
Zapewne pami´tacie, gdy b´dàc
dzieçmi zawiesiliÊcie nitk´ w słoiku
wypełnionym roztworem soli. Po kilku
dniach na nitce wyrosły przepi´kne białe
kryształy. Wyobra˝aliÊcie sobie wtedy,
jak niesamowicie byłoby si´ skurczyç,
wejÊç do słoika, chodziç i podziwiaç z tej
perspektywy pi´kne kryształy. Kryszta-
ły wyglàdałyby na gigantyczne, bo Wy
bylibyÊcie mali. MoglibyÊcie spacerowaç
pomi´dzy nimi, wspinaç si´ na ich
Êciany, schowaç si´ wÊród nich, dotykaç
gładkiej powierzchni. Mnie przydarzyło
si´ to naprawd´ w 2005 roku... I o tym
chciałbym opowiedzieç w niniejszym
artykule: o gigantycznej kryształowej
grocie w niemieckiej kopalni soli Merk-
ers.

SÓL

Na poczàtek par´ słów o samej soli
oraz o soli jako minerale (czyli halicie).
Czym w ogóle jest sól? Mo˝na powie-
dzieç, ˝e sól=pieniàdze... De facto ang-
ielskie “salary” (płaca) pochodzi od
łaciƒskiego słowa “salarium” ono zaÊ od

rzeczownika “sal” czyli sól1. Przyjmuje
si´ (aczkolwiek trwajà na ten temat
naukowe spory), ˝e w czasach rzyms-
kich wy˝szym oficerom legionów ˝ołd
wypłacano solà i stàd pieni´˝ne kono-
tacje tego słowa. W przeszłoÊci miały
miejsce równie˝ wojny o kopalnie soli,
a wiele miast przyj´ło nazwy, których
genezy nale˝y szukaç w okolicznej dzia-
łalnoÊci górniczej zwiàzanej ze zło˝ami
halitu właÊnie, np.: Salzburg, Hallstatt,
Hallein, Hall w Austrii. Paƒstwa bogaciły
si´ dzi´ki wydobyciu soli – sól czasem
była êródłem ich pot´gi2.

DziÊ nie potrafimy sobie wyobraziç
przechowywania ˝ywnoÊci bez lodówki.
Mało kto wie, ˝e jeszcze przed 200 laty
sól była jedynym znanym człowiekowi
Êrodkiem konserwujàcym ˝ywnoÊç, a ju˝
ponad 8000 lat temu była ona u˝ywana
do konserwacji mi´sa i ryb.

Sól była i nadal jest wa˝nym skład-
nikiem wielu produktów spo˝ywczych
i nawozów sztucznych. U˝ywamy jej
równie˝ jako podstawowej przyprawy do
potraw. Dzieje si´ tak, gdy˝ nasze ciało
nie mo˝e bez niej funkcjonowaç – sól jest
jednym z najwa˝niejszych elektrolitów
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Spacer we
wn´trzu geody

Autor we wn´trzu groty kryształowej w kopalni Merkers, Niemcy. Fot. F. de Wit.

Od kilku lat stało si´ niepisanym
zwyczajem, ˝e wspólnie z Jeffem Scovi-
lem (najsłynniejszy na Êwiecie fotografik
minerałów i bi˝uterii) wyruszamy raz
w roku w odległe zakàtki globu na mine-
ralogicznà podró˝. W poprzednich latach
byliÊmy razem w Bułgarii, Kosowie, Pol-
sce, Rumunii, Madagsakarze – ostatnio
przyszedł czas na Maroko. I tak w listo-
padzie 2009 wyruszyliÊmy do tego pół-
nocnoafrykaƒskiego kraju.

Nasze wspólne wyjazdy odbywajà
si´ zazwyczaj w miejsca gdzie my pra-
cujemy „na codzieƒ” i posiadamy licz-
nych współpracowników, a sami mo˝emy
byç przewodnikami po atrakcjach geolo-
gicznych. Maroko jest jednym z tych
miejsc, które kilka razy w roku przemie-
rzamy odwiedzajàc i dokumentujàc
lokalizacje oraz poszukujàc okazów.

Tym razem na wyjeêdzie prócz nas
dwóch była z nami Leslie Albin – dziew-
czyna Jeffa.

Na pobyt w Maroku mieliÊmy jedy-
nie dwa tygodnie – to naprawd´ niedu˝o
jak na kraj tak bogaty w lokalizacje,
atrakcje geologiczne i turystyczne. Przez
to, ˝e czas wyjazdu był tak krótki, tempo
podró˝owania było doÊç du˝e – chciałem
pokazaç moim przyjaciołom jak najwi´-
cej. Niestety przez intensywny program
nie mieliÊmy czasu na prawdziwe zbie-
ranie okazów, poszukiwania terenowe,
czy dłu˝szy pobyt w jednym miejscu.
Udało nam si´ jednak zobaczyç prawie
wszystkie wa˝niejsze lokalizacje i atra-
kcje turstyczne w regionie w którym by-
liÊmy.

Nasza wspólna podró˝ zacz´ła si´
w Niemczech – spotkaliÊmy si´ na gieł-

dzie w Monachium. Po jej zakoƒczniu
sp´dziliÊmy jeden dzieƒ w Niemczech,
a nast´pnie przez Pary˝ dolecieliÊmy do
Marakeszu.

Czytaj dalej str. 2
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W numerze:

BURSZTYNOWE SKARBY

Wnumerze 2 „Minerałów“ (2008
r.), w artykule pt.: „Bursztyn – Złoto
Pólnocy“ przedstawiliÊmy podsta-
wowe informacje dotyczàce ˝ywic
kopalnych, okreÊlanych mianem
„bursztynów“. W zwiàzku z ogrom-
nym zainteresowaniem tym tema-
tem, wyra˝ajàcym si´ w licznych
e-mailach, korzystajàc z okazji
otwarcia wystawy pod tym samym
tytułem, pragniemy odpowiedzieç
na najcz´Êciej zadawane pytania.
Niniejszy artykuł składa si´ z trzech
cz´Êci. Poszególne cz´Êci sà odpo-
wiedzià na najcz´Êciej zadawane
pytania o: najwi´ksze bursztyny,
najcenniejsze bursztynowe „skarby“
oraz jak zadbaç o bursztyny, które
posiadamy?

NAJWI¢KSZE BURSZTYNY

Zwykle bursztyny nie osiàgajà
du˝ych rozmiarów. Ich wielkoÊç (a w
szczególnoÊci waga) zale˝à w du˝ej
mierze od miejsca pochodzenia. Kre-
dowe bursztyny z Ameryki Północnej
nie przekraczajà swym rozmiarem
wielkoÊci du˝ego guzika, podczas
gdy najwi´ksze znalezisko z Borneo
wa˝yło ponad 50 kg. PoÊród innych
bursztynów, sukcynit plasuje si´ pod
wzgl´dem rozmiarów raczej „w
Êrodku tabeli”. ..
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DNI 1 i 2 – ZABYTKI MARAKESZU
ORAZ „MEDINA BY NIGHT”

WMarakeszu wylàdowaliÊmy po po-
łudniu, tak wi´c pierwszego dnia zoba-
czyliÊmy jedynie fragment mediny
i słynny plac D˝ema el-Fna. Pierwszy
wieczór zakoƒczylismy drobnà imprezà
przywitalnà.

Marakesz to najbardziej niezwykłe
miasto Maroka. Ogromne wra˝enie jakie
wywiera ono na przyjezdnych powstaje,
o dziwo, nie dzi´ki zabytkom, a dzi´ki
niezwykłej, egzotycznej i magicznej
atmosferze. Najbardziej znanym miejs-
cem, b´dàcym zarazem swoistym sym-
bolem całego Maroka, jest plac D˝ema
el-Fna. Plac ten poło˝ony jest przy samej
medinie i t´tni ˝yciem przez całà dob´ –
dzieƒ i noc. O ile w ciàgu dnia atmosfera
jest tu doÊç leniwa to wieczorem okolic´
placu ogarnia feria zapachów, dzwi´ków
i obrazów, które pozostajà w pami´ci

ka˝dego turysty do koƒca ˝ycia. W dzieƒ,
na tym Êredniej wielkoÊci placu zobaczyç
mo˝na zaklinaczy w´˝y, tereserów małp
i ptaków. Kobiety wykonujà henn´, kupiç
mo˝na rewelacyjny, Êwie˝o wyciskany
sok pomaraƒczowy, daktyle i inne sma-
kołyki. Jednak „prawdziwa zabawa” za-
czyna si´ na około godzin´ przed
zmierzchem – na plac wje˝d˝ajà dzie-
siàtki stoisk (na kółkach) z jedzeniem –

znaleêç na nich mo˝na (prócz tradycyj-
nych tajinów i brochetów) np.: pieczone
głowy kóz, baranie jàdra, Êlimaki i inne
smakołyki. Wraz z zapadajàcym zmro-
kiem na stoiskach rozbłyskajà setki ha-
logenów, w Êwietle których unoszà si´
opary znad „kuchni polowych”. Nie-
zwykły zapach egzotycznych przypraw
ogarnia okolic´. W tym samym czasie na
placu podwaja lub potraja si´ liczba
zaklinaczy w´˝y i wszystkich innych
„atrakcji”, które mo˝na było zobaczyç tu
w ciàgu dnia. Prócz tego na plac wkra-
czajà zespoły grajków, akrobatów, baja-
rzy, pojawiajà si´ kaznodzieje, konkursy
łowienia butelek coca-coli na w´dk´ etc.
Wszystkiemu temu towarzyszà nie-
zwykłe dêwieki – tradycyjna muzyka
grana przez grajków, „piski” piszczałek
do hipnotyzowania w´˝y itd. Plac zapeł-
nia si´ tłumem ludzi. Panujàca na D˝ema
el-Fna atmosfera nie zmieniła si´ za-
pewne od bardzo, bardzo dawna.

Prócz placu D˝ema el-Fna Marra-
kesz ma ogromnà iloÊç zabytków, pi´knà
medin´, pi´kne meczety, zabytkowe
mury obronne i szereg innych atrakcji.
Aby zobaczyç choç cz´Êç z tego sp´dzi-
liÊmy w Marakeszu cały drugi dzieƒ na-
szego pobytu zwiedzajàc medin´ i jej
magiczne zakamarki, liczne zabytki oraz
rozkoszujàc si´ lokalnym jedzeniem.
Wszyscy zachwycaliÊmy si´ misternymi
zdobieniami zabytkowych bram z niezli-
czonymi, tradycyjnymi dla arabskiej
architektury, skomplikowanymi, geomet-
rycznymi wzorami oraz uroczymi wà-
skimi uliczkami z dziesiàtkami małych
sklepików. Uliczki te wypełnia zwykle
du˝a iloÊç ludzi, osłów, motorów i rowe-
rów – je˝d˝enie w tych warunkach to
prawdziwy wyczyn!

Drugi wieczór naszego wyjazdu sp´-
dziliÊmy podobnie jak pierwszy – roko-
szujàc si´ atmosferà placu D˝ema
el-Fna.

DZIE¡ 3 – PRZEZ ATLAS WYSOKI
DO TAZNAKHT

Trzeciego dnia rano wyruszyliÊmy z
Marakeszu wynaj´tym samochodem –

Dacia Logan. Warto wspomnieç, ˝e Jeff
był jedynym kierowcà w trakcie wy-
jazdu. Naszym celem tego dnia było
przedostanie si´ na drugà stron´ Atlasu
Wysokiego – w rejon Bou Azzer. Jako, ˝e
sam przejazd przez góry zajmuje około
4 godzin to mieliÊmy sporo czasu na
podziwianie widoków, odwiedzenie kilu
odsłoni´ç i sklepów z minerałami.

Marakesz poło˝ony jest na stosun-
kowo płaskim terenie, na przedgórzu
Atlasu Wysokiego, który jest najwy˝-
szym pasmem górskim Północnej Afryki.
Najwy˝szà górà Atlasu Wysokiego jest
Jebel Toubkal o wysokoÊci 4167 m. Atlas
Wysoki wyniesiony został w czasie oro-
genezy alpejskiej i zbudowany jest z me-
zozoicznych skał osadowych, w których
tkwià, miejscami liczne, intruzje skał
magmowych. Dodatkowo w sekwencjach
skał osadowych pojawiajà si´ mià˝sze
serie skał wulkanicznych. Główna droga
idàca z Marakeszu na południe przecina
Atlas Wysoki i przechodzi przez przeł´cz
Tizi’n’Tiszka na wysokoÊci 2260 m.
Droga w obr´bie gór jest niezwykle
wàska, kr´ta i niebezpieczna. Z jednej
strony wspina si´ serpentynami na
Tiszke, a z drugiej zje˝d˝a serpentynami
na pustyni´. Niezwykłe górskie widoki
powodujà, ˝e droga ta, sama w sobie, jest
jednà z atrakcji turystycznych regionu.

Po kilku postojach fotograficznych
(podró˝owanie z fotografem bywa cza-
sem naprawd´ m´czàce) dotarliÊmy na
Tiszk´. ObeszliÊmy tam sklepiki, w któ-
rych wÊród wyrobów r´kodzielniczych
sprzedawane sà liczne minerały – za-
zwyczaj bardzo drogie (Tiszka to wyjàt-
kowo turystyczne miejsce), słabej
jakoÊci i do tego bardzo cz´sto sfałszo-
wane. Warto wspomnieç, ˝e wzdłu˝ całej
drogi przez Atlas Wysoki znajdujà si´

dziesiàtki sklepików z minerałami (pra-
wie zawsze bardzo kiepskiej jakoÊci).
Dodatkowo w wielu miejscach, na zakr´-
tach, w zatoczkach przy drodze, stojà
sprzedawcy oferujàcy geody kwarcowe
pomalowane na ró˝ne jaskrawe kolory –
czerwony, fioletowy czy złoty. OczywiÊcie

wszyscy sprzedawcy przysiegajà „na
brata, ojca i matk´”, ˝e sà to naturalne
geody z „pirytem”, „malachitem” itp.
O dziwo turyÊci doÊç cz´sto nabierajà si´
na te ewidentne fałszywki...

Po przejechaniu przez Tiszk´,
w trakcie zjazdu w stron´ miejscowoÊci
Amerzgane, droga przecina sekwencje
skał wulkanicznych, w których miejs-
cami pojawia si´ mineralizacja. Najcz´-
Êciej sà to zwykłe ˝yły kwarcowe, jaspisy
i agaty. Miejscami jednak pojawiajà si´
geodki otoczone cienkimi agatami,
wyÊciełane drobnym kwarcem, na któ-
rym wyst´pujà czarne, metaliczne sku-
pienia goethytu (zwykle do 3 cm), ró˝e

Maroko - minerały
i herbata, cz´Êç I

Najsłynniejsze miejsce w całym Maroku – plac D˝ema el-Fna – po zmroku. Fot.
www.foto-waw.pl

Stosiko z ceramikà i minerałami, Wysoki Atlas. Fot. T. Praszkier.
Geodka goethytowa z rejonu Imini,
wielkoÊç 8 cm. Fot. www.foto-waw.pl

2

Jeden z licznych przenoÊnych barów na placu D˝ema el-Fna. Fot. J. Gajowni-
czek.

Grupa kryształów erytrynu, wielkoÊç
XX cm; Bou Azzer. Kol. Spirifer. Fot.
www.foto-waw.pl
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barytowe i kontrastujàcy kolorystycznie,
Ênie˝no-biały aragonit. Geodki takie za-
zwyczaj sà niewielkie i majà jedynie
kilka centymetrów. Najsłynniejsze z tego
typu okazów wyst´pujà w rejonie Asni
(u stóp góry Tubkal), ale mo˝na je rów-

nie˝ znaleêç przy drodze do Amerzgane.
My niestety nie mielismy szcz´Êcia i tra-
filiÊmy jedynie na biało-czerwone agaty
˝yłowe. Choç okazy nie były warte za-
brania to byliÊmy szcz´Êliwi, ˝e po raz
pierwszy na tym wyjeêdzie mieliÊmy
okazj´ u˝yç naszych młotków geolo-
gicznych!

Po przejechaniu przez Atlas i zje-
chaniu na pustyni´ udaliÊmy si´ do
miasta Ouarzazate, gdzie odwiedziliÊmy
kilku sprzedawcówminerałów. Po długo-

trwałych targach kupiliÊmy porcelanowe
wyjàtkowo brzydkie figurki (które zbiera
Lesli), kilka okazów z rejonu Bou Azzer
i interesujàcà geodk´ goethytowà do ko-
lekcji Jeffa. Tego typu goethyty trafiły si´
do tej pory tylko raz – tworzà one docho-
dzàce do 15 cm geodki wypełnione igieł-
kowymi, gł´boko-czarnymi, kryształami
goethytu.

Pod wieczór dotarliÊmy do małej
miejscowoÊci Taznakht poło˝onej ju˝ w
Anty-Atlasie. Jako, ˝e Taznakht jest
dobrà bazà wypadowà w rejon Bou
Azzer, to zatrzymalismy si´ tam – zjed-
liÊmy tradycyjny tajin i sp´dziliÊmy noc.

DZIE¡ 4 – BOU AZZER
– MINERALOGICZNE ELDORADO

Kolejny dzieƒ naszego wyjazdu był
wyjàtkowo intensywny i długi. Jako ˝e
miejscowoÊç Taznakht słynie z kobie-

cych kolektywów produkujàcych trady-
cyjne, r´cznie tkane dywany i tapis to
dzieƒ rozpocz´liÊmy od wizyty w jednej z
tkalni. Jeff i Leslie mogli prawdopdobnie
po raz pierwszy w ˝yciu zobaczyç jak
współczeÊnie tka si´ dywany u˝ywajàc
Êredniowiecznych metod. Najpierw cze-
sanie wełny, nast´pnie nawijanie i robie-
nie z niej nici. Nici barwi si´ naturalnymi
barwnikami. Potem na specjalnych
drewnianych maszynach – krosnach –
tka si´ z kolorowych nici tradycyjne ber-
beryjskie, wzorzyste tapis. W trakcie wi-
zyty w kolektywie wypiliÊmy szereg
szklanek tradycyjnej herbaty. W tym
miejscu warto poÊwi´ciç temu napojowi
troch´ miejsca. Herbata – parzona z ziół,
Êwie˝ej mi´ty lub zwykłej herbaty, za-
wsze bardzo słodka – to tradycyjny
napój, który spo˝ywa si´ przy ka˝dej
okazji. Nie pocz´stowanie goÊcia her-
batà Êwiadczy o braku kultury i niezna-
jomoÊci obyczajów – jako, ˝e prawie
wszyscy Marokaƒczycy sà goÊcinni, to
odwiedzajàc górników, sprzedawców czy
znajomych dziennie wypija si´ czasem
ponad 20 szklanek herbaty... Na koniec
pokazów tkania i wypiciu du˝ej iloÊci
herbaty zostały nam zaprezentowane
gotowe dywany na sprzeda˝. Lesli nie
mogła si´ oprzeç jednemu z nich...

Po wizycie w kolektywie udaliÊmy
si´ wprost do Bou Azzer. Rejon tej miejs-
cowoÊci charakteryzuje si´ górzystymi,
surowymi, i prawie pozbawionymi ro-
ÊlinnoÊci krajobrazami. Obszar ten
nale˝y do rozciagajàcego si´ równole˝-

nikowo, równolegle do Atlasu Wyso-
kiego, pasma Anty Atlasu – orogenu wa-
ryscyjskiego zbudowanego w wi´kszoÊci
ze skał osadowych wieku prekambryj-
skiego i wczesnopaleozoicznego z poja-
wiajàcymi si´ lokalnie intruzjami oraz
licznymi ˝yłami hydrotermalnymi ni-
skich temperatur (barytowymi lub fluo-
rytowymi). Ze wzgl´du na brak
współczesnych pokryw zwietrzelino-
wych oraz brak roÊlinnoÊci jest to wyjàt-
kowo wdzi´czny obszar do poszukiwaƒ
geologicznych. W ostatnich latach na
obszarze Anty-Atlasu odkryto szereg
nowych stanowisk mineralogicznych,
w których pozyskuje si´ fluoryty, baryty,
azuryty, a tak˝e znane od dawna wana-
dynity (patrz dalsza cz´Êç relacji).
Anty-Atlas to równie˝ paleontologiczne
eldorado obfitujàce w stanowiska, w któ-
rych wydobywa si´ niezwykle liczne
trylobity, głowonogi (ortocerasy i gonia-
tyty), liliowce i szereg innych skamie-
niałoÊci.

Słynny rejon zło˝owy Bou Azzer ob-
fituje w rzadkie minerały Co, Ni, As i Ag.
Jest on jednym z najbardziej intere-su-
jàcych stanowisk mineralogicznych
Maroka. W licznych kopalniach i nie-
wielkich wyrobiskach odkrywkowych
wydobywa si´ rud´ niklu i kobaltu. Przy
okazji pozyskiwana jest ogromna iloÊç
minerałów, z których najsłynniejsze sà:
skuterudyt, erytryn, roselit i roselit-β,

karibibit, allargentum (wszystkie szeÊç
uchodzàce za najlepsze na Êwiecie),
a tak˝e szereg kalcyt kobaltowy, goethyt,
bouazzeryt, gersdorfit, wendwilsonit,
srebro rodzime, dyskrazyt, skorodyt,
schneiderhohnit.

W czasie naszej wizyty spora cz´Êç
kopalƒ była zamkni´ta w zwiàzku z kry-
zysem (obecnie prawie wszystkie one sà

otwierane), a okazy wydobywane były
praktycznie jedynie w kopalni Aghbar i
Bouismas. Pierwsza z tych kopalƒ słynie
z okazów roselitu, roselitu-β, wendwil-
sonitu i talemesytu. Natomiast kopalnia
Bouismas produkowała w tym okresie
okazy dyskrazytu-allargentum, srebra
rodzimego oraz doskonałej klasy okazy
skuterudytu. Niewielkie iloÊci okazów
karibibitu i skorodytu były równie˝ po-
zyskiwane z hałd kamieniołomu Oumlil
Est. Pozostałe kopalnie (w tym słynàce
z kobaltokalcytów Agoudal), w okresie
naszej wizyty praktycznie nie produko-
wały ˝adnych okazów.

Jako ˝e Bou Azzer stanowi jednà
z naszych ulubionych lokalizacji, to by-
wamy tu bardzo cz´sto i jesteÊmy za-
przyjaênieni z szeregiem górników
i lokalnych sprzedawców. To niezwykle
miłe uczucie, gdy w czasie wizyt jest si´
witanym ze szczerà radoÊcià – jak czło-
nek rodziny, a w domach lokalnych przy-
jaciół człowiek czuje si´ jak u siebie w
domu. Wià˝à si´ z tym jednak i problemy
– ka˝da wizyta w rejonie Bou Azzer to

Kolorowe hałdy kopalni Aghbar słynàcej z okazów roselitu. Fot. J. Gajowniczek.

Słynàca z kobaltokalcytów kopalnia
Agoudal, Bou Azzer. Fot. T. Praszkier.

“Kwitnàca oaza” na pustyni. Fot. www.foto-waw.pl

Widok z jednej z hałd w okolicach Bou Azzer. Fot. T. Praszkier.

Doskonale wykształcony kryształ
erytrynu, wielkoÊç 1,2 cm; Bou Azzer.
Kol. Spirifer. Fot. J. Scovil.

Dobrej klasy okaz erytrynu u lokal-
nego sprzedawcy, wielkoÊç 6 cm;
Bou Azzer. Fot. J. Gajowniczek.

Wybieranie okazów u jednego z gór-
ników, Bou Azzer. Fot. L. Albin.
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dla nas nieustajàce picie herbaty i od-
mawanie obiadów, kolacji i innych posił-
ków, a tak˝e zaproszeƒ na noclegi.
Zamieszkujàcy obszar Anty-Atlasu ber-
berowie słynnà ze swojej goÊcinnoÊci,
a przebywanie z nimi jest niezwykle
miłe, gdy˝ sà oni szczerze radoÊni,

uprzejmi i uczynni. Warto zaznaczyç,
˝e wbrew powszechnemu wyobra˝eniu,
Arabowie stanowià w Maroku jedynie
25% ludnoÊci, a Berberowie a˝ 74%.
Wszyscy oni sà oczywiÊcie muzułma-
nami, ale berberowie stanowczo mniej
restrykcyjnie traktujà zakazy Allaha –
szczególnie te dotyczàce spo˝ywania
alkoholu. Tak wi´c zawsze dobrze wi-
dzianym prezentem w tych okolicach jest
butelka trunku czy choçby piwo – na co-
dzieƒ zupełnie tu niedost´pne.

Tak wi´c wi´kszoÊç dnia sp´dzi-
liÊmy na odwiedzaniu przyjaciół –
wszystkich Muhamedów i Hassanów
(tak nazywa si´ wi´kszoÊç m´˝czyzn w
Maroku), kupowaniu minerałów, piciu
herbaty i odwiedzaniu hałd i wyrobisk.
Ze wzgl´du na brak czasu odwiedziliÊmy
jedynie hałdy kopalni Aghbar oraz wy-
robisko Oumlil Est – nie udało nam si´
znaleêç zbyt ciekawych okazów poza
„micromountami”. Nie jest to niczym nie-

zwykłym, gdy˝ rejon Bou Azzer to cel
cz´stych wycieczek kolekcjonerów z Eu-
ropy i jest zazwyczaj dobrze „wyczysz-
czony” z okazów. Wi´cej szcz´Êcia
mieliÊmy na zakupach. TrafiliÊmy tu nie-
długo po wydobyciu sporej strefy z do-
skonałej klasy skuterudytami w kopalni
Bouismas. Udało nam si´ kupiç szereg
niezłej klasy okazów tego minerału, tro-
ch´ karibibitu i roselitu. Jednak praw-
dziwe „eldorado” czekało na nas u jednej
z pracujàcych dla nas osób – w domu po-
ło˝onym na pustynnym odludziu czekały
na nas doskonałej klasy du˝e okazy sku-
terudytu z kryształami dochodzàcymi do
4 cm! Kryształy były wyjàtkowo błysz-
czàce i ostre, niektóre dodatkowo oto-
czone białym, kontrastowym kalcytem.
Łàcznie zakupiliÊmy tam kilkadziesiàt
okazów dobrej klasy! Dodatkowo prócz
skuterudytu wybraliÊmy kilka okazów
dobrej jakoÊci pseudomorfoz srebra po
dyskrazycie, allergentum, karibitów
oraz nowego typu kalcytów (wydłu˝o-
nych skalenoedrów dochodzàcych do 6

cm w kremowym kolorze) z kopalni
Agoudal. Zakup ten w znaczàcy sposób
wpłynàł na mój dobry humor – wiedzia-
łem, ˝e były to jedne z najlepszych oka-

zów skuterudytu pozyskanych w ostat-
nich latach.

I tak na odwiedzaniu kolejnych
domów, piciu kolejnych herbat, odma-
wianiu kolejnych obiadów zeszła nam
reszta dnia. W koƒcu obładowani oka-
zami wyruszyliÊmy do miasta Agdz gdzie
sp´dziliÊmy kolejnà noc.

DZIE¡ 5 – DOLINA DRAA – OAZY,
ZABYTKI, WYDMY I WIELBŁÑDY

Ten dzieƒ był dniem „turystycznym”
- sp´dziliÊmy go w słynnej dolinie Draa
podziwiajàc spektakularne oazy, sady
daktylowe, stare budowle obronne, wiel-
błàdy, pustyni´ kamienistà oraz poja-
wiajàce si´ miejscami pierwsze wydmy.

Najsłynniejsza cz´Êç doliny Draa
rozciàga si´ około 200 km na S od miasta
Ouarzazate do wsi M’Hamid poło˝onej
blisko algierskiej granicy. Wzdłu˝ prawie

całej doliny ciàgnà si´ oazy w których
uprawia si´ głównie daktyle i migdały.
Zielone oazy tworzà niezwykły kontrast
z okolicznymi górami – surowymi,
pozbawionymi prawie całkowicie roÊlin-
noÊci. Dodatkowo krajobrazy uatra-
kcyjniajà ruiny bardzo licznych, zabyt-
kowych, obronnych wsi i domów. Zabytki
te sà Êwiadectwem długiej i barwnej his-
torii tej doliny. Najstarszymi Êladami
Êwiadczàcymi o zamieszkiwaniu tego ob-
szaru przez ludzi sà prehistoryczne ryty
naskalne. Prawdziwy rozwój tego ob-
szaru nastàpił od XI w. i trwał do po-
czatków XIX w. W czasie tym rejon był
zamieszkiwany przez szereg wielkich
dynastii, które budowały tu zarówno
obronne miejscowoÊci i twierdze, jak i
np.: biblioteki. Twierdze słu˝yły m.in.
jako schronienie dla kawaran, które
przemieszczały si´ t´dy do i z słynnego
Timbuktu. Droga prowadzàca przez
piaszczystà cz´Êç Sahary z Zagory
(miejscowoÊç w dolinie Draa) do „zło-
tego miasta” trwała 52 dni – oczywiÊcie
na wielbłàdach!

W czasie naszej leniwej podró˝y
przez dolin´ Draa, zatrzymywaliÊmy si´
szereg razy, aby podziwiaç zabytki, robiç
zdj´cia i piç sok pomaraƒczowy. Dotar-
cie do koƒca doliny – gdzie znajduje si´
niewielka, senna, pustynna miejscowo-
Êci M’hammid – trwało wi´kszoÊç dnia.
Po raz pierwszy w czasie tego wyjazdu
oglàdaliÊmy piaszczyste wydmy i wiel-
błàdy – typowe pustynne pejza˝e. Po po-
łudniu wróciliÊmy niemal˝e do samego
Agdz (gdzie zacz´liÊmy podró˝ tego
dnia) przed którym skr´ciliÊmy na

wschód i udaliÊmy si´, równolegle do
rozciàgłoÊci Anty-Atlasu, w kierunku
Mcessi i Erfoud. Zmrok zastał nas
w miejscowoÊci Tazarine, gdzie przeno-

cowaliÊmy, rozkoszujàc si´ przy okazji
dobrym hotelem i zimnym piwem (sic!)
w hotelowym barze.

DZIE¡ 6 – ALNIF I OUMJRANE
– TRYLOBITY I AZURTY

Rano udaliÊmy si´ dalej na wschód,
poruszajàc si´ zgodnie z biegiem głów-
nych struktur geologicznych Anty-
Atlasu, a˝ do miejscowoÊci Alnif. Ta nie-
wielka osada znana jest jako „stolica
trylobitów” - w jej rejonie wydobywane
sà najwi´ksze iloÊci tych stawonogów –

Wysokiej klasy okaz erytrynu z kryształami do 1,5 cm; Bou Azzer. Kol. Spirifer.
Fot. J. Scovil.

Epitaktyczny zrost kryształów roselitu
i roselitu-β, wielkoÊç xx cm; kopalnia
Aghbar, Bou Azzer. Kol. Spirifer.
Fot. www.foto-waw.pl
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Pustynne okolice Oumjrane. Fot. J. Gajowniczek.

Kobaltokalcyt, wielkoÊç 3,6 cm; kop. Agoudal, Bou Azzer. Kol. J. Gajowniczek.
Fot. J. Scovil.

Minerały i herbata w Bou Azzer.
Fot. J. Gajowniczek.

Allargentum i dyskrazyt, wielkoÊç XX
cm; kop. Bouismas, Bou Azzer.
Kol. Spirifer. Fot. www.foto-waw.pl

Karibibit z kwarcem, wielkoÊç kadru
xx cm; kłm. Oumlil Est, Bou Azzer.
Kol. Spirifer. Fot. www.foto-waw.pl



kambryjskie paradoxidesy, ordowickie
calimenidy, dewoƒskie fakopsy, itd.
W samej miejscowoÊci Alnif znajdujà si´
liczne sklepy i kilka preparatorni, w któ-
rych obejrzeç mo˝na jak preparuje si´
trylobity. Alnif jest jedynym znanym mi
miastem na Êwiecie, gdzie zamiast re-
klamowych bilbordów „wiszà” tablice
stratygraficzne i „portrety” trylobitów!
Powodem naszej wizyty w Alnif było jed-
nak dowiedzenie si´ o wybudowanà nie-
dawno drog´ prowadzàcà do rejonu
Oumjrane, gdzie planowaliÊmy dotrzeç
tego dnia. Moi znajomi lokalni „geolo-
dzy” udzielili nam wyczerpujàcych
informacji i po krótkiej wizycie w sklepi-
kach wyruszyliÊmy w rejon Oumjrane.
Warto zaznaczyç, ˝e były to nowe tereny

równie˝ dla mnie (nie tylko dla Jeffa i
Lesli) – była to jedyna „nowa” lokaliza-
cja, którà udało mi si´ zwiedziç podczas
tego wyjazdu.

O dziwo poczàtkowa cz´Êç drogi
była asfaltowa, a dalsza jej partia, choç
jedynie bita, równie˝ bardzo dobrej ja-
koÊci. WiedzieliÊmy, ˝e tzw. „Oumjrane”
to w rzeczywistoÊci kilka lokalizacji roz-
rzuconych w promieniu kilku kilometrów

wokół tej miejscowoÊci. Jako ˝e kamie-
nista pustynia w tym rejonie nie posiada
za wiele punktów orientacyjnych, to
przez pół dnia błàdziliÊmy po pustyn-
nych bezdro˝ach (dosłownie bezdro˝ach
– w tym rejonie nawet zwykłym samo-
chodem mo˝na cz´sto jeêdziç „na azy-
mut”), aby w koƒcu dotrzeç do samej
miejscowoÊci Oumjrane. Ta znajdujàca
si´ „na koƒcu Êwiata” pustynna osada
nie dawała zbytnich nadzieii na znale-
zienie kogoÊ mówiàcego po francusku,
ale na szcz´Êcie po krótkich poszukiwa-
niach znaleêlismy młodego „przewod-
nika”. Na poczàtek pojechaliÊmy z nim
do dawnej francuskiej, opuszczonej
kopalni gł´binowej poło˝onej około 2 km
na N od Oumjrane, w dolinie, w obr´bie
niewielkiego wzgórza. Po kopalni pozos-
tały ruiny zabudowaƒ, niezabezpieczone
szyby, hałdy, a tak˝e szereg wyrobisk.
W jednym z kamieniołomów przeÊledziç
mo˝na było jak ˝yły z mineralizacjà roz-
win´ły si´ na strefach uskokowych po-
mi´dzy łupkami ilastymi i piaskowcami.
Łupki ilaste zawierały w niektórych ho-
ryzontach masowe nagromadzenia grap-
tolitów – form typowych dla syluru.
W strefie uskokowej znajdowała si´

ponad metrowej gruboÊci ˝yła rudna –
silnie skawernowana, wypełniona gru-
bokrystalicznym barytem, kwarcem i
siarczkami – b´dàca niegdyÊ przedmio-
tem eksploatacji. Penetrujàc okoliczne
odsłoni´cia udało nam si´ znaleêç sku-
pienia malachitu - sfreolityczne docho-
dzàce do kilku mm Êrednicy i tworzàce
zielone „kropki” na rudej skale. Prócz
tego w okolicach kopalni brak było cie-
kawych okazów mineralogicznych, brak
te˝ Êladów współczesnej eksploatacji.
Wg relacji jednego z lokalnych kopaczy
ponoç na gł´bszych horyzontach kopalni
(obecnie zalanych), w czasach kiedy ona
działała, pozyskiwano du˝e, dochodzàce
do kilku cm, dobrze wykształcone krysz-
tały azurytu. Prawdopdobnie jest to jed-
nak jedna z miejscowych „legend”, ale
kto wie... Wizyta uÊwiadomiła nam, ˝e
pojawiajàce si´ na rynku okazy azurytu
podpisywane „Oumjrane” z pewnoÊcià
nie pochodzà z tej lokalizacji. Po zwie-
dzeniu wyrobisk i hałd powróciliÊmy do

wsi, gdzie dzi´ki pomocy kolejnych
„przewodników” wyruszliÊmy do dru-
giego odsłoni´cia.

Tym razem około 1 km na S od
miejscowoÊci dotarliÊmy do zabudowaƒ
kolejnej dawnej francuskiej kopalni mie-
dzi, po której pozostały jedynie ruiny,
hałdy i niezabezpieczony szyb. Na W od
kopalni ciàgn´ła si´, na długoÊci kilku-
set metrów, ˝yła kruszcowa umiejsco-
wiona w podobnej pozycji geologicznej
jak ta w kopalni którà wczeÊniej odwie-
dzaliÊmy – na uskoku, na którym
kontaktujà ze sobà łupki ilaste z pia-
skowcami. ˚yła kruszcowa była wzdłu˝
całej swojej rozciàgłoÊci rozryta szere-
giem szybików, w wi´kszoÊci zapełzłych
i niedost´pnych. Kilka z nich wyglàdało
jednak na stosunkowo niedawno u˝y-
wane. W czasie wizyty pod ziemià oka-
zało si´, ˝e szybiki prowadzà do bardzo
płytko poło˝onego poziomu dawnej ko-

palni ciàgnàcego si´, zaledwie kilka met-
rów pod powierzchnià terenu, wzdłu˝
rozciàgłoÊci ˝yły. W wyrobiskach miejs-
cami dobrze widoczna była strefa
okruszcowana o zmiennej mià˝szoÊci -
zwykle około 0,5 m – silnie zwietrzała
i pierwotnie prawdopodobnie o podob-
nym składzie mineralnym i strukturze
do ˝yły z wczeÊniej opisywanej kopalni.
Miejscami wokół ˝yły w skałach ociosu
wyst´powała mineralizacja malachitowa
i azurytowa – szybko zorientowalismy
si´, ˝e ewidentnie stàd pochodziła cz´Êç
obecnych na rynku azurytów. W dalszej
cz´Êci wyrobiska natrafiliÊmy mi´dzy in-
nymi na stref´ z 2-3 centymetrowymi
„trawnikami” włóknistego chalkantytu o
niezywkle intensywnym bł´kitnym kolo-
rze. W trakcie póêniejszego przeszuki-
wania hałd natrafiliÊmy na dobrze
wykształcone kryształy azurytu o gł´-
boko niebieskim kolorze, dochodzàce do
1 cm wielkoÊci, a tak˝e fragmenty silnie
skorodowanej miedzi rodzimej. Choç w
czasie naszej krótkiej wizyty udało nam
si´ jedynie z grubsza zorientowaç w mi-
neralogii i geologii tej lokalizacji, to po-
zwoliło to nam ju˝ niedługo potem

przeprowadziç tu bardziej szczegółowe
rozpoznanie.

Po powrocie z rejonu Oumjrane na
głównà drog´ udaliÊmy si´ dalej na
zachód, a˝ do niewielkiej miejscowoÊci
Mecissi, w której niewielkà baz´ tury-
stycznà prowadzi nasz bliski przyjaciel
„Ben” (Ben Yousef) – auberge Tombouc-
tou („Miejsce dla ptaków migrujàcych”).
Ben jest niezwykłym człowiekiem, który
w chwilach wolnych od ruchu turystycz-
nego wyrusza w podró˝ autostopem –
w ich trakcie zwiedził mi´dzy innymi
Mali, Nigeri´, Kamerun, itp. – bardzo nie-
typowa pasja jak na „pustynnego ber-
bera”. Nasza znajomoÊç trwajàca od
ponad dziesi´ciu lat umacniana jest przy
okazji ka˝dej wizyty imprezami i nocami
sp´dzonymi na dyskusjach. Tak było
i tym razem – przywiezione przez nas
zapasy alkoholu (tak trudno dostepnego
w Maroku poza najwi´kszymi miastami)
prawie skoƒczyły si´ tej nocy...

CDN

Tomasz PRASZKIER
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Grupa kryształów azurytu na malachicie, wielkoÊç 4,2 cm; Oumjrane. Kol. Spiri-
fer. Fot. J. Scovil.

Okolice Oumjrane o zachodzie słoƒca. Fot. J. Gajowniczek.

Jedna z licznych ufortyfikowanych
osad w dolinie Draa. Fot. L. Albin.

Azuryt in situ w kopalni Oumjrane.
Fot. J. Gajowniczek.

Typowy kryształ azurytu z Oumjrane,
wielkoÊç 1,4 cm. Kol. Spirifer. Fot. J.
Scovil.

Nasz przyjaciel Ben Yousef – berber z
Mcissi. Fot. J. Gajowniczek.

Okaz rzadkiego minerału – safflorytu,
wielkoÊç 7,5 cm, kop. Bouismas,
Bou Azzer. Kol. Spirifer. Fot. J. Scovil.

Podziemne wyrobiska w Oumjrane.
Fot. J. Gajowniczek.



w naszym organiêmie. JednoczeÊnie
nale˝y pami´taç, ˝e zbyt wiele soli nie
jest dla nas zbyt zdrowe, gdy˝ potrafi
wyprowadziç nasz organizm z subtelnej

równowagi... i właÊnie zbyt wiele soli
(halitu) mo˝na zobaczyç wkraczajàc do
podziemnej kopalni Merkers...!

NIEZWYKŁA HISTORIA ODKRYCIA
GROTY

Kopalnia Merkers znajduje si´ na
terenie byłego NRD w tzw. regionie
“Werra-Fulda” w Turyngii. Okolica ta
jest czasem nazywana “Krainà Białych
Gór” z powodu licznych hałd pozostałych
po eksploatacji soli. Jej wydobycie na
tym terenie rozpocz´ły ju˝ plemiona cel-
tyckie około 2500 lat temu. Jednak
pierwsze prawdziwe szyby górnicze

powstały całkiem niedawno – stało si´ to
w latach 60-tych XIX wieku. Do dziÊ dzia-
łajà tam 3 du˝e kopalnie soli zatrudnia-
jàce około 15000 ludzi (!), wydobywajàc

około 35 milionów ton soli kamiennej
oraz potasowej rocznie, a tak˝e wytwa-
rzajàc z niej produkty dla przemysłu,
takie jak nawozy sztuczne. Obecnym
właÊcicielem kopalƒ jest firma K+S
Group.

Tak jak w przypadku kopalƒ w´gla,
tak˝e sól w Turyngii wyst´puje w formie
pokładów i jest podzielona na ponu-
merowane pola górnicze – swoiste
podziemne działki tzw.: “Flöze”. Ka˝da z
takich “działek” jest eksploatowana
metodà komorowo-filarowà. Oznacza to,
˝e górnicy wybierajà wi´kszoÊç pokładu
gruboÊci od 3 do 5 metrów pozostawia-
jàc jednak jego fragmenty jako filary
podpierajàce strop.

W trakcie prowadzenia intensywnej
eksploatacji zło˝a soli, majàcego
zazwyczaj postaç nieefektownej soli
kamiennej (skała zło˝ona z milime-
trowej wielkoÊci kryształków soli), pod-
czas drà˝enia chodnika łàczàcego pole
“Flöz Thüringen” z “Flöz Hessen”
w roku 1981 na gł´bokoÊci 750 metrów,
natrafiono na niesamowità kawern´ z
kryształami halitu. Có˝ to musiała byç
za niespodzianka! Nale˝y przypomnieç,
˝e działo si´ to w okresie “zimnej wojny”
(trudnych czasach), kiedy to rzàd NRD,
by pozyskaç nieco twardej waluty
sprzedawał nawet okazy mineralogiczne
(tak˝e te z muzeów). Zarzàd kopalni
zdawał sobie spaw´, ˝e jeÊli nie utrzy-
ma niezwykłego odkrycia w tajemnicy,
wielkie kryształy zostanà wydobyte i
sprzedane na Zachodzie. Z tego powodu
górnicy zamkn´li wejÊcie do groty i nie

dzielili si´ z nikim swym cennym
sekretem. Przez kilka nast´pnych lat
tylko kilku pracowników wiedziało o
niezwykłym miejscu, a˝ do dnia 13
marca 1989 roku. Tego dnia o godzinie
14:02 nastapiło, trwajàce 12 sekund,
silne trz´sienie ziemi o sile 5,75 w skali
Richtera, spowodowane pracami gór-
niczymi. Na szcz´Êcie nie było ofiar
Êmiertelnych, jednak w jego wyniku
zostało zniszczonych 80% domów na
powierzchni, oraz... uległ zawaleniu
chodnik prowadzàcy do groty. Na szcz´Ê-
cie jeszcze w tym samym roku nastàpiło
zjednoczenie Niemiec (9 XI), a nowa
sytuacja polityczna pozwoliła na odbu-
dow´ chodnika i... ponowne, “oficjalne”
odkrycie groty.

GROTA KRYSZTAŁOWA

Kopalnia Merkers zakoƒczyła ek-
sploatacj´ w roku 1993 i jest dziÊ kopal-
nià turystycznà. W roku 2005, gdy
zwiedzałem kopalni´, nadal trwały prace
zabezpieczajàce i stabilizujàce górotwór.
Dzisiaj kopalnia jest ogólnodost´pna do
zwiedzania i ka˝dy mo˝e zobaczyç
kryształowà grot´ z galerii, jednak˝e nie
mo˝na wejÊç do niej i chodziç pomi´dzy
gigantycznymi kryształami. Sama kopal-
nia Merkers obejmuje pod ziemià obszar
140 km kwadratowych poprzecinanych
licznymi tunelami o łàcznej długoÊci
4000 km. Co wi´cej, kopalnia posiada
podziemne połàczenia z przyległymi
kopalniami, wi´c cały obszar górniczy
jest znacznie wi´kszy i obejmuje około
1000 km kwadratowych. PomyÊlcie, jak
długo zaj´łoby objechanie samochodem
wszystkich tuneli, tak aby nie powtórzyç
drogi. TuryÊci po zjechaniu na dno
szybu, jadà a˝ 8 km podziemnà linià au-
tobusowà, by dotrzeç do celu!

11 marca 2005 roku dr Thomas
Krassmann, dr Thomas Witzke i ja mie-

liÊmy niezwykłà okazj´ odwiedziç kopal-
ni´ i wejÊç do wn´trza kryształowej
groty. Naszym zadaniem było wykonanie
dokumentacji fotograficznej jej wn´trza.
PrzyjechaliÊmy do kopalni wczeÊnie,
przydzielono nam przewodnika, sprz´t
i ubrania godne górników. Podczas, gdy
na zewnàtrz szalała Ênie˝yca, to na
gł´bokoÊci 500 metrów było 27°C! Na
dole wsiedliÊmy w samochód terenowy
i wyruszyliÊmy w 8-kilometrowà podró˝
prowadzàcà upadowà, a˝ do kryszta-
łowej groty poło˝onej kolejne 220
metrów ni˝ej. Gdy znaleêliÊmy si´ w jej
wn´trzu i zatrzasn´ły si´ za nami drzwi,
zapanowała niesamowita cisza. Mogli-
Êmy chodziç mi´dzy kryształami i
fotografowaç “ile dusza zapragnie”.
StraciliÊmy poczucie czasu i oddaliÊmy
si´ w zupełnoÊci naszemu zadaniu.

Grota kryształowa ma 45 metrów
długoÊci, 7 do 10 m szerokoÊci i około 15
m wysokoÊci w najwy˝szym miejscu.
CiÊnienie górotworu powoduje ˝e
pieczara ulega powolnemu zaciskaniu
(około 0,5 – 1 cm rocznie; powoli obni˝a
si´ równie˝ jej strop). Jej obj´toÊç to
około 4500 m3, a szacuje si´, ˝e pierwot-
nie wynosiła około 6000 m3.

Grota b´dàca przedmiotem artykułu
nie jest jedyna, bo w innych miejscach

kopalni znaleziono kolejne kryształowe
kawerny, lecz ˝adna z nich nie ma tak
imponujàcych rozmiarów.

GEOLOGIA

W kopalni Merkers, tak jak wi´k-
szoÊci kopalni regionu Werra, eksploa-
towano sole górnego permu. Pokłady
cechsztyƒskiej serii zło˝owej osiàgajà tu
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Wagonik z wydobytà solà przy Mer-
kers-museum. Fot. F. de Wit.

Jeden z dwóch głównych szybów ko-
palni Merkers. Fot. F. de Wit. Fragment groty kryształowej. Fot. J. ??????.

Górnik i gigantyczne kryształy. Fot. J. ??????. Wyjàtkowo szcz´Êliwy autor pod 20-40
cm kryształami halitu . Fot. F. de Wit.

Spacer we
wn´trzu geody
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około 300 metrów mià˝szoÊci. Sole cech-
sztyƒskie powstały 250 milionów lat
temu jako ewaporaty płytkiego morza
szelfowego3. Skały zło˝a, w którym znaj-
duje si´ grota kryształowa, to głównie
sylvinit zło˝ony z drobnych kryształów
halitu (sól kamienna) i sylvinu (bez-
wodna sól potasowa). Nieobecny jest tu
prawie w ogóle skałotwórczy carnallit
(uwodniona sól potasowo-magnezowa),
który jest charakterystyczny dla złó˝ soli
w innych lokalizacjach. Zbadano, ˝e
przeobra˝enie uwodnionych soli w bez-
wodne prowadziło do zmniejszenia obj´-
toÊci skał o 50%! Podczas tego procesu
doszło równie˝ do powstania szeregu
pustek w górotworze. Nast´pnie pustki
te zostały wypełnione solankà, z której
zaczàł krystalizowaç si´ halit.

W póêniejszym okresie, doszło tu do
jeszcze jednego, mo˝e nawet bardziej in-
teresujàcego geologicznego zdarzenia.
Około 15 milionów lat temu w pokład soli
wdarła si´ magma bazaltowa! Intruzja
bazaltowa pionowo przeci´ła mniej lub
bardziej horyzontalnie poło˝one pokłady
soli. Hydrotermalne roztwory towarzy-
szàce magmie przereagowały (niczym w
szczelnym szybkowarze) z minerałami

zawartymi w pokładach, tworzàc szereg
nowych minerałów, obecnych dziÊ na
kontakcie obydwu typów skał oraz w
pustkach w samym bazalcie. Ciekawy
jest fakt, ˝e intruzje bazaltu sà w kopalni
wyjàtkowo dobrze widoczne, jako czarne
lub czerwonawe pionowe ˝yły, wyraênie
odcinajàce si´ od połyskujàcego tła z soli...

Ocenia si´, ˝e grota kryształowa
tkwi w pokładach soli od około 15 do 20
milionów lat, z których na ostatnie sto lat
przypada działalnoÊç górnicza poni˝ej
kawerny – w tym wiercenia i odstrzały.
200 metrów od kawerny... odsłania si´ in-
truzja bazaltowa! Gdyby 15 milionów lat
temu intruzja bazaltowa si´gn´ła groty,
to nie pozostałby po niej Êlad. Tak wi´c
niezwykłym zbiegiem okolicznoÊci jest
to, ˝e kawerna przetrwała... Niezwykłe
“wyczucie czasu” mieli te˝ górnicy i
trz´sienie ziemi – ochronili grot´ przed
zrabowaniem w czasach komuny i
ponownie udost´pnili jà gdy była ju˝ bez-
pieczna.

MINERAŁY

Z opisu mineralizacja kopalni soli,
nawet dla czytelnika o zaci´ciu przyrod-
niczym, mo˝e wydaç si´ nudà – “sól
taka”, “sól owaka”, oraz... jeszcze wi´cej
soli. I faktycznie geneza wielkich krysz-
tałów halitu jest doÊç “nudna” i prosta.
Jak wspomniałem wczeÊniej solanka
wypełniła całà pustk´, nast´pnie powoli
zacz´ły kształtowaç si´ “zarodki” krysz-
tałów. Przez dłu˝szy czas w kawernie
panowały stabilne warunki, a z czasem
temperatura roztworu zacz´ła bardzo
powoli spadaç i dzi´ki temu wypełnia-
jàcy grot´ roztwór stawał si´ coraz
bardziej nasycony. Zarodki zacz´ły
przekształcaç si´ coraz wi´ksze krysz-
tały. W stanie delikatnej równowagi
przez długi okres czasu wzrastały, aby w
koƒcu staç si´ gigantami. Gdy solanka
całkowicie wyparowała, kryształy “cze-
kały” ju˝ tylko na odkrycie przez
człowieka.

Najwi´kszy pod wzgl´dem wielkoÊci
kryształ osiàga 1,1 metra długoÊci, i ma

ponad 1 m szeÊcienny obj´toÊci. Czasami
takiej wielkoÊci kryształy sà ze sobà
zroÊni´te tworzàc znacznie wi´ksze
agregaty. Jednak najbardziej oszałamia-
jàce wra˝enie robià czyste jak woda
mniejsze osobniki o rozmiarach 20-40
cm dziesiàtkami pokrywajàce strop.
Kryształy halitu w grocie sà tylko
przeêroczyste lub białe, cz´sto spotyka
si´ w nich inkluzje solanki. Pod wzgl´-
dem wielkoÊci i jakoÊci podobne sà do
Êwiatowej sławy kryształów z Wieliczki
oraz z kopalni PCA-koło Karlsbadu .

Spàg groty pokryty jest 20-cen-
tymetrowà warstwà jasnoszarego błota
zawierajàcego ró˝ne minerały takie jak:
gips, anhydryt, polihalit, talk, chloryty,
illit i kwarc. Âciany groty zbudowane sà
w wi´kszoÊci z sylwinu i niewielkich
domieszek carnallitu.

Najciekawsze minerały zwiàzane sà
jednak z intruzjà bazaltowà – mo˝na
wokół niej znaleêç ich całà gam´. Kiedy
odwiedziliÊmy kopalni´ w 2005 roku,

mieliÊmy pozwolenie na kilkukilome-
trowà podró˝ do jednego z odsłoni´ç,
gdzie bez problemu mo˝na było znaleêç
wiele rzadkich minerałów takich jak
kainit, polihalit, leonit, langbeinit,
niebieski halit, siarczki, zeolity i do dziÊ
nierozpozne minerały wyst´pujàce w
samych bazaltach oraz ich kontakcie ze
skałami zło˝a. W miejscu, w którym za-
trzymał si´ nasz jeep, trudno było
przeoczyç bazaltowà intruzj´. Udało
nam si´ pozyskaç kilka okazów rinneitu
i bischofitu. Nieco dalej od strefy kon-
taktowej, natrafiłem na kolejnà sporej
wielkoÊci kawern´, której dno było
wypełnione solankà. Wczołgałem si´ do
niej szorujàc po połamanych kryształach
bischofitu, a kiedy spojrzałem na strop
zobaczyłem tam mnóstwo kryształów
carnallitu do 2,5 cm długoÊci! Wiedzàc,
˝e carnallit nale˝y do minerałów hi-
groskopijnych zapakowałem kryształy
do plastikowego woreczka.

POWRÓT DO RZECZYWISTOÂCI

Niestety ju˝ niedługo potem ponownie
znaleêliÊmy si´ w jeepie, przejechaliÊmy
10 kilometrów pod ziemià, potem 500
metrów w gór´ i znowu znaleêliÊmy si´
poÊrodku Ênie˝nej zadymki... To był
koniec ciepłego i niezapomnianego dnia.

Frank de WIT
Tłumaczenie Wojciech KOZŁOWSKI

i Sławomir SZLINKE

1Od tego˝ rzeczownika pochodzi tak˝e słowo
“saldo”. W j´zyku polskim u˝ywamy te˝ frazy
“słono płaciç”. (red.)

2Równie˝ Magnum Sal (dziÊ: Wieliczka). Wydaje
si´, ˝e eksploatacja złó˝ soli w okolicach Wieliczki
(eksploatacj´ powierzchniowà solanek datuje si´
tu od 3500 p.n.e.) miała decydujàcy wpływ na
rozwój i dominacj´ Krakowa ju˝ we wczesnym
Êredniowieczu; oraz na póêniejsze przeniesienie
tam stolicy. Eksploatacja górnicza rozpocz´ła si´
w Wieliczce w XIII w. Jak wartoÊciowa była wtedy
sól, dowodzi fakt, ˝e pole górnicze, na którym wy-
bito pierwszy szyb z „solà twardà”, otoczono for-
tyfikacjami. Rozbudowane fortyfikacje stanowià
dziÊ najstarszà cz´Êç Zamku ˚upnego, a pierwszy
szyb znajduje si´ w obr´bie jego murów. (red.)

3Morze to obejmujàce obszar północnej Europy od
dzisiejszej Anglii po Polsk´ (ten sam pokład solny
jest w Polsce eksploatowany w Kłodawie). Charak-
teryzowało si´ jedynie okresowym połàczeniem z
oceanem. Dlatego te˝ kilkakrotnie doszło do jego
całkowitego wyparowania i pokrycia dna zbiornika
kilkoma warstwami soli. Powstałe w ten sposób mi-
nerały i skały nazywamy ewaporatami. (red.)

Grota kryształowa – zwróç uwag´ na wielkoÊç górnika widocznego w centrum
zdj´cia (!). Fot. J. ??????.

Dotyk metrowego kryształu – nieza-
pomniane prze˝ycie. Fot. F. de Wit.

Autor wÊród gigantycznych kryształów halitu. Fot. F. de Wit.



W numerze 2 „Minerałów“ (2008 r.),
w artykule pt.: „Bursztyn – Złoto Pól-
nocy“ przedstawiliÊmy podstawowe in-
formacje dotyczàce ˝ywic kopalnych,
okreÊlanych mianem „bursztynów“.
W zwiàzku z ogromnym zainteresowa-
niem tym tematem, wyra˝ajàcym si´ w
licznych e-mailach, korzystajàc z okazji
otwarcia wystawy pod tym samym tytu-
łem, pragniemy odpowiedzieç na na-
jcz´Êciej zadawane pytania. Niniejszy
artykuł składa si´ z trzech cz´Êci.
Poszególne cz´Êci sà odpowiedzià na na-
jcz´Êciej zadawane pytania o: naj-
wi´ksze bursztyny, najcenniejsze bursz-
tynowe „skarby“ oraz jak zadbaç o
bursztyny, które posiadamy?

NAJWI¢KSZE BURSZTYNY

Zwykle bursztyny nie osiàgajà du-
˝ych rozmiarów. Ich wielkoÊç (a w szcze-
gólnoÊci waga) zale˝à w du˝ej mierze od
miejsca pochodzenia. Kredowe bursz-
tyny z Ameryki Północnej nie przekrac-
zajà swym rozmiarem wielkoÊci du˝ego
guzika, podczas gdy najwi´ksze znale-
zisko z Borneo wa˝yło ponad 50 kg.
PoÊród innych bursztynów, Sukcynit pla-

suje si´ pod wzgl´dem rozmiarów raczej
„w Êrodku tabeli”. Ze wzgl´du na wiel-
koÊç zasobów oraz bardzo długi okres,
w którym bursztyn pozyskiwano, najwi-
´ksze znane sukcynity sà niewiele mni-
ejsze od bursztynów z Dalekiego
Wschodu, ale jedynie 5-6 % wszystkich
znalezisk przekracza rozmiarami 3 cm.
Cz´stotliwoÊç wyst´powania „gigantów”
jest niezwykle rzadka. Standardowo
bryłki wielkoÊci pi´Êci dorosłego m´˝c-
zyzny sà uwa˝ane za du˝e okazy. Bryły
wa˝àce ponad kilogram nale˝à do
rzadkoÊci, natomiast okazy wi´ksze –
kilkukilogramowe – sà znajdowane
z cz´stotliwoÊcià „kilku na dekad´”.
Prowadzenie dokładnych statystyk jest
utrudnione faktem, i˝ zdecydowana wi-
´kszoÊç takich znalezisk trafia w r´ce
prywatnych kolekcjonerów, zanim kto-
kolwiek zdà˝y si´ o ich znalezieniu do-
wiedzieç. Poni˝ej przedstawiamy tabel´
najwi´kszych znanych bursztynów na
Êwiecie, których istnienie i dost´pnoÊç
jest potwierdzona. Okazy, których istnie-
nie nie jest potwierdzone w kolekcji mu-
zealnej/powszechnie dost´pnej kolekcji
(lub w publikacji naukowej), nie zostały
tu uwzgl´dnione.

„LEGENDARNE BURSZTYNY”

Uzupełniajàc powy˝szà list´ nale˝y
wspomnieç o 2 znaleziskach-legendach:

Pierwszym jest wa˝àcy ok. 60 kg
okaz bursztynu japoƒskiego, znaleziony
przez chłopca na pla˝y w okolicach Kuji.
Wg legendy po 3 dniach bezowocnych
prób przetransportowania swojego zna-
leziska chłopak w obawie przed złodzie-
jami rozbił bursztyn na kawałki.

Druga historia jest jeszcze cie-
kawsza, gdy˝ w 1988 roku szwedzki
trawler, niedaleko wyspy Gotland wyło-
wił brył´, wa˝àcà... 238 kg (!). Podczas
pozyskiwania rozpadła si´ ona na kilka
wi´kszych i wiele mniejszych kawałków,
z których najwi´kszy wa˝ył 137 kg.
Po dokładnych badaniach okazało si´,
˝e ten „bursztyn” jest cz´Êciowo sfosyli-
zowanà ˝ywicà która musiała wypełniaç
beczk´ – jednà z setek transportowa-
nych wodami Bałtyku. Jej wiek oceniono
na XVII w. – 1950 rok. Obecnie okaz ten
(po sklejeniu wszystkich zachowanych
cz´Êci) mierzy ponad 1 m wysokoÊci
i mo˝na go oglàdaç wmuzeum bursztynu
w Kämpinge w Szwecji.

BURSZTYNOWE SKARBY

Choç najstarsze notowane w litera-
turze bursztynowe artefakty sà dato-
wane na 30-35 tys. lat (paleolit – kultury
oryniackie), to tak naprawd´ historia
rzeczywistego wykorzystania bursztynu
przez człowieka jest znacznie krótsza.
Poni˝ej przedstawiamy naszà całkowicie
subiektywnà list´ najcenniejszych „skar-
bów bursztynowych”. Ich lokalizacj´ po-
kazujemy na mapie z ryc. xx

Paleolit
Pierwsze „wyroby” bursztynowe po-

jawiły si´ ok. 10 – 12 tys. lat p.n.e. Z tego
okresu (schyłkowy paleolit) pochodzà
m.in.: znaleziska z Meiendorf k./Ham-
burga i Siedlnicy k./Wschowej (nr 1 na
mapie). Sà to pojedyncze znaleziska pa-
ciorków (niekiedy ornamentowanych).
Ogromna wartoÊç tego typu znalezisk
wynika z ich wieku.

Mezolit
Najstarszym „skarbem” w pełnym

tego słowa znaczeniu jest znalezisko
ponad 4 tys. paciorków w okolicach Mul-
lerup na Zelandii (Dania – nr 2 na
mapie). W okresie pomi´dzy 9000 – 6400
lat p.n.e. znajdował si´ tu pierwszy oÊ-

rodek obróbki bursztynu. Wyroby z
Mullerup sà znajdowane w promieniu
kilkuset kilometrów. Umiej´tnoÊç i za-
kres wykorzystania bursztynu stanowiły
podstaw´ do wyró˝nienia kultury magle-
moskiej. Warto dodaç, i˝ w bezpoÊred-
nim sàsiedztwie do Mullerup (rzeka
Halleby) odnaleziono najstarsze trójwy-
miarowe rzeêby bursztynowe – bro-
datego łosia, niedêwiedzia i bli˝ej nieo-
kreÊlonego wodnego ptaka. Sà one dato-
wane na około 7000 lat p.n.e.

Drugim niezwykle istotnym miejs-
cem, które jest bezpoÊrednio zwiàzane
z Mullerup jest Laesten poło˝one na
półwyspie Jutlandzkim (nr 3 na mapie).
„Skarb” znaleziony tutaj zawierał około
13 tys. paciorków, cały region pozostał
bardzo istotnym ogniwemw procesie dy-
strybucji bursztynu a˝ do czasów
rzymskich (wg niektórych badaczy tu
rozpoczynał si´ jeden z bursztynowych
szlaków).

Neolit
W neolicie najwi´ksze oÊrodki wy-

dobycia i obróbki bursztynu (=miejsca
odnalezienia najwi´kszych bursztyno-
wych skarbów) były zlokalizowane na
wybrze˝ach Bałtyku pomi´dzy dzisiejs-
zym Gdaƒskiem, a Liepajà. Podobnie,
jak w przypadku duƒskiego oÊrodka –
centra obróbki bursztynu w tej cz´Êci
Bałtyku przetrwały do czasów rzym-
skich i w dwóch z nich rozpoczynały si´
alternatywne do duƒskiego bursztynowe
szlaki (patrz ni˝ej).

Polska
Najwi´kszy i najpr´˝niejszy oÊro-

dek obróbki bursztynu w czasach pre-
historycznych znajdował si´ na terenie
˚uławWiÊlanych i znany jest pod nazwà
Niedêwiedziówka (nr 4A na mapie).
W latach 80. odkryto tu liczne warsztaty
obróbki bursztynu, datowane na 2200 –
1700 lat p.n.e.. Nad odkryciem opiek´
objàł Uniwersytet Warszawski, który
prowadzi regularne prace wykopali-
skowe. Dotychczas na omawianym tere-
nie odkryto około 1500 stanowisk z
przeszło 150 tys. (!) artefaktów. Sà to
głównie odpady produkcyjne i półpro-
dukty (gotowe wyroby stanowià < 5%
znalezisk). Zdecydowana wi´kszoÊç sta-
nowisk ma charakter warsztatów sezo-
nowych – stałe siedliska znajdujà si´
w okolicach Rzucewa (nr 4B na mapie),
od którego pierwotnych producentów
bursztynu okreÊlono mianem kultury
rzucewskiej. Du˝a cz´Êç produkcji była
eksportowana w okolice Sandomierza
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Bursztynowe
skarby
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6

Sukcynit, wielkoÊç XX cm. Kol. J. Szczerba. Fot. www.foto-waw.pl
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(patrz ni˝ej). Około 1700 lat p.n.e. lud-
noÊç tej kultury została wyparta przez
ludy kultur prełu˝yckiej i łu˝yckiej (na-
szych przodków), które ju˝ dysponowały
technikà produkcji bràzu.

W miejscowoÊci Złota opodal San-
domierza (nr 5 na mapie) odkryto jeden
z najbardziej interesujàcych zespołów
stanowisk archeologicznych. LudnoÊç,
która pozostawiła te Êlady nazwano
kulturà złockà dla podkreÊlenia jej od-
r´bnoÊci chocia˝by od plemion zamiesz-
kujàcych i eksploatujàcych krzemieƒ w
pobliskich Krzemionkach Opatowskich.
Jednà z najwa˝niejszych cech wyró˝nia-
jàcych t´ kultur´ były bardzo liczne
artefakty bursztynowe. Uwa˝a si´, ˝e
przedstawiciele kultury złockiej byli
czcicielami słoƒca oraz, ˝e utrzymywali
o˝ywione kontakty handlowe z odległymi
cywilizacjami. Bursztyn importowali
bezpoÊrednio z ˚uław (od ludów kultury
rzucewskiej), a eksportowali zarówno na
wschód, jak i południe (cz´Êç badaczy
uwa˝a, ˝e przodkowie Złocian przybyli
z południa => stàd ró˝nice w religii
i zwyczajach z jednej strony oraz o˝y-
wiona wymiana z „egzotycznymi” krai-
nami z drugiej). Nawet w grobowcach
kultury mykeƒskiej staro˝ytnej Grecji
(najsłynniejszym królem tego paƒstwa
był jeden z głównych aktorów wojny tro-
jaƒskiej – Agamemnon) znajdowano
bursztynowe wyroby charakterystyczne
dla Złotej. Nale˝y jednak zaznaczyç, i˝
kultura mykeƒska jest póêniejsza od kul-
tury złockiej (1600 – 1100 lat p.n.e.), wi´c
wymiana nie nast´powała bezpoÊrednio.
Nie zmienia to faktu, i˝ w ÊwiadomoÊci
kultur Êródziemnomorskich rejony obec-

nej Polski pojawiły si´, jako jedna z mi-
tycznych bursztynowych krain.

W sumie na terenach polskich
odkryto ponad 200 stanowisk z epoki ka-
mienia łupanego zawierajàcych burszty-
nowe przedmioty.

Litwa
W latach 1860 – 1881, w zalewie Ku-

roƒskim, nieopodal miejscowoÊci Juod-
krante (nr 6 na mapie) wyłowiono 434
wyroby bursztynowe. Znaleziska te zos-
tały obdarzone wspólnà nazwà „skarbu
z Juodkrante”. SpoÊród wszystkich od-
kryç wyrobów neolitycznych – właÊnie to
uzyskało najwi´kszà sław´ na Êwiecie.
Było ono pierwszym tego typu odkryciem
i w przeciwieƒstwie do innych znalezisk,
w kolekcji znalazło si´ wiele figurek
ludzkich i zwierz´cych (czyli gotowych
wyrobów, a nie półproduktów). Wyroby
mo˝na traktowaç, jako nieco wczeÊniej-
sze i równowiekowe artefaktom z ˚uław.
Choç du˝a cz´Êç produkcji pozostała w
miejscu wykonania, to wyroby stàd znaj-
dowano nawet na Bliskim Wschodzie.
Równie˝ tutaj rozpoczynała si´ jedna z
nitek (najbardziej na wschód wysuni´ta)
Bursztynowego Szlaku, która wzdłu˝
Niemna i Dniepru łàczyła Bałtyk z Mo-
rzem Czarnym. Historia skarbu z Juod-
krante jest równie interesujàca, jak jego
zawartoÊç. DoÊç wspomnieç, i˝ jeszcze
przez ok. 30 lat po II Wojnie Âwiatowej
uwa˝ano, ˝e kolekcja została zniszczona
podczas działaƒ wojennych. Obecnie
wiadomo, ˝e jej fragmenty znajdujà si´
w ró˝nych muzeach, kolekcjach prywat-
nych i... niewiadomo gdzie (nie wszyst-
kie przedmioty zostały zlokalizowane).
Jako, ˝e dokładny opis znaleziska został
opublikowany przed wojnà – w dniu dzi-
siejszym rekonstrukcje przedmiotów
mo˝na oglàdaç w muzeum bursztynu w
Połàdze. W dniu dzisiejszym miejsco-
woÊç Joudkrante nie istnieje – wraz z 3
innymi miejscowoÊciami tworzy miasto
Nerynga, które le˝y w obr´bie utworzo-
nego w latach 90. Parku Narodowego
Mierzei Kuroƒskiej.

Drugimmiejscem, w którym odkryto
znaczàcy bursztynowy skarb jest rzeka
Âwi´ta (Âventoj) nieopodal Połàgi (nr 7
na mapie). W latach 60. znaleziono tu ok.
150 artefaktów, które były praktycznie
identyczne z wyrobami z Juodkrante.
Bioràc pod uwag´ burzliwe losy wczeÊ-
niejszego odkrycia skarb ten został pi-
eczołowicie zabezpieczony i obecnie
mo˝na go podziwiaç w Muzeum Bursz-
tynu w Połàdze.

Łotwa
Łotewskie „skarby” sà zwiàzane z

dwoma oÊrodkami, które były zasiedlone
ju˝ w czasach mezolitycznych. Bioràc
pod uwag´ ich wysokà aktywnoÊç w ne-
olicie i wpływ na sàsiednie plemiona, jak
równie˝ całkowità odmiennoÊç od mezo-
litycznej kultury maglemoskiej (Dania –
patrz wy˝ej) nale˝y je opisaç łàcznie
z pozostałymi znaleziskami regionu
wschodniego Bałtyku.

W miejscowoÊci Sarnate (nr 8 na
mapie), niedaleko Liepaji na Łotwie od-
kryto du˝y oÊrodek obróbki bursztynu.
Znalezisko to zawierało nie tylko wyroby
bursztynowe, ale równie˝ narz´dzia słu-
˝àce do jego obróbki. Prawdziwe emocje
wzbudził nie sam fakt istnienia kolej-
nego oÊrodka, tylko wyniki szczegóło-
wych badaƒ archeologicznych. Okazało
si´, ˝e najstarsze artefakty sà datowane
na 4700 lat p.n.e. (du˝o wczeÊniejsze, ni˝
w pozostałych oÊrodkach) i zostały po-

zostawione przez leÊnà kultur´ Narva,
której przodków nale˝y szukaç w regio-
nie Dniepro-Donieckim. Ma to szcze-
gólne znaczenie w Êwietle faktu,
i˝ najbardziej wschodnia nitka Burszty-
nowego Szlaku wiodła właÊnie wzdłu˝
Dniepru do Morza Czarnego. Podobnie,
jak w przypadku Złotej w Polsce to
ludy, których przodkowie przynajmniej w
cz´Êci przybyli z południa, stworzyły
popyt na bursztynowy surowiec. Wydaje
si´, i˝ nie jest przypadkowym połà-
czenie regionu Bliskiego Wschodu, kultu
słoƒca, dalekich potomków-emigrantów
i bursztynu-„kamienia Słoƒca”. Przy-
puszczalnie inne grupy potomków ludów
tego samego regionu zasiedliły póêniej
region Morza Âródziemnego. Z pewnoÊ-
cià wiele kultur staro˝ytnych (na czele z
Mykeƒczykmi, a póêniej Rzymianami)
przej´ło od swych przodków zamiłowa-
nie do „słonecznego klejnotu” (patrz
ni˝ej).

Drugim miejscem na terenie Łotwy,
w którym znaleziono jeden z najbogats-
zych skarbów bursztynowych sà bag-
niska otaczajàce jez. Lubaƒ (wschodnia
Łotwa – nr 9 na mapie). Znaleziono tu w
sumie ponad 2250 bursztynowych arte-
faktów. Podobnie, jak w przypadku Sar-
nate, znalezisko jest łàczone z kulturà
Narva.

Epoki bràzu i ˝elaza: Staro˝ytnoÊç
Ze wzgl´du na du˝e ró˝nice w roz-

woju cywilizacyjnym pomi´dzy ró˝nymi
rejonami Europy Północnej i basenu
Morza Âródziemnego trudno jest szcze-
gółowo wyró˝niç poszczególne epoki w
odniesieniu do kontynentu jako całoÊci.
Epoka bràzu, która na Bliskim
Wschodzie rozpocz´ła si´ ok. 2500 roku
p.n.e., w rejonie Bałtyku rozpocz´ła si´
800 lat póêniej. Jej nadejÊcie jest niejako
poÊrednio zwiàzane z bursztynem, gdy˝
bràz dotarł w te regiony w ramach
handlu wymiennego za „złoto północy”.

Inkluzja skorka w bursztynie. Kol. J. i J.
Szczerba. Fot. www.foto-waw.pl

Waga Typ/ Komentarz
miejsce pozyskania

1 68 kg Borneo - Sarawak Okaz znajduje si´ w Museum für Naturkunde w Stuttgarcie; po znalezieniu został rozbity na 4 ka-
wałki. Jego waga wynika z du˝ej iloÊci zanieczyszczeƒ (Êredni ci´˝ar właÊciwy bryłek znacznie prze-
kracza wartoÊci charakterystyczne dla bursztynu).

2 20 kg Japonia Kuji Okaz znaleziony w 1927 roku, znajduje si´ w prywatnej kolekcji, ale był udost´pniony do badaƒ

3 16 kg Japonia, Kuji Okaz znajduje si´ w National Science Museum w Tokio.

4 15 kg Burmit Okaz znajduje si´ w kolekcji British Museum of Natural History w Londynie. Przez wiele lat był
uw˝any za najwi´kszy bursztyn, nie b´dàcy sukcynitem

5 10,5 kg Sukcynit, Szwecja Okaz znaleziony na terenie Szwecji p´kł na 2 kawałki, z których wi´kszy wa˝y 8,9 kg i znajduje
(8,9 kg) si´ w Ravhuset w Kopenhadze.

6 9,75 kg Sukcynit, Najwi´kszy znany, zachowany w 1 kawałku okaz sukcynitu. Został znaleziony w 1860 roku w okoli-
okolice Szczecina cach Szczecina. Jako, ˝e wówczas były to tereny niemieckie w literaturze podaje si´ Niemcy, jako

kraj pochodzenia. Obecnie znajduje si´ Museum für Naturkunde w Berlinie (znane jako Humboldt
Museum). Jego wielkoÊç jest porównywalna do wielkoÊci niemowlaka.

7 5,9 kg Bursztyn Doniesienie wraz ze zdj´ciem ukazało si´ w miejscowej gazecie, jednak wiadomoÊci o pozy-
dominikaƒski skaniu okazów podobnej wielkoÊci pojawiajà si´ regularnie przy okazji ka˝dej giełdy w Tuscon (USA).

˚aden z tych okazów nie trafił do powszechnie dost´pnej kolekcji – tym samym doniesienia te sà
nieweryfikowalne.

Najwi´ksze znane okazy bursztynu.
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Staro˝ytni Grecy na tyle wysoko cenili
„elektrum”, i˝ dla ich sàsiadów
(m.in.: Fenicjan oraz pół-barbarzyƒskich
mieszkaƒców obecnej Rumunii) opłacal-
nym było organizowanie niebezpiec-
znych wypraw na dalekà północ).
Najwi´kszà wag´ do bursztynu przywià-
zywali mieszkaƒcy Myken (1600 – 1100
p.n.e.), dla których jantar był kamieniem
magicznym i „królewskim”. Najcenniejs-
zym bursztynowym skarbem z tego
okresu sà wyroby bursztynowe, znale-
zione w tzw. Skarbcu Atreusza (grobow-
cach królewskich).

Szczególna pozycja bursztynu, jako
klejnotu została podkreÊlona pod koniec
epoki bràzu (VIII w.p.n.e.) w „Illiadzie”
Homera, który opisał „królewski pod-
arek” kolii bursztynowej. Mo˝na powi-
edzieç, i˝ okres ten stworzył fundamenty
pod ustabilizowanie pozycji „złota pół-
nocy”, jako jednego z najcenniejszych
materiałów znanych ówczesnym lud-
ziom. W ten sposób ludy celtyckie, które
poczàwszy od VII – VI w.p.n.e. opanowały
tereny Europy Północnej uzyskały bo-
gactwo pozwalajàce im koegzystowaç z
teoretycznie du˝o pot´˝niejszymi sàsia-
dami z południa.

Bursztyn w epoce ˝elaza (a dokład-
niej jej pierwszej połowie: VIII–I w.p.n.e.)
znajdował si´ pod całkowità kontrolà
ludów celtyckich, które zamieszkiwały
tereny pomi´dzy rejonami wydobycia
(wybrze˝a Danii i krajów południowego
Bałtyku), a rejonami najwi´kszego
zapotrzebowania (basenemMorza Âród-
ziemnego). Taki układ pozwolił na usta-
lenie stałych szlaków transportu
bursztynu – Bursztynowych Szlaków
(patrz ramka i mapa). Poczàtkowo głów-
nym odbiorcà bursztynu byli Etrusko-
wie, póêniej – Rzym.

Z pierwszym okresem jest zwià-
zany chyba najcenniejszy „bursztynowy
skarb” Staro˝ytnoÊci – skarb z Hallstadt
w górnej Austrii. Tutaj w celtyckich gro-
bowcach odnaleziono setki wyrobów, wy-
konanych przez Etrusków z materiału
dostarczonego z północy. Bogactwo, pre-
cyzja wykonania i ró˝norodnoÊç wyro-
bów tam znalezionych nie ma sobie
równych w całym Êwiecie. Nota bene
znalezisko z Hallstadt (dokładniej kul-
tura, która pozostawiła odnalezione
groby i domostwa) jest na tyle wa˝ne z
punktu widzenia archeologii, i˝ dało
nazw´ jednemu z okresów w Epoce ˝e-
laza.

Dla nas – Polaków i rozwoju na-
szych ziem najwa˝niejszy z punku wid-
zenia handlu bursztynu jest okres
rzymski i postaç (nie)sławnego cesarza
Nerona. èródła podajà, i˝ za jego czasów
(I w.n.e.) – dokładniej na poczàtku pano-
wania za jednà bursztynowà figurk´
mo˝na było kupiç dorodnego niewolnika.
Legenda głosi, ˝e tak wyÊrubowana cena

była m.in.: wynikiem osobliwego gustu
cesarza. Otó˝ jedna z jego faworyt/˝on
(?Sabina Poppea) była właÊcicielkà prze-
pi´knych włosów w kolorze „ciemny
blond”, do którego najlepiej pasował
nasz złocisty klejnot. Nie trzeba chyba
dodawaç, ˝e wszystkie damy imperium
chciały nosiç podobnà bi˝uteri´, co
stworzyło niespotykany dotychczas w
historii popyt na bursztyn. Zdespero-
wany władca zainicjował specjalnà wy-
praw´ na tereny obecnej Polski.
Wyprawa ta zakoƒczyła si´ spektaku-
larnym sukcesem, gdy˝ wysłany ?konsul
powrócił z ogromnym ładunkiem bursz-
tynu. Był on na tyle wielki, i˝ podczas
pierwszych po powrocie igrzysk gladia-
torzy nosili zbroje, w które wszyte były
złociste bryłki. Poczàwszy od tego mo-
mentu nasza – polska nitka Bursztyno-
wego Szlaku stała si´ głównà drogà
importu sukcynitu do Rzymu, a nasze
ziemie po raz pierwszy uzyskały stały –
bezpoÊredni dost´p do cywilizacyjnego
centrum ówczesnego Êwiata.

Z tego okresu pochodzi jeden z cie-
kawszych skarbów bursztynowych, od-
naleziony podczas budowy osiedla
Partynice we Wrocławiu (nr 10 na
mapie). Skarb ten zawierał w sumie ok.
5 kg bursztynu.

Na tym pi´knym epizodzie właÊci-
wie mo˝na skoƒczyç histori´ „burszty-
nowych skarbów”, gdy˝ kolejne wieki
charakteryzowały si´ stopniowym zani-
kiem eksportu naszego bogactwa na po-
łudnie. Ostateczny krach nastàpił z
upadkiem cesarstwa zachodnio-rzym-
skiego w roku 476. Po tej dacie handel
bursztynem odbywał si´ w bardzo ogra-
niczonym zakresie, a szlaki prowadziły
na wschód do Bizancjum.

Na odrodzenie zainteresowania
„złotem północy” Êwiat musiał czekaç
prawie tysiàc lat, a kolejny okres pro-
sperity bursztynnictwa rozpoczàł si´ do-
piero po sekularyzacji Prus w roku 1525,
ale to zupełnie inna historia...

Tomasz OCHMA¡SKI
i Jacek SZCZERBA

Og∏oszenia drobne:
GEOKLIMAT – okazy kole-

kcjonerskie, wyroby, literatura,
wyprawy. Sklep przy Muzeum
Ziemi PAN w Warszawie Al. Na
Skarpie 26, tel: 226298063 w. 204,
0 604 417 551, sochacz@aster.pl,
www.geoklimat.blogspot.com

SZKŁOWENECKIE z certy-
fikatem. Oryginalne, włoskie Mu-
rano Glass tylko na:
www.muranoglass.pl Oferta dla
sklepów: biuro@kogata.pl

SILVER STUDIO Anna Jana-
szek Warszawa ul.Wilcza 13Uni-
katowa bi˝uteria srebrna,
Naprawy, Zamówieniasilverstu-
dio.waw.pl

"WOLART" Janna i Krzysztof
Wolscy. Bi˝uteria autorska ze
srebra z minerałami. Tel. 696 726
029, 696 726 049, mail:
wol.art@wp.pl, stosiko M28 Mar-
murowa

ARTSAKR, Jerzy Stachurski,
Koszelówka 3, 09-520 Łàck; tel.
24-2771322;www.artsakr.pl; Gal-
waniczne: złocenie - srebrzenie –
miedziowanie - niklowanie, rów-
nie˝ na minerałach, renowacja
itp.

LAPIDARIUS S.C. – hurtow-
nia poleca: du˝y wybór kamieni
b´bnowanych (RPA) - atrakcyjne
ceny, wysoka jakoÊç. Wyroby z
alabastru (Włochy). Wyroby z
Peru - zwierzàtka, ptaki. Skamie-
niałoÊci i minerały. E-mail: lapi-
darius@poczta.fm tel. 602
447813, 601807673.

AZTEKA Galeria Sztuki
Meksykaƒskiej – bi˝uteria i
przedmioty dekoracyjne z masy
perłowej, obsydianu i alpaki. Bez-
poÊredni import z MEKSYKU –
hurt, detal, zamówienia specjalne.
Kontakt: azteka@e-meksyk.eu,
tel.:0666-234-435. Stoisko nr S5
Sala Sienkiewicza. @ sklep on-
line: www.e-meksyk.eu@.

www. Pa l a cM in er a low. p l

Agaty
– Dolnośląski��Skarb

Z tą ulotką

15%

Rabatu

Inkluzja karalucha w bursztynie. Kol. J. i J. Szczerba. Fot. www.foto-waw.pl

Inkluzja pajàka w bursztynie. Kol. J. i J.
Szczerba. Fot. www.foto-waw.pl
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51. Międzynarodowa
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26-27 II 2011
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Pl. Defilad 1, Wejście Główne
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Ponad 250 
wystawców 

z kraju 
i z zagranicy !
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Fot. J. Scovil.

Fot. J. Scovil.

Wystawa specjalna:
AAggaattyy
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Gmina i   Miasto
Lwówek Âlàski

Towarzystwo
Geologiczne
„Spiri fer”

XIV Lwóweckie Lato Agatowe
Lwówek Âlàski, rynek miejski

15-17 VII 2011

W trakcie XIV Lata Agatowego odb´dzie si´ 
Pierwsza Mi´dzynarodowa Konferencja Mindat.org 

– wykłady, warsztaty, setki zagranicznych goÊci !!!

PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE NA ŚWIECIE !

Wystawa główna „Oblicza kwarcu” !
Lwówecki Ośrodek Kultury, tel. (75) 782 45 32

e-mail: lok@lwowekslaski.pl      www.lla.lwowekslaski.pl
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