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Muzea geologiczne Lwowa
Na Wydziale Geologicznym Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franki znajduj¹ siê dwa niezbyt du¿e, ale
bardzo interesuj¹ce muzea: Muzeum Mineralogiczne i Muzeum Formacji Rudonoœnych (ryc. 1). Zgromadzono w
nich liczne okazy ska³ i minera³ów, w tym z Uralu i Zabajkala, których mog³oby im pozazdroœciæ niejedno muzeum
geologiczne na œwiecie. Rozmowy prowadzone w ostatnich latach wskazuj¹, ¿e mo¿na ¿ywiæ nadziejê, i¿ wkrótce
dojdzie do wymiany wystaw z Muzeum Geologicznym w
Warszawie, które przybli¿¹ Ukrainie geologiê Polski, a Polsce geologiê Ukrainy.
Muzeum Mineralogiczne im. Eugena Lazarenki zosta³o
za³o¿one w latach 1852–1853 przez profesora historii naturalnej Hiacynta Doba¿ewskiego i jest jednym z najstarszych muzeów Lwowa. W jego zbiorach zgromadzono
ponad 14 tys. okazów. Ogromny wk³ad w rozwój tej placówki wniós³ dziekan, a potem rektor Lwowskiego Uniwersytetu – Eugene K. Lazarenko, dlatego w 1999 r.
nazwano je jego imieniem.
Muzealna kolekcja ska³ i minera³ów zosta³a
uporz¹dkowana tematycznie, wedle genezy i systematyki
minera³ów. Ozdob¹ ekspozycji s¹ wielkie kryszta³y morionu (ryc. 2), muskowitu (ryc. 3) i skaleni z pegmatytów
Wo³ynia, kryszta³ gigant apatytu ze skarnów Zabajkala, unikalne okazy pirytu oraz szczotki kwarcu dymnego z pegmatytów Uralu i siarka rodzima z Azji Œrodkowej. Oprócz
zbiorów z Europy i Azji (ryc. 4 i 5) s¹ tak¿e eksponowane interesuj¹ce okazy z obu Ameryk, Afryki i Australii.
W kolekcji zgromadzono równie¿ minera³y, które odkryto
ca³kiem niedawno, w ostatnich dziesiêcioleciach, m.in.
fersmanit, gagarinit, lazarenkoit (ryc. 6) i srebrnodolskit,
a tak¿e minera³y znane z terytorium Ukrainy, a niezwykle
rzadko spotykane w innych regionach œwiata, np. syngenit
i karpatyt.
Wystawê wzbogaca zbiór meteorytów i tektytów.
Ekspozycja ta jest ilustrowana planszami z informacjami
o charakterystycznym sk³adzie mineralogicznym, budowie
oraz strukturze i teksturze meteorytów. Te niezwykle cenne zbiory Muzeum Mineralogicznego s¹ wykorzystywane

Ryc. 1. Muzeum Formacji Rudonoœnych. Obie fot. A. Poberezhskyy

Ryc. 2. Kryszta³y morionu z Wo³ynia

nie tylko do popularyzacji zagadnieñ geologii i mineralogii, ale tak¿e do badañ naukowych.
Muzeum Formacji Rudonoœnych, którego za³o¿ycielem i twórc¹ by³ profesor Evgen Michaj³owich Lazko,
utworzono we Lwowie w roku 1984. Profesor przekaza³ do
zbiorów muzeum w³asn¹ kolekcjê ska³ i rud z ró¿nych
z³ó¿ Ukrainy oraz bliskiej i dalszej zagranicy. Du¿y udzia³
w tworzeniu kolekcji mieli tak¿e uczniowie profesora –
M.G. Go³owchenko, J.P. Doroshenko, W.P. Kiriliuk i wielu, wielu innych.
Dziœ zbiory muzealne licz¹ ok. 5 tys. okazów, z których
blisko 1200 jest eksponowanych w 19 szklanych gablotach
i 11 szafach.
W sk³ad tej kolekcji wchodz¹ okazy reprezentuj¹ce
niemal wszystkie g³ówne, towarzysz¹ce i akce minera³y
wystêpuj¹ce w rudach metali ¿elaznych i kolorowych, a tak¿e
towarzysz¹ce metalom szlachetnym i metalom ziem rzadkich oraz surowcom niemetalicznym, takim jak
grafit, korund, magnezyt, talk, azbest i fluoryt.
Mo¿na tu z bliska obejrzeæ np.: rudy ¿elaza,
tytanu i wanadu, chromu i manganu, wolframu i molibdenu, miedzi, niklu i kobaltu,
cynku i o³owiu, z³ota, srebra, rtêci i in. Oprócz
surowców z Ukrainy, m.in. rud ¿elaza z Krzywego Rogu (ryc. 7) czy irszañskich rud tytanu, w
muzeum tym s¹ eksponowane okazy ze z³ó¿
uralskich, Pó³wyspu Kolskiego, Kazachstanu,
Zabajkala, Rudnego A³taju i Jakucji. Bogatej
wystawie ska³ i minera³ów towarzysz¹ objaœnienia tekstowe, mapy geologiczne i przekroje ró¿nych formacji rudnych. Czêœæ okazów z tej
kolekcji zebrali podczas ekspedycji naukowych
pracownicy i studenci Wydzia³u Geologicznego
Uniwersytetu Lwowskiego.
W³odzimierz Mizerski
Pañstwowy Instytut Geologiczny
Pañstwowy Instytut Badawczy
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Muzea geologiczne Lwowa (patrz. str. 1493)

Naszym Czytelnikom, Autorom,
Recenzentom i Współpracownikom
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku





Ryc. 3. Blaszki muskowitu z Wołynia

Ryc. 4. Aurypigment ze złoża Khaidarkan w Azji Środkowej
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Ryc. 5. Lazuryt i malachit ze złoża Udokan na Zabajkalu

Ryc. 6. Lazarenkoit

Ryc. 7. Fragmenty rdzeni z otworów wiertniczych w krzyworoskich złożach rud żelaza. Wszystkie fot. A. Poberezhskyy
Fot. T. Woroncowa-Marcinowska
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