˝eniach – wspó∏pracy mi´dzyinstytucjonalnej 
i wzajemnego poszanowania.
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oraz rekonstrukcji dinozaurów z Pusty-
ni Gobi. Ekspozycja to pamiàtka polsko-
-mongolskich wypraw paleontologi-
cznych. Warto dodaç, ˝e w Muzeum tym
znajduje si´ równie˝ ekspozycja
poÊwi´cona odkryciom w Krasiejowie,
w którym oprócz p∏azów znaleziono
szczàtki fitozaurów i aetozaurów.

JuraPark w Ba∏towie ko∏o Ostrowca
Âwi´tokrzyskiego to pierwsza tego typu
placówka na terenie Polski. Zosta∏a ona
zbudowana wokó∏ znaleziska jurajskich
tropów dinozaurów, które mo˝na
obejrzeç na w∏asne oczy podczas
zwiedzania „˚ydowskiego Jaru”. Znale-
zisko to uzyska∏o opraw´ w postaci
ponad 70 modeli dinozaurów naturalnej
wielkoÊci. Nad wiernoÊcià rekonstrukcji
czuwali pracownicy naukowi Paƒstwo-
wego Instytutu Geologicznego i Polskiej
Akademii Nauk. 

JuraPark w Solcu Kujawskim
(pomi´dzy Bydgoszczà, a Toruniem) to
„m∏odszy brat” parku Ba∏towskiego.
Uroczyste otwarcie nastàpi∏o wiosnà
tego roku. Pomimo „m∏odego wieku”

park oferuje m. in.: 100 modeli dino-
zaurów naturalnej wielkoÊci oraz cieka-
we ekspozycje wystawione w Muzeum
Ziemi im. Karola Sabatha. Na szcze-
gólnà uwag´ zas∏ugujà specjalnie przy-
gotowane lekcje. 

Warto wspomnieç równie˝ o dwóch
muzeach regionalnych, powsta∏ych przy
lokalizacjach, w których odnaleziono
szczàtki archozaurów i dinozaurów 
– w Krasiejowie i w Lisowicach. 

Âwiat

Najs∏ynniejsze wystàpienia dinoza-
urów „w naturze” zosta∏y przedst-
awione powy˝ej. Obecnie w wi´kszoÊci
sà one obj´te ochronà prawnà i jedynie
naukowcy mogà swobodnie je penetro-
waç.

W przypadku muzeów oraz innych
miejsc powszechnie dost´pnych propo-
nujemy ca∏kowicie subiektywnà list´
„zobaczyç koniecznie!”:

W Ameryce Pó∏nocnej najbogatsze
kolekcje (pod wzgl´dem iloÊci okazów)
znajdziemy w: Smithsonian Institution

National Museum of Natural History
(Waszyngton), American Museum of
Natural History (Nowy Jork) oraz
Carnegie Museum (Pitsburg). Do tej
listy nale˝y do∏àczyç Field Museum
(Chicago), prezentujàce najbardziej
kompletny (i zarazem najs∏ynniejszy)
szkielet tyranozaura – tzw. Sue (patrz
fot. na str 10) oraz Museum of Nature
and Science (Denver), które sprawuje
opiek´ nad Dinosaur National
Monument (w Colorado). Po kanadyj-
skiej stronie granicy nale˝y oczywiÊcie
odwiedziç Royal Tyrrell Palaeontolo-
gical Museum (Drumheller, Alberta).

SpoÊród najs∏ynniejszych europej-
skich placówek muzealnych jedynie
londyƒskie Natural History Museum
mo˝e rywalizowaç z muzeami amery-
kaƒskimi (Pary˝, czy Wiedeƒ, bàdê nie
eksponujà dinozaurów, bàdê ekspozycje
sà obecnie w stanie permanentnej
przebudowy). Na specjalnà uwag´
zas∏ugujà niewielkie muzea w
Solnhofen, gdzie zobaczyç mo˝na m.in.
oryginalne znaleziska arechopteryxów.

SpoÊród muzeów po∏o˝onych na
pozosta∏ych kontynentach warto
wymieniç Museo Palontologico Egidio
Feruglio (Trelew, Patagonia, Argenty-
na), w którym wystawione sà m.in.:
najstarsze znane dinozaury; National
Australian Museum w Sydney z
przebogatà kolekcjà dinozaurów z Chin
oraz Muzeum Historii Naturalnej w
U∏an Bator (Mongolia, Azja). 

GDZIE SZUKAå DIZONZAURÓW?

Z punktu widzenia teorii recepta
wydaje si´ prosta – najproÊciej o
dinozaury w osadach làdowych (najle-
piej rzecznych lub jeziornych) wieku
trias-kreda. OczywiÊcie, jak ka˝da
prosta recepta bywa ona cz´sto
zawodna, gdy˝, aby koÊci lub tropy si´
zachowa∏y musi byç spe∏nionych wiele
warunków dodatkowych. Szczegó∏owy
przepis teoretyczny chyba nie istnieje, a
ka˝dy badacz-odkrywca wypracowuje
go sam, powoli zdobywajàc doÊwiadcze-
nie.

Z praktycznego punktu widzenia
istnieje inna prosta zasada – sprawdziç,
gdzie odnaleziono pozosta∏oÊci po dino-
zaurach i szukaç w okolicy, w stano-
wiskach podobnych pod wzgl´dem
wyst´pujàcych tam ska∏. W ten sposób
odkryto wiele cennych znalezisk.

Podczas poszukiwaƒ, a szczególnie w
przypadku odniesienia sukcesu nale˝y
przestrzegaç kilku prostych zasad. 

Po pierwsze – „jakaÊ koÊç” z
„jakiejÊ lokalizacji” ma „zerowà”
wartoÊç, tak wi´c pami´tajmy o jak
najstaranniejszym opisaniu znaleziska. 

Po drugie – w przypadku odnale-
zienia kilku/wielu koÊci ko∏o siebie,
po∏o˝onych w okreÊlonym porzàdku
(tzw.: artyku∏owane) znalezisko takie
nale˝y zostawiç i powiadomiç nauko-
wców. Nieumiej´tne próby wydobycia
prawie zawsze koƒczà si´ zniszcze-
niem, cz´sto bezcennego z punktu
widzenia nauki,  okazu. JeÊli nasze ego
nie pozwala „oddaç” nauce „naszego
znaleziska”, nale˝y pami´taç o wydoby-
ciu okazu z du˝ym „zapasem” ska∏y
otaczajàcej (poszczególne bloki mogà
wa˝yç nawet kilka ton) i niezwykle
ostro˝nym preparowaniu w zaciszu
pracowni.

Po trzecie – w przypadku odnale-
zienia Êcie˝ki tropów nie wykuwamy
pojedynczego tropu „na pamiàtk´”
(zwykle i tak nie b´dziemy w stanie tego
zrobiç bez zniszczenia okazu) – zosta-
wmy takie znalezisko kompletne
(chyba, ˝e staç nas na wykupienie
terenu).

Na koniec – w ka˝dej sytuacji –
dobry obyczaj nakazuje powiadomienie
specjalistów – w Polsce najlepszym
adresatem b´dzie Instytut Paleobiologii
PAN, mieszczàcy si´ przy ul. Twardej 
w Warszawie. Wszystkie znaleziska
wracajà do ràk w∏aÊcicieli (je˝eli nie
zdecydujà si´ oni przekazaç okazów),
tak wi´c nie nale˝y obawiaç si´ utraty
swoich „skarbów” w efekcie kontaktu 
z naukowcami.

Tomasz OCHMA¡SKI

Fot. T. Ochmaƒski.

 



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 !!!

XII Lwóweckie Lato Agatowe
Lwówek Âlàski, rynek miejski

17-19 VII 2009

Najwi´ksza mineralogiczna impreza w Polsce !!!

Gmina i  miasto 
Lwówek Âlàski

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