KWARTALNIK MI£OŒNIKÓW METEORYTÓW

METEORYT
Nr 1 (61)

Marzec 2007

W numerze:
– o aerolitach ci¹g dalszy
– Allende!
– kosmiczne katastrofy XX w.
– „Goœcie z Kosmosu”
w Milanówku
– Targi meteorytowe Tucson'07

ISSN 1642-588X

– „Spirit Lives
and Opportunity Knocks”
– pustynne meteoryty
na warsztatach
– stratygrafia tektytów z Port
Campbell
– kto szuka, ten znajdzie!

Sikhote-Alin przywieziony w 60. rocznicê spadku do Milanówka przez dra Walentina I. Cwietkowa. Fot. Marina Cwietkowa

METEORYT
kwartalnik dla mi³oœników
meteorytów
Wydawca:
Olsztyñskie Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
Al. Pi³sudskiego 38
10-450 Olsztyn
tel. (0-89) 533 4951
opioa@planetarium.olsztyn.pl
konto:
88 1540 1072 2001 5000 3724 0002
BOŒ SA O/Olsztyn
Kwartalnik jest dostêpny g³ównie
w prenumeracie. Roczna prenumerata wynosi w 2007 roku 44 z³.
Zainteresowanych prosimy o wp³acenie tej kwoty na konto wydawcy
nie zapominaj¹c o podaniu czytelnego imienia, nazwiska i adresu do
wysy³ki. Wydawca dysponuje tak¿e
numerami archiwalnymi.
Wiêkszoœæ publikowanych artyku³ów jest t³umaczona z kwartalnika
METEORITE za zgod¹ jego wydawcy, który zachowuje prawa do
tych artyku³ów.
Redaguje i t³umaczy wiêkszoœæ
tekstów:
Andrzej S. Pilski
skr. poczt. 6
14-530 Frombork
tel. 0-604-178-072
aspmet@wp.pl
Sk³ad: Jacek Dr¹¿kowski

Od redaktora:
Niespodziewanie obrodzi³y nam rocznice. Zaczê³o siê od pomys³u
Jerzego Puszcza, aby zorganizowaæ w Milanówku spotkanie z okazji 534
rocznicy urodzin Kopernika, ale poœwiêciæ to spotkanie nie Kopernikowi lecz
meteorytom zapraszaj¹c Walentina Cwietkowa, który parê lat wczeœniej by³
g³ówn¹ postaci¹ podobnego spotkania w Lidzbarku Warmiñskim. Gdy
Cwietkow zacz¹³ opowiadaæ, okaza³o siê, ¿e nieca³e dwa tygodnie przez
spotkaniem minê³o 60 lat od deszczu meteorytów Sikhote-Alin, a w przysz³ym
roku minie 100 lat od tajemniczego zjawiska nad Podkamienn¹ Tungusk¹.
Dwa tygodnie po spotkaniu w Milanówku, za spraw¹ Kazimierza
Mazurka wpad³a mi w rêce ksi¹¿ka Ewgenija Krinowa „¯elazny deszcz”.
W niej to wyczyta³em, ¿e na zakoñczenie zorganizowanej 20 lat po spadku
ekspedycji na Sichote-Aliñ Krinow otrzyma³ wiadomoœæ o nowym znalezisku
meteorytu ¿elaznego na Syberii i wydelegowa³ w³aœnie Cwietkowa, aby siê
tym zaj¹³. By³ to rok 1967, a wiêc wkrótce minie 40 lat od znalezienia
pierwszych okazów meteorytu Seymchan. Cwietkow przyzna³ siê, ¿e macza³
w tym palce i wskaza³ mi swoj¹ publikacjê na ten temat. Obchody rocznicy
znalezienia tego ³adnego pallasytu odk³adam jednak do nastêpnego numeru.
Marcin Cima³a odwiedzi³ w tym roku po raz pierwszy targi w Tucson, co
jest swego rodzaju nobilitacj¹ dla dealera. Liczy³em na jego relacjê, ale
niestety Marcin stwierdzi³, ¿e nie ma o czym pisaæ. Musia³em wiêc poprosiæ
o pomoc Marka Bosticka. Jestem mu bardzo wdziêczny, ¿e jego odpowiedŸ
na pytanie, czy zgodzi³by siê na opublikowanie jego relacji w „Meteorycie”,
by³a krótka i zdecydowana: „Oczywiœcie”.
Zastanawialiœmy siê w redakcji, czy nie odnotowaæ pojawienia siê,
a raczej przejœcia nam ko³o nosa z powodu paskudnej pogody i z³oœliwie
ustawionej orbity, wspania³ej komety McNaughta, ale uzna³em, ¿e jej zwi¹zek
z meteorytami by³by mocno naci¹gany. Zachêcam natomiast do obejrzenia
wspania³ych zdjêæ komety na przyk³ad w galerii na stronie
www.spaceweather.com
„Meteorite” znów ma du¿e spóŸnienie, co potwierdzi³o s³usznoœæ
wprowadzenia dodatkowego przesuniêcia w dobieraniu artyku³ów. Ten numer
„Meteorytu” koñczy proces transformacji i od nastêpnego numeru artyku³y
bêd¹ pochodzi³y z numeru „Meteorite” wydanego nominalnie cztery
miesi¹ce wczeœniej. Inaczej mówi¹c w drugim numerze „Meteorytu” bêd¹
artyku³y z pierwszego numeru „Meteorite”. Mam nadziejê, ¿e dziêki temu
numer czerwcowy uka¿e siê ju¿ w maju
Andrzej S. Pilski
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O aerolitach
Stanis³aw Kramsztyk
Artyku³ z tygodnika K£OSY No. 138 z dnia 8 (20) Lutego 1868 r.

W

Czêœæ II

ed³ug wszystkich niemal
badaczy, kule ogniste
i gwiazdy spadaj¹ce uwa¿aæ nale¿y za zjawiska téj saméj natury; ci, którzy na to siê nie zgadzaj¹,
przyjmuj¹ przynajmniéj, ¿e s¹ to zjawiska pokrewne. Nie jednemu mo¿e
z tych, co widzieli kulê ognist¹ z 30
stycznia zestawienie to nie bardzo siê
podoba; — wszak¿e od dzieciñstwa
obija³o siê o uszy nasze, ¿e natura skoku nie robi, to jest wszêdzie pomiêdzy objawami skrajnemi istniej¹
przejœcia stopniowe; kule ogniste bywaj¹ i mniejsze, czasem spalaj¹ siê
i ulatniaj¹ zupe³nie w powietrzu
w postaci par i dymów, ci¹gn¹ za
sob¹ ogon p³omieni mniejszy, lub
wcale go nie maj¹; gwiazdy spadaj¹ce
s¹ te¿ ró¿néj wielkoœci, pozostawiaj¹
za sob¹ niekiedy œlad dosyæ znaczny,
a nawet utrzymuj¹ niektórzy, ¿e
i z nich spadaj¹ czasami pewne czêœci materyalne. Podaj¹ np. ¿e dachy
s³omiane w gminie Belmont, departamencie de l’Ain, zapali³y siê 13 listopada 1835 roku, od gwiazdy spadaj¹céj; prawdopodobniejsza jednak,
¿e po¿ar ten przypisaæ nale¿y rozpêkniêtéj kuli ognistéj; wszak¿e spadek
kamieni w Augers 9 czerwca 1822 r.
zdaje siê pochodziæ od piêknéj gwiazdy spadaj¹céj, widzianej pod Poitiers.
Tak wiêc zmuszeni jesteœmy przystaæ na to¿samoœæ gwiazd spadaj¹cych i bolidów; to zestawienie znakomicie u³atwia nam dalsze badanie;
gwiazdy bowiem spadaj¹ce s¹ zjawiskami pospolitemi, codziennemi,
a obserwator zwróciwszy swój wzrok
na wybran¹ okolicê nieba, mo¿e siê
spodziewaæ, i¿ ujrzy ich pewn¹ liczbê w czasie nocy.
Aby powzi¹œæ pojêcie o naturze
tych meteorów, nale¿y przedewszystkiem poznaæ wysokoœæ, w jakiéj siê
one nam objawiaj¹; wzrok niczego nas
tu nauczyæ nie mo¿e; kto spogl¹da na
gwiazdê spadaj¹c¹, nie mo¿e wiedziéæ,
czy ona mu siê objawia w wysokoœci
kilkuset ³okci, mili jednéj lub stu, albo
nakoniec w téj odleg³oœci niepojêtéj,
w jakiéj siê od nas znajduj¹ gwiazdy
sta³e. Wymierzanie wysokoœci czyli
odleg³oœci od ziemi tych meteorów,
jak w ogóle cia³ niebieskich, polega
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na oznaczeniu tak zwanéj paralaxy.
Znaczenia tego wyrazu nie bêdê tu
bli¿éj rozwija³; idzie nam tu jedynie
o gwiazdy spadaj¹ce, a s¹dzê, ¿e nastêpne porównanie wystarczy dla zrozumienia sposobu postêpowania,
który do tego celu prowadzi. WyobraŸmy sobie drut telegraficzny, wyci¹gniêty w kierunku biegu Wis³y,
w pewnéj nad ni¹ wysokoœci. Dostrzegacz, stoj¹cy noc¹ na lewym jéj brzegu, widzia³by ten drut rysuj¹cy siê na
sklepieniu niebieskiém wprost gwiazd
po³o¿onych w stronie wschodniéj,
przeciwnie dostrzegacz bêd¹cy na
Pradze widzia³by go rzucaj¹cym siê
wœród gwiazd le¿¹cych w stronie zachodniéj. Rzecz pewna, ¿e promienie
oczne, to jest linie id¹ce od oczu ka¿dego obserwatora do gwiazd, wed³ug
których drut siê rzuca na sklepienie
nieba, przeciêciem swojém wskazuj¹
po³o¿enie drutu i gdyby mo¿na by³o
na karcie wykreœliæ lub obrachowaæ
po³o¿enie tych gwiazd, z ³atwoœci¹ by
drut nakreœlono. Powróciwszy obaj
dostrzegacze mog¹ sobie udzieliæ nawzajem swe spostrze¿enia i zmierzyæ
po³o¿enie i wysokoœæ gwiazd widzianych w chwili obserwacyi, z miejsca
jakie zajmowali. Tym sposobem bêd¹
mieli oznaczony kierunek promieni
ocznych, odleg³oœæ od ziemi miejsc
w których siê przecinaj¹ ³atwo oznaczyæ, a tym sposobem mo¿na poznaæ
wysokoœæ czyli wyniesienie drutu nad
ziemiê.
Zupe³nie na tej zasadzie polega
dochodzenie wysokoœci w jakiéj siê
okazuj¹ gwiazdy spadaj¹ce. Do roku
1798 nic pewnego jeszcze o nich nie
wiedziano; dopiero w pomienionym
roku dwaj studenci Getyngscy, którzy nastêpnie szerzéj w œwiecie naukowym zas³ynêli, Brandes i Benzenberg,
przedsiêwziêli mozoln¹ pracê dojœæ
przez obserwacye do bardziéj stanowczéj znajomoœci tych zjawisk. Stanêli tedy w odleg³oœci 46000 stóp paryzkich, a wzi¹wszy zgodne zegarki,
rozpoczêli w umówionych godzinach obserwacye wszystkich gwiazd
spadaj¹cych, jakie im siê nawinê³y,
i wed³ug tego coœmy wy¿éj powiedzieli, bacznie uwa¿ali drogi, jakie one
miêdzy gwiazdami sta³emi przebiega³y i kreœlili je natychmiast na karcie
METEORYT

niebieskiéj, starannie przytém notuj¹c czas ich ukazania siê i wszystkie
okolicznoœci im towarzysz¹ce. Tak
postêpuj¹c, uwa¿ali obydwaj w ci¹gu
szeœciu pogodnych nocy 402 gwiazd
spadaj¹cych, przedewszystkiem
wszak¿e sz³o o pewnoœæ, czy rzeczywiœcie obaj jednê i tê¿ sam¹ gwiazdê
widzieli, — dlatego z téj liczby wybrali tylko 22, co do których nie by³o
¿adnéj w¹tpliwoœci, i tych wysokoœci
obliczyli. Badania te na wiêksz¹ skalê powtórzy³ Brandes w roku 1823 we
Wroc³awiu i okolicach; z pomiêdzy
1800 podobnych meteorów obserwowanych znalaz³o siê 62, które, lubo
nie wszêdzie, wszelako w kilku miejscach razem uwa¿ano, i których przeto da³a siê oznaczyæ wysokoœæ; dla 36
zdo³ano nawet oznaczyæ kszta³t drogi, jak¹ przebiega³y. Jak siê wy¿éj rzek³o, najwiêksz¹ trudnoœæ w tych badaniach przedstawia niepewnoœæ, czy
dwaj obserwatorowie tê¿ sam¹ widzieli gwiazdê; przeszkoda ta zosta³a
w ostatnich czasach w znacznéj czêœci usuniêta, us³ugê tê odda³ telegraf
elektryczny, po raz pierwszy w tym
celu u¿yty przez p. Heisa miêdzy
Münster a Herbersthal w r. 1851; zaopatrzony w telegraf obserwator jeden dostrzeg³szy meteor natychmiast
ostrzega o nim drugiego, i tym sposobem ustala siê niew¹tpliwa kontrolla gwiazd wspólnie widzianych.
Z powy¿szych mierzeñ wypada, ¿e
gwiazdy spadaj¹ce ukazuj¹ siê w wysokoœciach ró¿nych, zawartych miêdzy 1 a 50 milami geograficznemi.
Olbers, który s³ynie jako bieg³y obserwator, uwa¿a wszystkie wysokoœci
przechodz¹ce mil 30 za niepewne.
Zreszt¹ ma³a ju¿ ich liczba przewy¿sza 20 mil geograficznych, a lubo nie
znamy œciœle granicy atmosfery,
w ogólnoœci mo¿na powiedzieæ, ¿e
meteory te ukazuj¹ siê ju¿ w naszéj atmosferze; wielu innych badaczy,
a zw³aszcza Faye, podaj¹ ró¿ne dowody za tém przemawiaj¹ce.
Zupe³nie tej¿e drogi, jak¹ siê postêpuje dla gwiazd spadaj¹cych, nale¿y u¿yæ dla wymierzenia wysokoœci
kul ognistych. Ale te zjawiska bez
porównania s¹ rzadsze i nie mog¹ byæ
przewidziane; potrzeba przeto szczêœcia, aby meteor by³ uwa¿any przez
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kilku widzów, obznajmionych z widokiem nieba, którzyby dobrze zauwa¿yli i zanotowali drogê, jak¹ meteor wœród gwiazd przebiega, punkt
w którym siê rozpala, i miejsce, gdzie
nastêpuje eksplozya. 14 maja 1864 r.
kula ognista przebieg³a znaczn¹
czêœæ po³udniowéj Francyi; znalaz³o
siê kilku œwiadków œwiadomych rzeczy, którzy zauwa¿yli okolicznoœci,
jakeœmy dopiero wymienili, a to pozwoli³o p. Laussedat, profesorowi
Szko³y Politechnicznéj, oznaczyæ
ca³kowit¹ drogê tego bolidu. Skoro
droga by³a oznaczon¹, ³atwo by³o o
sprawdzenie, czy siê w postêpowaniu
nie omylono; wiadomo, ¿e g³os ubiega 340 metrów na 1”, œwiat³o zaœ bie¿y z prêdkoœci¹, dla któréj s¹ niczem
odleg³oœci ziemskie, — otó¿ o znikniêciu meteoru wzrok daje nam znaæ
w saméj chwili tego zjawiska, g³os zaœ
potrzebuje pewnego czasu na dojœcie
do naszego ucha; wiele osób zauwa¿a³o czas, jaki up³yn¹³ miedzy znikniêciem meteoru, a us³yszeniem
huku; skoro zaœ miejsce pêkniêcia
kuli zosta³o oznaczone, mo¿na by³o
³atwo wiedziéæ, po ilu sekundach huk
powinien siê by³ daæ us³yszeæ w ró¿nych miejscowoœciach, któremi meteor przebiega³, i okaza³a siê zupe³na
zgodnoœæ z czasem zaobserwowanym przez ró¿nych dostrzegaczy,
zatém œcis³oœæ téj metody zosta³a
stwierdzon¹.
Z tych¿e prac okaza³o siê, ¿e meteor, gdy zacz¹³ œwiéciæ, by³ na wysokoœci 50 kilometrów (nieco mniéj
wiorst); na któréj to wysokoœci powietrze jest oko³o 1000 razy rzadsze, ni¿
przy poziomie morza; nastêpnie ci¹gle siê obni¿a³ i pêk³ na wysokoœci
oko³o 20 kilometrów. Nie jest-to jedyna kula dobrze zbadana. Aleksander Hirshel przedstawi³ Towarzystwu
królewskiemu w Londynie listê 11 takich meteorów, dla których drogi
zosta³y oznaczone.
Równie¿ wa¿ném przy badaniu
gwiazd spadaj¹cych jest znalezienie
prêdkoœci, z jak¹ biegn¹; badania okaza³y, ze prêdkoœæ ich wynosi od 4 do
9 mil geogr. na 1 sekundê. To najlepiej dowodzi, ¿e cia³a te z przestrzeni
œwiatowéj do nas dochodz¹; prêdkoœæ
ta bez porównania przechodzi szybkoœæ wszystkich ruchów, jakie uwa¿amy na ziemi, ale jest-to w³aœnie chy¿oœæ, z jak¹ siê posuwaj¹ planety po
swych drogach; ziemia przebiega na
1 sekundê 4,1, Wenus 4,6, Merkury
6,6 mil geograficznych.
W nowszych czasach zrobiono
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uderzaj¹ce odkrycie tycz¹ce siê
gwiazd spadaj¹cych; zjawiaj¹ siê one
prawie ka¿déj nocy w pewnéj liczbie,
zauwa¿ano jednak, ¿e corocznie oko³o 12 Listopada wystêpuj¹ w liczbie
znacznie wiêkszéj, a co wa¿niejsza
w téj epoce i kule ogniste czêœciéj siê
okazuj¹. Poznano nastêpnie, ¿e i oko³o 10 Sierpnia spadanie gwiazd jest
obfitszém.
Nie co rok wszak¿e jest jednakowém natê¿enie tego zjawiska; co do
peryodu listopadowego, zdaje siê, ¿e
co 34 lat nabiera on moc sw¹ najwiêksz¹; zauwa¿ano to mianowicie
w latach 1799 i 1833; peryod ten wypada³ i roku zesz³ego 1867; u nas
i w znacznéj czêœci Europy, chmury
zakrywa³y niebo, w wielu jednak
miejscach dostrze¿ono to zjawisko
w ca³éj œwietnoœci; gwiazdy wtedy
spadaj¹ ju¿ nie pojedynczo, ale
w liczbie niezliczonej, — ci co je widzieli, porównywaj¹ je do potoków
œwiat³a rozlewaj¹cych siê po niebie;
wed³ug Humboldta, który to zjawisko obserwowa³ w roku 1799, tysi¹ce
gwiazd spadaj¹cych i kul ognistych
bieg³o nieustannie przez cztery godziny. Opuszczamy wszak¿e te zajmuj¹ce opisy, by zbyt nie rozszerzaæ
zakresu, jakiœmy sobie za³o¿yli. Pomijamy te¿ wiele innych szczegó³ów,
a przechodzimy do bli¿szego wy³o¿enia hypotezy kosmicznéj, która nas obecnie zajmuje.
Prêdkoœæ, z jak¹ biegn¹ te meteory, silniéj ni¿ jakikolwiek inny dowód, przemawia za ich pochodzeniem z przestrzeni planetarnéj. S¹ to
wiêc rzeczywiœcie goñce z tych œwiatów, z których jedynym pos³em
bywa œwiat³o. Otó¿ dotykamy siê
materyi przyby³éj z owych sfer zaziemskich, robimy jéj rozbiór chemiczny, i nie znajdujemy ¿adnego
pierwiastku, któregobyœmy na ziemi
nie znali; zawiedzeni w nadziei odkrycia cia³ nowych na innych œwiatach, czy¿ mo¿emy ten wypadek
badañ chemicznych uwa¿aæ za trudnoœæ dla hypotezy kosmicznéj? Bynajmniéj, stwierdza on owszem
teorye, które przyjmuj¹ wspólny pocz¹tek cia³ nale¿¹cych do uk³adu s³onecznego. A zreszt¹, gdy w ostatnich
latach Kirchhoff i Bunsen wykazali
mo¿noœæ dochodzenia natury cia³
pal¹cych siê za poœrednictwem promyka œwiat³a do nich dochodz¹cego,
znaleŸli w s³oñcu wiele pierwiastków
znanych nam na ziemi.
Przyjmujemy wiêc, ¿e aerolity spadaj¹ ze sfer planetarnych, ale jeszczeMETEORYT

œmy nie wyczerpali wszystkich mo¿liwych przypuszczeñ, jakie zrobiono
o naturze tych meteorów; rzeczywiœcie, massy meteoryczne mog¹ byæ
albo utworami dawnemi, albo te¿
mog³y powstaæ na krótko przed
spadkiem z pierwotnéj materyi kosmicznéj.
Wielu badaczy przyjmuje istnienie
pierwotnéj materyi kosmicznéj,
z któréj powsta³y i jeszcze siê tworz¹
wszystkie cia³a niebieskie; podobnéj
natury s¹ komety, jak wiadomo,
z³o¿one z materyi nader lekkiéj, subtelnéj, zwolna siê skupiaj¹céj. Otó¿
przyjmuj¹ niektórzy, ¿e aerolity
wpadaj¹ w atmosferê jako massy niewypowiedzianie rzadkie, œwiéc¹ce
i rozpalone téj materyi piérwotnéj;
w atmosferze odstêpuj¹ one czêœæ
swego ciep³a otaczaj¹cym cz¹stkom
powietrza, oziêbiaj¹ siê, skupiaj¹
i tworz¹ owe massy meteoryczne, jakie na ziemiê spadaj¹. Lubo ten pogl¹d znajduje poparcie w niektórych
okolicznoœciach towarzysz¹cych
spadkowi kul ognistych, ciê¿ko jednak poj¹æ, jak w tak krótkim czasie
mog³yby siê utworzyæ cia³a takiego
sk³adu chemicznego i czêsto nosz¹ce wyraŸne œlady regularnéj krystalizacyi.
Przechodzimy wiêc do pogl¹du
ostatniego; lubo i on nie rozœwietla
jeszcze stanowczo wszystkich szczegó³ów tego zjawiska, jest jednak najbardziéj prawdopodobnym, a jego
stronnikami s¹ pierwszorzêdni
wspó³czeœni uczeni. Gwiazdy spadaj¹ce s¹ to ma³e cia³ka planetarne,
drobne planetki, kr¹¿¹ce podobnie
jak ziemia i wielkie planety w drogach
oznaczonych. Wprawdzie dziwne
maj¹ wejrzenie te drobniutkie cia³ka
w obec planet jak Ziemia, Wenus lub
Mars, które s¹ jeszcze cia³ami drobnemi wobec olbrzymów jak Saturn
lub Jowisz, 11000 razy od ziemi wiêkszy. Wszak¿e nie jest to pierwsze zjawienie siê ma³ych cia³ek w systemie
s³onecznym. W ci¹gu bie¿¹cego wieku odkryto w przestrzeni miêdzy
Marsem a Jowiszem szereg ma³ych
planetek, widzialnych jedynie za pomoc¹ silnych teleskopów, znamy ich
dot¹d oko³o 70, nie s¹ one wprawdzie
tak maluczkie, jak kule ogniste, ale
zawsze s¹ nieznaczne w obec planet
wielkich. Wymierzono wielkoœæ wielu z nich: cztery planety najpierwéj
odkryte, Ceres, Pallas, Juno, Westa,
wcale nie najmniejsze, nie przewy¿szaj¹ powierzchni niektórych wysp
naszych. Gdy zst¹pimy o stopieñ ni4/2006

¿ej, dojdziemy do bolidów. Nale¿y
przyj¹æ, ¿e cia³ka te planetarne kr¹¿¹
w liczbie nies³ychanej, jedna za drug¹,
tworz¹c pierœcieñ zamkniêty, który
przecina ekliptykê, to jest drogê któr¹
ziemia obiega w ci¹gu roku. Badania
ich dróg o ile dot¹d zosta³y dokonane silnie potwierdzaj¹ ten wniosek;
zdaje siê, ¿e posuwaj¹ siê one najpierw
po liniach zamkniêtych, jak planety,
a dopiero gdy zbli¿ywszy siê dostatecznie do ziemi ulegn¹ jéj przyci¹ganiu, biegn¹ po linii zbli¿onéj do téj,
po jakiéj siê w ogóle poruszaj¹ cia³a
rzucone pod pewnym k¹tem do poziomu. Podano wiele przybli¿onych
wiadomoœci tycz¹cych siê tego pierœcienia asteroidów; œrednica jego ma
siê równaæ prawie œrednicy drogi
ziemskiéj, i zt¹d to ziemia ci¹gle je w
swym obiegu rocznym napotyka;
liczba ich ma wynosiæ 300000 miliardów; liczba to powa¿na, ale gdyby
ka¿da z nich mia³a promieñ wynosz¹cy 1 metr kwadratowy, kula z nich
utworzona wyrównywa³aby zaledwie
1/10 czêœci objêtoœci ziemi. Poniewa¿
widzimy nie jednostajn¹ zawsze liczbê gwiazd spadaj¹cych, musimy przyj¹æ, ¿e s¹ one nierówno w owym pierœcieniu roz³o¿one, musz¹ tam byæ
miejsca gêstsze i rzadsze, a mo¿e i sam
pierœcieñ nieco siê w biegu lat przesuwa. Byæ mo¿e, ¿e drobne te cia³ka
powsta³y z rozbicia jednéj znacznéj
planety, jak to siê pospolicie przypuszcza dla planet teleskopowych,
kr¹¿¹cych miêdzy Marsem a Jowiszem.
Pozostaje nam jeszcze wyt³ómaczyæ zapalenie tych kul, gdy siê ku
nam zbli¿aj¹. Zasadnicze zarysy teoryi rozpalenia by³y podawane przez
Johna Hershel od r. 1848 w Przegl¹dzie Edymburgskim; Heidinger wyprowadzi³ z niéj g³ówne wnioski w r.
1861 w obec Akademii Nauk w Pary¿u, a w roku 1863 Reinolds Reichenbach podda³ œcis³emu rachunkowi
zasady poprzedników. Oto g³ówne
wyniki jego badañ. Skoro tylko kula
biegn¹ca z niezmiern¹ prêdkoœci¹
napotka atmosferê; doznaje oporu,
który jéj prêdkoœæ os³abia; dajmy ¿e
straci³a tylko 1/100 czêœæ swéj prêdkoœci, zyska³a przez to iloœæ ciep³a daj¹c¹ siê obliczyæ; jest ona tak znaczn¹,
¿e ¿elazo siê topi i pryska, kula ma³a
p³onie ca³kowicie i zamienia siê w dymy, kula wiêksza trwa d³u¿éj i spada
na ziemiê. Kula biegn¹c zgêszcza
przed sob¹ powietrze, które wywiera
ciœnienie na jéj powierzchniê przed
ni¹. Reichenbach oblicza si³ê, jak¹
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takie ciœnienie wywrzeæ mo¿e, jest
ono w ka¿dym razie tak wielkie, ¿e
tylko ¿elazo mo¿e mu siê oprzeæ;
meteory kamieniste zostaj¹ zdruzgotane, przyczém wydaj¹ huk, jak kamieñ uderzaj¹cy o mur.
Mo¿emy tu wyt³ómaczyæ jeszcze
jedn¹, dziwn¹ na pozór okolicznoœæ.
Obserwuj¹cy kulê ognist¹ zauwa¿yæ
mog¹ pozorn¹ jéj wielkoœæ, choæ tylko w sposób przybli¿ony, porównywaj¹c j¹ np. z ksiê¿ycem; gdy poznan¹ zostanie wysokoœæ w jakiéj siê
meteor ukaza³, mo¿na oceniæ jego
wielkoœæ rzeczywist¹, aczkolwiek nie
w sposób œcis³y; meteor z roku 1864,
o którym wy¿éj mówiliœmy, mia³ od
400 do 500 metrów œrednicy; meteor
z 30 stycznia r. b., nie wiemy jeszcze
w jakiéj przebiega³ wysokoœci, jednak
kilkakrotnie musia³ przewy¿szaæ najwiêksze nasze gmachy; wielkoœæ taka
jest przera¿aj¹c¹, wszak¿e iloœæ kamieni spad³ych jest nieznaczna w porównaniu z ogromem meteoru. Pochodzi to zt¹d, ¿e ta wielkoœæ kuli
ognistéj jest pozorn¹; biegn¹c pozostawia ona za sob¹ chwilow¹ pró¿niê
i otacza siê atmosfer¹ par i gazów rozpalonych, która jéj w³aœnie nadaje ten
ogromny pozór. W chwili rozbicia
kuli znika fantazyjny widok otaczaj¹céj j¹ atmosfery, a w miejscu spadku zbiera siê kilkadziesi¹t funtów
kamieni.
Przebiegliœmy wszystkie hypotezy
podawane na wyt³ómaczenie aerolitów i widzieliœmy jak wszystkie ust¹piæ musz¹ hypotezie kosmicznéj,
wszak¿e wiele jeszcze potrzeba
obsérwacyj i badañ, zanim nauka
o tych meteorach osi¹gnie wy¿szy
stopieñ doskona³oœci. Co do meteoru z 30 stycznia wkrótce siê dowiemy o rezultatach rozbioru chemicznego spad³ych aerolitów; z tego
jednak coœmy widzieli, ³atwo wnieœæ,
¿e wa¿niejsz¹ jest rzecz¹ poznaæ wysokoœæ w jakiéj kula zap³onê³a i drogê jak¹ przebieg³a, — czy to poznamy, zale¿y od tego, czy bêdzie mo¿na
zebraæ kilka przynajmniéj obserwacyj,
podobnych do tych, jakie zosta³y podane dla meteoru z 14 Maja 1864 r.
Gdyby kiedy szczególnym trafem,
trudnym do urzeczywistnienia, — aerolit spad³ u stóp fizyka, opatrzonego w potrzebne narzêdzia, mo¿naby
otrzymaæ rozwi¹zanie pytania wa¿nego dla nauki. Aerolity, wyj¹wszy
gdy s¹ czystém ¿elazem, z³o¿one s¹
z cia³, bêd¹cych z³emi przewodnikami ciep³a; dlatego, lubo powierzchnia ich rozgrzewa siê tak silnie, ¿e zoMETEORYT

staje stopion¹, ciep³o do wnêtrza nie
dochodzi i temperatura tam pozostaje tak¹¿ jak by³a, gdy aerolit kr¹¿y³
jeszcze w przestrzeni œwiatowéj; temperatura tam jest nader nizk¹, i na jéj
poznaniu polega rozwik³anie wielu
ciekawych zadañ astronomii fizycznéj. Po spadku aerolitu, powierzchnia jego prêdko stygnie, i zanim jeszcze ustali siê do równowagi
z temperatur¹ otoczenia, przybiera
temperaturê wnêtrza; dla tego-to aerolity spad³e w Pendjab odmra¿a³y
rêce za dotkniêciem.
Kwestya aerolitów by³a ulubionym przedmiotem Humboldta, który im w Kosmosie i w opisie swych
podró¿y liczne poœwiêca stronnice.
Pomiêdzy dawniejszymi pracownikami odznaczy³ siê Bogus³awski
astronom we Wroc³awiu. Wspó³czeœni badacze téj czêœci nauki s¹: p.
Heidinger, cz³onek akademiiWiedeñskéj, Ojciec Sacchi, dyrektor obserwatoryum rzymskiego i jeden
z pierwszych obecnych astronomów,
p. Schmidt w Atenach, a przedewszystkiém p. Coulvier-Gravier we
Francyi; w Anglii rzecz ta jest przedmiotem zajêcia osobnego towarzystwa licz¹cego w swém gronie Aleksandra Hershla i Baden-Powella,
które corocznie og³asza program
poszukiwañ.

Stanis³aw Kramsztyk
(1841–1907)
Fizyk, absolwent Szko³y G³ównej
w Warszawie i nauczyciel w prywatnych szko³ach polskich. Wyda³ znane
podrêczniki do matematyki i fizyki.:
„Wiadomoœci pocz¹tkowe z fizyki”
(1883–1884), „Fizyka bez przyrz¹dów
dla dzieci i m³odzie¿y”, dzia³ astronomii w „Poradniku dla samouków”.
Prze³o¿y³ na polski cenny podrêcznik
H. Mohna „Zasady meteorologii”
(1888) oraz napisa³ w³asn¹ rozprawê
„Meteorologia” wydan¹ w „Poradniku dla samouków” (1901). W 1882 r.
w kolejnych zeszytach „Przegl¹du Pedagogicznego” opublikowa³ artyku³
„O pedagogicznym znaczeniu nauk
przyrodniczych”, w którym postulowa³, aby nauki przyrodnicze by³y w szerokim zakresie reprezentowane w programach szkolnych.
Jako wybitny popularyzator nauki
opracowa³ ca³y dzia³ przyrodniczy
w Encyklopedii Powszechnej Mniejszej i Encyklopedii Powszechnej Ilu5

strowanej Orgelbranda oraz dzia³ astronomii i fizyki w Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej.W roku 1893 ukaza³ siê
zbiór artyku³ów popularnonaukowych
z „Wszechœwiata”, „Ateneum” i „Biblioteki Warszawskiej” pt. „Szkice
przyrodnicze z dziedziny fizyki, geofi-
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zyki i astronomii”. Opracowa³ „Dzieje
astronomii”. Przet³umaczy³ piêciotomowe dzie³o uczonych niemieckich
pod redakcj¹ Jana Kremera Wszechœwiat i cz³owiek. Dzieje badañ przyrody i zastosowania jej si³ na po¿ytek narodów”(1905–1909)

Notatkê biograficzn¹ o autorze przygotowa³a dr Jadwiga Bia³a. Zauwa¿my, ¿e pisz¹c powy¿szy artyku³ do „K³osów” autor mia³ 27 lat. (red)

ß

Mi³oœnicy meteorytów doczekali siê wreszcie sta³ej wystawy meteorytów w Warszawie. W Muzeum Ziemi PAN (al. Na Skarpie 20/26; blisko Placu Trzech
Krzy¿y) w wyodrêbnionej sali udostêpniony zosta³ dzia³ poœwiêcony wy³¹cznie
meteorytom. Piszê „udostêpniony” gdy¿ wystawa jest nadal w trakcie przygotowywania, ale ze wzglêdu na rosn¹ce zainteresowanie meteorytami mo¿emy
ogl¹daæ j¹ ju¿ teraz. A co mo¿emy zobaczyæ? To o czym wiedzieliœmy, ¿e
Muzeum Ziemi ma, ale widzieli tylko nieliczni. Jest wiêc ponad 8 kilogramowy
okaz meteorytu Pu³tusk w otoczeniu kilkunastu mniejszych, kilkanaœcie okazów meteorytu £owicz (te o masach liczonych w kilogramach wygl¹daj¹ szczególnie ciekawie), 156 gramowy fragment Baszkówki, 516 gramowy fragment
Œwiecia i p³ytka Prze³azów. Mo¿na te¿ wreszcie zobaczyæ jedyny w Polsce
zbiór fragmentów meteorytu Bia³ystok. S¹ te¿ meteoryty znalezione poza granicami Polski, a uwagê przyci¹gaj¹ 784 gramowy okaz Gujby i 61 gramowy
okaz ze spadku Allende. S¹ te¿ inne okazy... ale to ju¿ proszê sprawdziæ samodzielnie. [ Bilet normalny: 4 z³; ulgowy: 2z³ ]
Wystawie towarzyszy broszura „Z dziejów badañ nad meteorytami” dr Joanny Popio³ek. Na 11 stronach autorka zebra³a najwa¿niejsze fakty dotycz¹ce
historii meteorytyki. Uzupe³nieniem s¹ 4 strony z fragmentami tekstów polskich autorów dotycz¹cych meteorytów, a napisanych w XIX wieku. Broszura
jest do nabycia w Muzeum i warto j¹ mieæ. Tak jak zobaczyæ wystawê. A wygl¹da ona tak: w ciemnej, wype³nionej zdjêciami rozgwie¿d¿onego nieba i spadaj¹cych meteorów sali, przy dŸwiêkach „kosmicznej” muzyki, pojawiaj¹ siê przed
nami meteoryty oœwietlone punktowymi œwiat³ami...
Janusz W. Kosinski

Allende!
Robert Woolard
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 12 No. 4. Copyright © 2006 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

akie¿ to musia³o byæ wspania³e
widowisko! Oœlepiaj¹ce œwiat³o
wytworzone przez s³up zjonizowanego powietrza i odparowanej ska³y zamieni³o na kilka sekund ciemn¹,
zimow¹ noc w dzieñ, gdy œwie¿o zrodzone mini-s³oñce pêdzi³o ku ziemi.
Seria eksplozji rozpadaj¹cego siê kamienia i gromy dŸwiêkowe wstrz¹snê³y ziemi¹, gdy najeŸdŸca z kosmosu
torowa³ sobie drogê przez atmosferê.
Chwilê potem tysi¹ce ocala³ych fragmentów poczernia³ej ska³y zasypa³y
pola i zaroœla pó³nocnego, meksykañskiego stanu Chihuahua. G³uche odg³osy uderzeñ sygnalizowa³y koniec tego,
co mia³o siê okazaæ jednym z najwa¿niejszych spadków meteorytów, jakie
kiedykolwiek widziano.

J
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By³o to w sobotê, 8 lutego 1969 roku,
kilka minut po pierwszej w nocy czasu
miejscowego. Matka Ziemia momentalnie przybra³a kilka ton na wadze,
a nauce wrêczono w³aœnie cenny klucz
do zrozumienia natury wszechœwiata.
Zdarzy³ siê bowiem deszcz meteorytów
Allende.
Meteoryt Allende sklasyfikowano
jako chondryt wêglisty CV3. W kamiennej masie jego okazów rozsiane s¹
wrostki wapniowo-glinowe czyli CAI.
Te wrostki uwa¿a siê za jeden z najstarszych znanych rodzajów materii.
W istocie maj¹c w rêku kawa³ek Allende trzymamy jedn¹ z najstarszych rzeczy znanych cz³owiekowi. Izotopowe
anomalie w pierwiastkach znalezionych
w CAI sugeruj¹, ¿e czêœæ materii poMETEORYT

chodzi z istniej¹cych wczeœniej miêdzygwiezdnych ziaren, które zmiesza³y siê
z tworz¹c¹ siê nasz¹ mg³awic¹ s³oneczn¹. Źród³em tych miêdzygwiezdnych ziaren, które mo¿na nazwaæ dos³ownie „gwiezdnym py³em”, by³y
najprawdopodobniej pobliskie supernowe.
To w³aœnie czar tych meteorytów
z „gwiezdnym py³em” zwabi³ mego
najlepszego przyjaciela Jerry’ego i mnie
do Chihuahua w Meksyku. Poznaliœmy
ju¿, jak marzenie staje siê rzeczywistoœci¹, znajduj¹c okazy podczas trzech
wczeœniejszych udanych wypraw na
poszukiwanie meteorytów. S¹dziliœmy,
¿e podczas tych poprzednich wyjazdów
nauczyliœmy siê wystarczaj¹co du¿o, by
zwiêkszyæ nasze szanse znalezienia kil4/2006

ku z tych ma³ych, czarnych kamieni,
których deszcz spad³ na meksykañsk¹
pustyniê miêdzy Hildalgo del Parral i Jimenez, prosto na senn¹ wioskê Pueblito de Allende. Tak wiêc jesieni¹ 1995
roku postanowiliœmy spróbowaæ i wyruszyliœmy w 1200-milow¹ podró¿
z Little Rock do Allende moim wy³adowanym po brzegi Fordem pickupem.
(Oprócz namiotu i campingowego
ekwipunku zabraliœmy ¿ywnoœæ i wodê
na ca³y czas pobytu w Meksyku. Uznaliœmy, ¿e nie ma co ryzykowaæ.)
Wkrótce po przekroczeniu granicy
Meksyku w Presidio przywita³ nas rozleg³y widok bezludnych dolin rozci¹gaj¹cych siê miêdzy postrzêpionymi
³añcuchami gór. Przez pierwszych kilka godzin szosa by³a prawie pusta, póki
w koñcu nie zbli¿yliœmy siê do bardziej
zaludnionych terenów stanu Chihuahua. Po przebyciu 300 mil od granicy
USA i Meksyku dotarliœmy w koñcu do
celu.
Krajobraz by³ p³aski lub ³agodnie
pofa³dowany ze stercz¹cymi tu i ówdzie górami. To w³aœnie w pobli¿u jednej z takich gór znaleziono najwiêkszy
okaz Allende, 250-funtowego potwora, który rozpad³ siê przy uderzeniu na
wiele kawa³ków. Wstêpne badania
spadku wskazywa³y, ¿e bolid Allende
przyby³ z po³udniowo-po³udniowego
zachodu; azymut radiantu wynosi³ oko³o 215° a wysokoœæ 13°. Powsta³y
w rezultacie obszar rozrzutu meteorytu znajduje siê 340 mil na po³udnie od
El Paso w Teksasie i 120 mil na po³udnie od meksykañskiego miasta Chihuahua, na wschód od Sierra Madre Occidental. Zaczyna siê wœród i nieco na
wschód od ma³ej grupy wzgórz Sierra
de Almoloya. Meteoryty zosta³y rozrzucone wewn¹trz elipsy o d³ugoœci przynajmniej 30 mil i szerokoœci piêciu mil.
Ten obszar rozrzutu o powierzchni oko³o 150 mil kwadratowych nale¿y do najwiêkszych ze znanych. Najmniejsze
fragmenty by³y szybciej hamowane
przez atmosferê i spad³y najwczeœniej,
gdy pêd wiêkszych bry³ zaniós³ je dalej na pó³nocny wschód. Do dziœ znaleziono ponad dwie tony tego cennego
meteorytu. Oczywiœcie naj³atwiej by³o
odnaleŸæ najwiêksze okazy i wiêkszoœæ
z nich zebrano w ci¹gu pierwszego
roku po spadku. Niew¹tpliwie jednak
wiele mniejszych kawa³ków pozosta³o
jeszcze do znalezienia. Tak wiêc
z ogromn¹ nadziej¹, przyt³umion¹
œwiadomoœci¹ niewielkich szans wobec
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Fot. 1. Po³o¿enie obszaru rozrzutu meteorytu Allende z zaznaczonym kierunkiem lotu bolidu.

ogromu obszaru rozrzutu, poœpiesznie
rozbiliœmy z Jerrym obóz i wyruszyliœmy na pierwsze poszukiwania.
Szybko zorientowaliœmy siê, jak
trudne bêd¹ poszukiwania. Teren, roœlinnoœæ i zwierzynê mo¿na by³o najlepiej okreœliæ jako „wrogie”. Jeœli chodzi o teren, jednym z najbardziej
dokuczliwych czynników by³a obfitoœæ
kamieni le¿¹cych na powierzchni. Pomijaj¹c ju¿ sam¹ ich liczbê musieliœmy
jeszcze wojowaæ z licznymi czarnymi
kamieniami, które do z³udzenia przypomina³y barw¹ Allende. Wyszukiwanie ewentualnych meteorytów wœród
niezliczonej iloœci kamieni znacznie
zwalnia³o tempo poszukiwañ. Jednak
najtrudniejszym czynnikiem, z którym
musieliœmy walczyæ, by³a roœlinnoœæ.
Dwie ma³e rzeki, które p³yn¹ przez teren spadku, s¹ g³ównym dostawc¹
wody dla regionu i wzd³u¿ brzegów obu
ci¹gn¹ siê ma³e poletka. Poza tym ca³a
reszta terenu jest pokryta „chaparralem”. S¹ to wed³ug definicji „gêste,
czêsto cierniste zaroœla”. Jest to bardzo
dobra definicja. Mówiliœmy z Jerrym
do siebie, ¿e „tu ka¿da roœlina musi mieæ
kolce” — kolce, które nieustannie rozrywa³y nasze d¿insy i koszule, nie mówi¹c ju¿ o skórze na rêkach. Jak by tego
by³o ma³o, dowiedzieliœmy siê od tamtejszych mieszkañców, ¿e miesi¹c przed
naszym przybyciem by³ jednym z najwilgotniejszych od wielu lat. Powiedzieli nam, ¿e szansa znalezienia jakiegokolwiek meteorytu sta³a siê bardzo
znikoma z powodu bogactwa roœlinnoœci po deszczach — i mieli racjê! Gêsta
METEORYT

roœlinnoœæ sprawi³a, ¿e szukanie by³o
szczególnie trudne. Musieliœmy kluczyæ powoli szukaj¹c otwartych terenów, gdzie mogliœmy widzieæ ziemiê.
Oczywiœcie ogromnie spowalnia³o to
poszukiwania. Mogliœmy dziennie
przemierzyæ tylko oko³o 10 mil w przeciwieñstwie do 15–25 mil dziennie podczas naszych wczeœniejszych wypraw.
Roœlinnoœæ oferowa³a tak¿e wiele
miejsca do ukrycia siê nie tylko meteorytom, ale tak¿e ró¿nym miejscowym
zwierzêtom, na spotkanie z którymi nie
mieliœmy wiêkszej ochoty.
Zanim wyruszyliœmy w drogê, spyta³em przyjaciela znaj¹cego ten teren,
czy musimy uwa¿aæ na grzechotniki,
paj¹ki lub skorpiony. Jego odpowiedŸ
brzmia³a „na wszystkie trzy”. I mia³
racjê. Widzieliœmy parê wê¿y, ale tylko jednego ¿ywego grzechotnika. Bardziej niepokoi³ nas szczególnie wstrêtnie wygl¹daj¹cy paj¹k (w naszym
namiocie!), który wygl¹da³ na takiego,
co mo¿e z³oœliwie uk¹siæ. Mia³ k³y, które wygl¹da³y na wiêksze, ni¿ te u tarantuli, które widzieliœmy, i korpus
przypominaj¹cy skorpiona. Jeœli mowa
o skorpionach to widzieliœmy tylko jednego, ale by³ to o jeden za du¿o. Na
szczêœcie ¿aden z nas nie zosta³ ugryziony ani u¿¹dlony przez jakiekolwiek
z tych stworzeñ. Szliœmy swoj¹ drog¹
pozwalaj¹c im iœæ swoj¹ (z wyj¹tkiem
tego wielkiego paj¹ka w namiocie, ma
siê rozumieæ).
Meksykanie z Pueblito de Allende
nie mogli byæ bardziej przyjaŸni. Ka¿dy, kogo spotkaliœmy, chcia³ nam po7

móc jak tylko potrafi³. Chêtnie opowiadali nam, gdzie znaleziono wczeœniej
okazy i ani trochê nie przeszkadza³y im
nasze poszukiwania na ich ziemi. Pewien cz³owiek imieniem Alberto osobiœcie obwióz³ mnie doko³a swym samochodem pokazuj¹c miejsca, gdzie ze
swym bratem znajdowali meteoryty
w przesz³oœci.
Wraz z Jerrym byliœmy wdziêczni za
parê sposobnoœci do przynajmniej czêœciowego rewan¿u za ¿yczliwoœæ jakiej
doœwiadczyliœmy. Pierwsza okazja pojawi³a siê, gdy jechaliœmy drog¹ gruntow¹ z Valle de Allende do Torreon de
Mata. Planowaliœmy przeszukaæ ten
teren, poniewa¿ czytaliœmy w publikacji ze Smithsonian Institution, ¿e w tej
ma³ej wiosce licz¹cej oko³o 20 mieszkañców i wokó³ niej znaleziono ponad
200 okazów. Droga by³a bardzo wyboista i b³otnista, wiêc jechaliœmy wolno.
Spotkaliœmy cz³owieka jad¹cego na
rowerze ma³ej dziewczynki (z ró¿owymi ko³ami). Zaproponowaliœmy, ¿e go
podwieziemy, na co chêtnie siê zgodzi³.
Po przybyciu do Torreon de Mata, podarowa³ nam parê gruszek z ogrodu,
a my z kolei daliœmy trochê mas³a orzechowego i krakersów serowych, które
mieliœmy na przek¹skê. Wraz z Jerrym
usiedliœmy i porozmawialiœmy z nim
chwilê jedz¹c. Mia³ na imiê Juan i gdy
dowiedzia³ siê, czego szukamy, poszed³
do domu i wróci³ z ma³ym meteorytem
Allende, który znalaz³ jako m³ody ch³opak ponad 20 lat temu. Trudno to wyt³umaczyæ, ale mia³em wra¿enie, ¿e ten
prosty, ma³y wspólny posi³ek z Juanem
tworzy jakoœ most nad rozpadlin¹ dziel¹c¹ nasze dwie odrêbne kultury i mia³o to dla mnie szczególne znaczenie.

Fot. 2. Miejsce obozowania z widocznymi w oddali górami, które oznaczaj¹ pó³nocn¹ granicê
obszaru rozrzutu.

Cieszê siê, ¿e mieliœmy sposobnoœæ
usi¹œæ, porozmawiaæ i zaprzyjaŸniæ siê
z nim.
Druga okazja nadarzy³a siê pewnym
póŸnym popo³udniem, gdy us³yszeliœmy liczne g³uche uderzenia niedaleko
obozowiska. Po rozejrzeniu siê stwierdziliœmy ze zdumieniem, ¿e niedaleko
ktoœ stoi i rzuca kamienie. Celowa³ w tarantulê trzymaj¹c siê od niej z daleka.
Gdy zaczêliœmy z nim rozmawiaæ, stopniowo i z pewnym zak³opotaniem przyzna³, ¿e samochód utkn¹³ mu na drodze i nie chce ruszyæ. Powiedzia³em mu,
¿eby wsiad³ do mojego, to podwieziemy go z powrotem do jego samochodu
i weŸmiemy go na hol. To by³o wszystko, czego potrzebowa³, bo samochód
zapali³ ju¿ po krótkim holowaniu. Zanim odjechaliœmy, poprosi³, ¿ebyœmy
rzucili okiem do skrzyni ³adunkowej
jego pó³ciê¿arówki, gdzie zobaczyli-

Fot. 3. Szukanie meteorytów w gêstych zaroœlach chaparralu.
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œmy ogromnego grzechotnika, którego
w³aœnie zabi³. Przypomnijcie sobie, ¿e
to by³ ten sam cz³owiek, który ba³ siê
podejœæ blisko do tarantuli!
Chocia¿ ani Jerry ani ja nie baliœmy
siê tarantuli, musze przyznaæ, ¿e by³o
jedno zdarzenie, które napêdzi³o nam
trochê strachu i sprawi³o, ¿e wówczas
zastanawia³em siê, czy nie zrobiliœmy
b³êdu przyje¿d¿aj¹c. Zaczê³o siê od
strasznej burzy podczas trzeciej nocy
na obozowisku. Burza zaczê³a siê akurat, gdy szykowaliœmy siê do wpe³zniêcia do œpiworów. Przysz³a z ulewnym
deszczem, oœlepiaj¹cymi b³yskawicami, grzmotami od których dr¿a³a ziemia i porywami wiatru, które musia³y
siêgaæ do 40 mil na godzinê. Podczas
jednego szczególnie silnego podmuchu
moja strona namiotu opad³a na mnie.
Deszcz la³ siê przez okno namiotu prosto na mnie. Potem, jakby tego by³o
ma³o, zacz¹³ padaæ grad. Czu³em jak
kulki gradu uderzaj¹ we mnie przez
cienki materia³ namiotu. Wyci¹gn¹³em
spod œpiwora karimatê i umieœci³em
miêdzy mn¹ a namiotem jako tarczê
chroni¹c¹ przed deszczem i gradem.
Przez ca³y ten czas, Jerry le¿a³ wzglêdnie wygodnie po swojej stronie namiotu, która wci¹¿ sta³a. Jak tylko burza
zel¿a³a, wyskoczyliœmy na zewn¹trz
i ustawiliœmy z powrotem moj¹ stronê
namiotu. Poniewa¿ burza coraz bardziej
siê uspokaja³a, przebra³em siê w such¹
odzie¿ i wskoczy³em do trochê wilgotnego œpiwora gotów na spokojny, nocny sen. Ale nie by³o mi to dane.
Obudzi³em siê w kompletnej ciemnoœci na odg³os samochodu jad¹cego
niedaleko naszego namiotu. Obozowa4/2006

liœmy na kompletnym pustkowiu i samochód by³ ostatni¹ rzecz¹, jakiej mogliœmy tam oczekiwaæ, szczególnie
o czwartej rano. Samochód s³ychaæ
by³o coraz bli¿ej, a¿ przejecha³ dos³ownie nie dalej ni¿ 10 stóp od naszego
namiotu. Zacz¹³em siê uspokajaæ s³ysz¹c, ¿e odje¿d¿a. Ale nagle silnik zosta³ wy³¹czony i samochód stan¹³. Us³ysza³em otwieranie i zamykanie drzwi,
a potem g³osy ludzi. Muszê przyznaæ,
¿e bardzo siê stara³em znaleŸæ jakieœ
mo¿liwe wyt³umaczenie tego wszystkiego. Niestety nie mog³em znaleŸæ
¿adnego, które by³oby dobre. Obudzi³em Jerry’ego i powiedzia³em mu, co
siê dzieje. Siedzieliœmy bacznie nas³uchuj¹c i próbuj¹c domyœliæ siê, co siê
dzieje. W koñcu us³yszeliœmy, jak samochód znów ruszy³ i powoli odjecha³.
Odetchnêliœmy z ulg¹, bo ka¿demu
z nas ko³ata³a w g³owie myœl, ¿e nas obrabuj¹. Jedyny powód tej nocnej wizyty, jaki wydawa³ siê sensowny, to ¿e byæ
mo¿e sprawdzano szkody spowodowane przez burzê, poniewa¿ nastêpnego
dnia zauwa¿yliœmy samochód naprawczy kilka mil od naszego obozowiska.
W sumie jednak wyjazd do Meksyku by³ ciekawy i emocjonuj¹cy. Prowadziliœmy poszukiwania przez piêæ dni
i przeszliœmy na obszarze rozrzutu Allende oko³o 50 mil. Widzieliœmy trochê interesuj¹cych rzeczy, zawarliœmy
nowe znajomoœci i wróciliœmy do
domu z meteorytami, które kupiliœmy
od miejscowych. Niestety sami nie znaleŸliœmy ani jednego. By³a to nasza
czwarta wyprawa na poszukiwanie
meteorytów, ale pierwsza bez ¿adnego
w³asnego znaleziska. Uwa¿aliœmy jednak siê za szczêœciarzy, ¿e mogliœmy
odbyæ tê podró¿ i wróciæ do domu z kilkoma ³adnymi okazami Allende —
„darami z kosmosu”!

Fot. 4. Teren obszaru rozrzutu ko³o ma³ej wioski Torreon de Mata.

Fot. 5. Chocia¿ krajobraz by³ przewa¿nie doœæ p³aski, by³o kilka krêtych i stromych w¹wozów do
pokonania.

Literatura: The Allende, Mexico,
Meteorite Shower Clarke, et. al. 1970
Email: meteoritefinder@yahoo.com
Robert Woolard, farmaceuta pracuj¹cy w szpitalu, szuka meteorytów przez
ostatnie dwadzieœcia lat i uda³o mu siê
znaleŸæ, wraz z przyjació³mi, ponad
2000 okazów z ca³ego œwiata. Przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ, w sumie kilkaset funtów, podarowa³ miejscowemu planetarium.

ß
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Fot. 6. Allende, Meksyk CV3, œwie¿y, ca³y okaz znaleziony wkrótce po spadku i otrzymany od
jednego z tamtejszych mieszkañców podczas naszej wyprawy. 180 g — 62 mm × 52 mm ×
42 mm
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Kosmiczne katastrofy XX wieku
Walentin Cwietkow
derzenia Ziemi z du¿ymi cia³ami kosmicznymi, maj¹ce charakter katastrofy, zdarzaj¹ siê
bardzo rzadko. W przestrzeni kosmicznej jest znacznie wiêcej drobnych cz¹stek, wywo³uj¹cych zjawisko spadaj¹cych gwiazd, ni¿ wiêkszych, zaopatruj¹cych nas w meteoryty. Dwa najwiêksze spadki meteorytów minionego XX wieku zdarzy³y siê na terytorium
wschodniej Rosji, w ma³o zaludnionych
rejonach pokrytych tajg¹. To spadek
meteorytu tunguskiego 30 czerwca
1908 roku (w przysz³ym roku bêdzie
setna rocznica) i spadek meteorytu Sikhote-Alin 12 lutego 1947 roku (niedawno minê³o 60 lat).

Z

Miejsca opisywanych katastrof.

Podobieñstwo tych dwóch spadków
ogranicza siê w zasadzie tylko do kosmicznego charakteru obu zjawisk
i szczegó³ów geograficznych. Ich los
by³ ca³kowicie odmienny. Mo¿na zacz¹æ od tego, ¿e do miejsca spadku
meteorytu tunguskiego badacze dostali siê dopiero po 20 latach od zjawiska.
Miejsce l¹dowania meteorytu Sikhote-Alin odkryli z powietrza lotnicy ju¿ po
3 dniach od spadku.
Ca³a historia badañ spadku sichotealiñskiego pokazuje, ¿e mieœci siê on
w ramach klasycznych wyobra¿eñ
o spadkach meteorytów, pog³êbiaj¹c
i poszerzaj¹c te wyobra¿enia. Spadek
tunguski natomiast zawsze wygl¹da³
zagadkowo i ten problem by³ tematem
zaciek³ych sporów i dyskusji, œmia³ych
hipotez naukowych i paranaukowych
spekulacji budz¹cych spo³eczne zainteresowanie.
Lotnicy przelatuj¹cy nad sichotealiñsk¹ tajg¹ zobaczyli na bia³ym tle
zaœnie¿onej tajgi wyraŸne rdzawe plamy – œwie¿e leje utworzone przez spadaj¹ce fragmenty meteorytu. Tylko z tej
pierwszej obserwacji wynika³y dwa
10

istotne szczegó³y: spadek by³ kraterotwórczy, to znaczy dostatecznie silny,
oraz wielokrotny, to znaczy zalicza³ siê
do meteorytowych deszczów.
Ju¿ po dwóch miesi¹cach na miejscu spadku pracowa³a ekspedycja akademii nauk, któr¹ kierowa³ znany astronom, akademik Wasilij Fiesienkow.
Uda³o siê jej zgromadziæ obszerny materia³ naukowy. «Id¹c œwie¿ym tropem»
wypytano licznych œwiadków spadku;
na podstawie ich obserwacji uda³o siê
skonstruowaæ atmosferyczn¹ trajektoriê cia³a i okreœliæ dok³adny moment
spadku. Wœród œwiadków by³ malarz
Miedwiediew, który przedstawi³ spadek
na obrazie. Opisano i sfotografowano
œwie¿e meteorytowe kratery. W glebie
na miejscu spadku wykryto drobnoziarnist¹ materiê zerwan¹ z roztopionej
powierzchni meteorytów podczas ich
lotu w powietrzu.
Dalsze badania miejsca spadku doprowadzi³y do zebrania znacznej iloœci
materii meteorytowej (oko³o 10 ton)
i szczegó³owego geologicznego przebadania uderzeniowych kraterów meteorytowych (wybuchu tam nie by³o).
Przeprowadzono liczne szczegó³owe
badania materii, której zebrano bardzo
du¿o — w przeciwieñstwie do meteorytu tunguskiego.
W 1947 roku wytworzy³o siê przekonanie, ¿e obszar rozrzutu sichotealiñskich meteorytów na powierzchni
ziemi jest bardzo ma³y (1×2 km).
W trakcie póŸniejszych prac terenowych uda³o siê wykazaæ, ¿e w rzeczy-

wistoœci rozci¹ga siê on znacznie dalej
(12×4 km) i jest wyd³u¿ony zgodnie
z kierunkiem lotu meteorytu w atmosferze okreœlonym na postawie relacji
œwiadków.
Ciekaw¹ cech¹ sichote-aliñskiego
deszczu meteorytów jest to, ¿e przy rozkruszaniu w atmosferze tworzy³y siê
fragmenty bardzo ró¿ni¹ce siê mas¹ —
od kilku ton (to w³aœnie one tworzy³y
kratery przy uderzeniu w ziemiê) do
u³amków grama (te meteoryty zupe³nie straci³y prêdkoœæ kosmiczn¹ i nawet nie zdo³a³y przebiæ œnie¿nej pokrywy). Wyjaœnienia tego faktu mo¿na
szukaæ w strukturze sichote-aliñskiego
meteorytu. ¯elazo niklonoœne, z którego g³ównie sk³adaj¹ siê meteoryty ¿elazne, mo¿e krystalizuj¹c tworzyæ strukturê monokrystaliczn¹, ale mo¿e te¿
polikrystaliczn¹. Wszystko zale¿y
g³ównie od zawartoœci niklu: jeœli go
ma³o, tworzy siê jeden kryszta³, a jeœli
du¿o, powstaje mnóstwo kryszta³ów
ró¿nej wielkoœci. Ta ostatnia struktura
jest mniej wytrzyma³a, dlatego ¿e granice miêdzy kryszta³ami s¹ s³abszymi
miejscami. Akurat œrednia zawartoœæ
niklu w meteorytach Sikhote-Alin odpowiada prawie dok³adnie granicy miêdzy tymi dwoma typami i nieznaczne
zmiany zawartoœci niklu w sichote-aliñskim obiekcie mog³y wytworzyæ ró¿ne
typy struktury,
Jeœli chodzi o zjawisko tunguskie
z 1908 roku, które by³o 10 000 razy potê¿niejsze ni¿ sichote-aliñskie, nale¿y
zostawiæ dziennikarzom wyolbrzymio-

Las s³upów telegraficznych w epicentrum katastrofy tunguskiej
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ne albo i zwyczajnie wymyœlone sensacyjne szczegó³y i rozpatrywaæ tylko
œciœle ustalone fakty, do których zaliczaj¹ siê:
1. Przelot nad wschodni¹ Syberi¹
kuli ognistej z towarzyszeniem grzmotów, obserwowany przez œwiadków.
Œwiadkowie byli czasem wypytywani
po wielu latach od spadku (sam uczestniczy³em w takich rozmowach), w ich
relacjach jest wiele pomieszania i niedorzecznoœci, ale poprawna analiza statystyczna pozwala wydobyæ z tego nie
tylko ogólny obraz zjawiska, ale i prawdopodobny kierunek ruchu cia³a w atmosferze.
2. Przy oddzia³ywaniu z powierzchni¹ ziemi wynik³o niedu¿e trzêsienie
ziemi zarejestrowane przez sejsmografy irkuckiego obserwatorium. Na podstawie tego sejsmogramu najdok³adniej
okreœla siê moment spadku.
3. Fala powietrzna wytworzona
przez spadaj¹ce cia³o dwukrotnie obieg³a kulê ziemsk¹. Istniej¹ zapisy barografów na wielu stacjach meteorologicznych.
4. Jeden z najbardziej podstawowych faktów dotycz¹cych spadku tunguskiego ustali³ znany badacz, Leonid
Kulik, który w 1928 roku po raz pierwszy dotar³ na miejsce spadku. By³ to
powalony las na powierzchni o œrednicy 40 kilometrów. Obecnie zachowa³o
siê ma³o takich powalonych drzew
i wkrótce one ca³kiem znikn¹. Kulik
stwierdzi³, ¿e drzewa s¹ powalone promieniœcie, czyli tak, ¿e ich korzenie
skierowane s¹ w jedno miejsce. W tym
miejscu jednak nie by³o ani kawa³ków
rozbitego meteorytu, ani (co jeszcze
dziwniejsze) meteorytowego krateru.
Przeciwnie, tam nawet drzewa nie by³y
powalone, chocia¿ z pni by³y zerwane
wszystkie ga³êzie (las s³upów telegraficznych).
Ju¿ w latach 60-tych powalony las
zosta³ dok³adnie naniesiony na mapê.
By³y okreœlone kierunki przewrócenia
drzew w ró¿nych miejscach i granice
strefy powalenia. By³a to jakby fotografia fali uderzeniowej tunguskiego cia³a
na powierzchni ziemi. Ten obraz uda³o
siê zmodelowaæ wywo³uj¹c wybuch
wyd³u¿onego ³adunku nad stoj¹cymi
drutami imituj¹cymi drzewa. Zmieniaj¹c k¹t nachylenia i gêstoœæ ³adunku
wzd³u¿ trajektorii uda³o siê uzyskaæ
obraz zgodny z map¹ powalonych
drzew. W ten sposób okreœlono parametry ruchu cia³a w atmosferze.
4/2006

Autor w czasie pogawêdki z Ewgenijem Krinowem, kierownikiem ekspedycji (z prawej), w otoczeniu zebranych okazów meteorytu Sikhote-Alin podczas kolejnej wyprawy w rejon jego spadku.

5. Noc z 30 czerwca na 1 lipca 1908
roku by³a niezwykle jasna na terytorium
europejskiej Rosji i zachodniej Europy
a¿ do Atlantyku. Jasnoœæ nieba by³a tak
du¿a, ¿e robiono tej nocy zdjêcia krajobrazu mimo niskiej czu³oœci ówczesnych
materia³ów fotograficznych. Jest to dok³adnie stwierdzony fakt meteorologiczny i jakakolwiek teoria dotycz¹ca spad-

Lokalizacja radiantu β-taurydów (β-T), punktów przeciêcia orbity komety Enckego (E) i bolidu tunguskiego (T) na sferze niebieskiej.

ku tunguskiego musi to wyjaœniæ.
Za najbardziej prawdopodobn¹ hipotezê wyjaœniaj¹c¹ spadek tunguski specjaliœci uznaj¹ obecnie hipotezê, ¿e tunguski obiekt by³ j¹drem (lub czêœci¹
j¹dra) niedu¿ej, starej komety. J¹dra komet s¹ z lodu, ale w nich znajduj¹ siê
liczne, drobne, twarde cz¹stki wtopione
w lód. Przelatuj¹c ko³o S³oñca kometa
traci i lód i drobne cz¹stki, które tworz¹
na orbicie komety rój meteorów. Wiêksze cz¹stki nie mog¹ oderwaæ siê od j¹dra i osiadaj¹ na powierzchni (j¹dro komety Halleya jest zupe³nie czarne).
Jeœli kometa utraci³a prawie ca³y
swój lód, to pozostaje stare j¹dro o niewielkiej gêstoœci, zlepione z cz¹stek,
które gdy wleci w atmosferê Ziemi, na
METEORYT

pewnej wysokoœci rozsypie siê w py³,
a wytworzona fala uderzeniowa wywo³a w³aœnie «efekt tunguski»: tam, gdzie
uderzy pionowo w dó³ (w epicentrum),
zerwie z drzew ga³êzie i pozostawi pnie
stoj¹ce prostopadle do czo³a fali,
a w pozosta³ych miejscach powali drzewa promieniœcie.
Kometarna hipoteza umo¿liwia wyt³umaczenie jasnych nocy: mog¹ one byæ
nastêpstwem rozpylenia w atmosferze
drobnych cz¹stek z warkocza komety.
Mo¿na nawet powiedzieæ, która to kometa zrodzi³a tunguski meteoryt: oko³o 30
czerwca Ziemia przecina okolice orbity
komety Encke’go zwi¹zanej z dziennym
rojem meteorów β-taurydy. Punkty na
sferze niebieskiej, z których przylatuj¹
meteory, kometa i bolid tunguski, znajduj¹ siê ca³kiem blisko siebie.
Na koniec ostatni argument na korzyœæ kometarnego charakteru meteorytu tunguskiego: znalezione na miejscu
spadku drobne cz¹stki (kuleczki), powstaj¹ce przy topnieniu poruszaj¹cego
siê w atmosferze cia³a kosmicznego,
maj¹ sk³ad chemiczny zbli¿ony do sk³adu materii kometarnej zanalizowanego
przez sondy kosmiczne, które zbli¿y³y
siê do j¹der komet.
Dziœ na miejscu wielkich kosmicznych katastrof XX wieku szumi wiekowa tajga. Przyroda Ziemi leczy rany
zadane z kosmosu. Daj Bo¿e, aby tak
siê sta³o i z tymi ranami, które zadaj¹
naszej planecie jej nierozumni mieszkañcy. Nam pozostaje pamiêæ o przepiêknych miejscach, gdzie przybysze
z nieba odwiedzili planetê Ziemia, i natchnienie dla naukowych i artystycznych fantazji.

ß
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„Goœcie z Kosmosu” w Milanówku
Jacek Dr¹¿kowski
od patronatem burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego 24 lutego 2007 r. w Teatrze Letnim w Milanówku odby³ siê specjalny program z udzia³em
dra Walentina Cwietkowa z Moskwy (uczestnika wypraw
„Podkamienna Tunguska” i „Sikhote-Alin”) oraz obu redaktorów „Meteorytu”: Andrzeja S. Pilskiego z Fromborka i Jacka Dr¹¿kowskiego z Lidzbarka Warmiñskiego.
Na d³ugo przed w³aœciw¹ godzin¹ rozpoczêcia programu
przyciemnion¹ salê wype³nia³a klimatyczna muzyka stworzona w NASA z przetworzonych sygna³ów zarejestrowanych w czasie misji Voyagerów. Robi³a siê coraz bardziej
„kosmiczna” atmosfera.
Z akademickim kwadransem po godz. 20. burmistrz Wysocki wyg³osi³ s³owo wstêpne, przywita³ goœci i nie omieszka³ przedstawiæ sprawców tego zamieszania: „klan Puszczów”, jak siê wyrazi³, czyli pastora Jerzego Puszcza —
inicjatora programu, jego córkê Izê — projektantkê scenografii i syna Dawida — did¿eja serwuj¹cego tego wieczoru
kosmiczn¹ muzykê.
Dr Cwietkow wrêczy³ burmistrzowi specjalnie przywieziony na to spotkanie piêknie rzeŸbiony regmagliptami ca³kowity okaz meteorytu Sikhote-Alin (zdjêcie na ok³adce,
Walentin przywióz³ ze sob¹ jeszcze autorkê tego zdjêcia —
urocz¹ córkê Marinê) i przypomnia³, ¿e w³aœnie mija 60. rocznica spadku tego najwiêkszego w historii ¿elaznego deszczu.
Tematem wyk³adu Walentina Cwietkowa pt. „Kosmiczne katastrofy XX wieku” by³o tak¿e s³ynne wydarzenie
z 1908 roku nad Podkamienn¹ Tungusk¹. Po wyk³adzie (t³umaczonym przez ASP) wyœwietlony zosta³ jeszcze krótki
film o Sikhote-Alinie.
PóŸniej pastor Jerzy Puszcz zaprezentowa³ okolicznoœciowy folder (wykonany technik¹ fotograficzn¹) prezentuj¹cy
historiê poszukiwañ astronomicznych od megalitów do lotów kosmicznych, co zosta³o równie¿ pokazane na du¿ym
ekranie. W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e w latach 90.
dzia³a³a w Lidzbarku tzw. „meteorytowa kuŸnia”, w której
nabiera³o kszta³tu wiele okazów meteorytów trafiaj¹cych
wówczas do rodz¹cych siê w kraju kolekcji.
W swoim wyst¹pieniu p. Puszcz nie omieszka³ podkreœliæ, jak wa¿nym i nieporównywalnie tañszym od próbek

P

DJ Dawid raczy widowniê dŸwiêkami zarejstrowanymi przez Voyagery.
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Walentin Cwietkow przekazuje przywieziony przez siebie ca³kowity okaz
meteorytu Sikhote-Alin burmistrzowi Milanówka Jerzemu Wysockiemu.

Licznie zgromadzona publicznoœæ. Na pierwszym planie oficjalni goœcie
z Lidzbarka Warmiñskiego — partnerskiego miasta Milanówka.

pozyskiwanych za pomoc¹ misji astronautycznych Ÿród³em
informacji o materii pozaziemskiej s¹ w³aœnie meteoryty.
Na zakoñczenie programu wyœwietlono jeszcze monta¿
archiwalnych filmów NASA z ksiê¿ycowych misji Apollo,
którym towarzyszy³a muzyka miksowana na ¿ywo przez DJ
Dawida.
Po programie by³ czas na przygotowany poczêstunek,
rozmowy, autografy i zakupy w stoisku ASPMET-u.
Zdjêcia: Andrzej Kucharski
ß

Po imprezie nie brakowa³o chêtnych na zakup ma³ego „kosmity”.
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Targi meteorytowe Tucson 2007
Mark Bostick
(Artyku³ prezentowany tak¿e na stronie PTM w dziale „Spostrze¿enia IMCA”)

yjazd na doroczne targi minera³ów w Tucson daje mi
pretekst do odwiedzenia
tak¿e innych miejsc. Tego roku, razem
z moim najstarszym bratem Johnnym
Bostickiem, wyjechaliœmy z Wichita,
Kansas kieruj¹c siê najpierw do Roswell w Nowym Meksyku. Roswell zas³ynê³o z pojawienia siê UFO w 1947
roku. Od momentu, gdy ko³o tego miasteczka rozbi³ siê wojskowy balon
doœwiadczalny, Roswell sta³o siê najczêœciej wymienianym miejscem pojawienia siê „UFO” i przekszta³ci³o to
zdarzenie (czy te¿ jego brak) w Ÿród³o
dochodów.
Przybyliœmy do Roswell i na jego
G³ówn¹ Ulicê we œrodê 31 stycznia,
2007 roku. Zajrzeliœmy do miejskiego
biura informacyjnego i dowiedzieliœmy
siê, ¿e miejscowe Miêdzynarodowe muzeum UFO za godzinê zamykaj¹, wiec pognaliœmy do muzeum. Nie jest
ono du¿e, ale na obejrzenie
zosta³o nam tylko pó³ godziny. Jeszcze niedawno wstêp
by³ bezp³atny, ale ju¿ nie jest.
Op³ata nie jest wygórowana:
$5.00 dla doros³ych i $3.00
dla emerytów. Poniewa¿
przybyliœmy krótko przed zamkniêciem, pan w kasie by³
tak uprzejmy, ¿e uzna³ nas za
emerytów i wraz z bratem
obeszliœmy szybko wystawy.
Zrozumia³e, ¿e nie mia³em czasu zapoznaæ siê z nimi dok³adnie, ale stwierdzi³em, ¿e s¹ ³adne, a najatrakcyjniejszym eksponatem jest „kosmita”
w rurze z ¿elem (czy czymœ w tym rodzaju). Wystawy zawiera³y g³ównie
malowid³a i rzeŸby dotycz¹ce wypadku w Roswell oraz wiele oryginalnych
obrazów o tematyce kosmicznej.
Miasteczko Roswell jest udekorowane motywami kosmitów i UFO. Na
przyk³ad latarnie uliczne maj¹ g³owy
kosmitów, a McDonald ma kszta³t
UFO. Po spytaniu paru mieszkañców,
czy widzieli kosmitê lub UFO stwierdzi³em, ¿e takie pytania wcale ich nie
bawi¹, i ¿e nikt z pytanych nie mia³
pozaziemskich prze¿yæ. Chcia³em do-
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staæ trochê pami¹tek z kosmitami i zatrzymaliœmy siê przy jednym z chyba
tuzina sklepów sprzedaj¹cych wy³¹cznie takie rzeczy. Kupi³em parê drobiazgów, jak koszulka i breloczek do kluczy. Mój brat kupi³ prawo jazdy kosmity
i œwiec¹c¹ pi³eczkê z rysunkiem kosmity. O ile obywatele miasteczka nie przepadaj¹ za pytaniami o kosmitów, to
miejscowa izba handlowa z pewnoœci¹
to lubi.
Warto zauwa¿yæ, ¿e Roswell ma
doroczny festiwal UFO, który w tym
roku bêdzie od 5 do 8 lipca. Mog³oby
to byæ dobre miejsce do handlowania
meteorytami, ale dla mnie nak³ada siê
to na festiwal meteorytowy w Haviland,
Kansas. Poniewa¿ zamarudziliœmy
w Roswell, do Tucson dotarliœmy dopiero pod wieczór nastêpnego dnia.

McDonald w Roswell

We czwartek póŸnym wieczorem
odby³o siê w Tucson pierwsze nieformalne przyjêcie IMCA (http://www.imca.cc/). Do Tucson zdo³a³a dotrzeæ tylko dwójka cz³onków Zarz¹du IMCA,
Pani Prezes Anne Black i ja. Poniewa¿
Anne mia³a stoisko i musia³a siê nim
zaj¹æ, zadanie zrobienia rezerwacji, wyboru czasu i miejsca spad³o na mnie.
Przyjêcie zaplanowano na 20:30
w meksykañskiej restauracji La Fuentes, dawnym miejscu przyznawania nagród Harveya. Wybór znakomity, poniewa¿ jest ona blisko targów i to
miejsce jest znane meteoryciarzom.
Dotar³em tam krótko przed 20:00, po
krótkiej wizycie w pokoju Anne, i spotka³em przed drzwiami Tima Heitza
METEORYT

z ¿on¹ Pat. Mark Bowling, który tak¿e
przyby³ wczeœniej, siedzia³ przy barze.
Zgromadzenie by³o niezbyt liczne, ale
to by³o po raz pierwszy i nie by³o szerszej informacji o spotkaniu. Poza wymienionymi wy¿ej pojawili siê Don
Edwards, Bob Holmes, Maria Haas,
Doug Dawn, Anne Black, Johnny Bostick, Greg Hupe, Stefan Ralew, Andi
Gren, Martin Altmann, Mike Jensen
i Bill Jensen. Na krótko wpad³ Hans
Koser. Popijaliœmy margaritas i s³uchaliœmy mariachi band. Obok mnie by³
Martin Altmann i Mike Jensen. Nie od
razu skojarzy³em, ¿e Martin to Martin
Altmann, poniewa¿ by³ on pierwszy raz
w Tucson, a ja jeszcze nie by³em na
europejskich targach. Przyjêcie by³o
udane i wszyscy wydawali siê zadowoleni. By³a to dobra okazja dla cz³onków
IMCA, aby siê wzajemnie
poznaæ i myœlê, ¿e mo¿emy
to organizowaæ co roku.
W pi¹tek zabra³em siê
w koñcu za zwiedzanie targów, co oznacza³o pójœcie
prosto do Inn Suites. Poniewa¿ ulokowa³a siê tam wiêkszoœæ dealerów meteorytów,
ten hotel sta³ siê oœrodkiem
meteoryciarzy. Byli tam Ahmed Pani (pokój 111), Alain
& Louis Carion (pokój 123),
Anne Black/McCartney Taylor/Geoff Notkin/Steve Arnold (pokój 230), Marvin Killgore (pokój 125), Michael Farmer/Eric
Olson (pokój 184), trójka Chladni’s
Heirs czyli Martin Altmann, Stefan
Ralew i Andi Gren (pokój 335), Raouf
Ismail (pokój 102), Labenne’owie (pokój 118), Eduardo Jawerbaum (pokój
311), Bill „Rusty” Mason (sala balowa)
i Fred Olson na parkingu (sprzedaj¹cy
pude³ka). Poza nimi mo¿na by³o spotkaæ wielu meteorytowych goœci przemierzaj¹cych hotelowe korytarze.
Przybyliœmy do hotelu rano, by
wspólnie zjeœæ œniadanie. Inn Suites ma
jeden z najlepszych barów œniadaniowych i trudno by by³o go zignorowaæ.
Siedliœmy obok Billa „Rusty” Masona
i George’a Wintersa, sekretarza i skarbnika Association of Applied Paleonto13

Ahmed Pani z paroma znakomitymi meteorytami

logical Services. Bill zawsze wita³ mnie
ciep³ym spojrzeniem i mi³ymi s³owami, wiêc mi³o by³o pogawêdziæ z nim
chwilê. Goœci³em wczeœniej na paru
spotkaniach mi³oœników skamienia³oœci, wiêc widzia³em ju¿ wczeœniej George’a w jego roli. By³ ca³kiem sympatyczny i cieszy³a mnie rozmowa z nim
podobnie jak wafle. Hmmmm.
Pierwszym pokojem, jaki odwiedzi³em w Tucson, nie licz¹c krótkiej wizyty u Anne poprzedniego dnia, by powiedzieæ „jestem”, by³ pokój Ahmeda
Pani. Pewnie dlatego, ¿e by³ z brzegu,
ale w zesz³ym roku znalaz³em u niego
parê fajnych rzeczy i nie inaczej by³o
tym razem. Nale¿¹ do nich SikhoteAlin, który jest idealnym kryszta³em
(http://www.meteoritearticles.com/
colsikhote31gcrystal.html), czêœciowa
p³ytka NWA 778, (El Mahbas) (http://
www.meteoritearticles.com/colnwa778.html) i orientowany marokañski meteoryt o ³adnym kszta³cie (http://
www.meteoritearticles.com/colmoroccan89g.html). Pani da³ memu bratu naszyjnik z amonitów, a dla mnie ³adny
granat z Austrii. By³ to bardzo ³adny
gest.

Ekipa Chladni’s Heirs: Stefan Ralew, Martin Altmann i Andi Gren

Upominki s¹ jednymi z najprzyjemniejszych rzeczy, jeœli chodzi o targi
(przynajmniej dla mnie). Mam ju¿ parê
tuzinów rzeczy, które dosta³em na targach w Tucson. Niektórzy daj¹ mi próbkê towaru, inni daj¹, bym wróci³ do nich
za rok, albo poniewa¿ jestem Mark. (To
ostatnie jest dla mnie najlepszym powodem.) Najfajniejszymi upominkami
w tym roku by³y 2007 Tucson Campo
breloczek do kluczy od Hansa Kosera
i 2007 szklanka wina od Blaine Reeda.
Skoro mowa o Hansie, by³ on w Inn
Suites w tym samym miejscu, co w poprzednich latach. Mnóstwo ³adnych,
du¿ych Campos za bezcen; te ³adne
ma³e „kryszta³y” Campo, o których
s³ysza³em, ¿e tworz¹ siê, gdy okaz zanurza siê w ciek³ym azocie i rozbija,
trochê Bendego i ró¿nych minera³ów.
Skoñczy³o siê na woreczku ma³ych
Campo i drugim z Bendego. Trochê
zakupów do sprzeda¿y na eBayu. Hans
oferowa³ tak¿e kilkanaœcie ³adnych
minera³ów… ziemskiego rodzaju.
Dziwne, ale niektórzy ludzie te¿ je kupuj¹, jak s¹dzê.
Trójka z Chladni’s Heirs czyli Martin Altmann, Stefan Ralew i Andi Gren

Edwin Thompson i jego syn Patrick
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mia³a bogat¹ ofertê ró¿nych achondrytów, w tym trochê ³adnych okazów
ksiê¿ycowych, kilka historycznych
meteorytów i spory wybór marokañskich meteorytów. Martin, który jest
praktycznie ich rzecznikiem, by³ ubrany jak pianista, Stefan, najbardziej doœwiadczony z tej grupy, prawie siê nie
odzywa³, a Andi wygl¹da³ na ³agodnego olbrzyma...z irokezem. Z przyjemnoœci¹ wymienia³em emaile z t¹
trójk¹ od lat i poznanie ich bli¿ej tylko utwierdzi³o moje przekonanie, ¿e
s¹ to dobrzy, godni zaufania kolekcjonerzy i klienci.
Na krótko zatrzyma³em siê w pokoju Raoufa Ismaila, który mia³ ³adne
Tatahouiny, oraz u Bruno i Carine Fectayów, którzy oferowali wszystkiego po
trochu. Anne Black dzieli³a pokój
z McCartney Taylorem, Geoffem Notkinem i Steve Arnoldem. Anne mia³a
(i ci¹gle ma) ³adn¹ ofertê ró¿nych p³ytek cienkich i meteorytów od micromountów po okazy muzealne. McCartney
Taylor mia³ ³adne znaleziska z Teksasu
i Meksyku, Geoff Notkin trochê ³adnych p³ytek czysto ¿elaznego Brenhama, ka¿da z certyfikatem Brenham Me-

Marcin Cima³a i jego meteoryty
METEORYT

4/2006

Od lewej: Dave Carothers, Eric Olson i Mike Farmer

teorite Company. W ofercie by³o tak¿e
kilka ³adniejszych, du¿ych Brenhamów.
Po powrocie do pokoju Anne, wspólnego tematu dla mnie i innych, spotka³em jedn¹ z najnowszych mieszkanek
Tucson, Leigh Anne DelRay, która uœciska³a mnie na powitanie. PóŸniej nak³ania³a mnie do kupienia jednego z jej
naszyjników. (Nie ma problemu.) Naszyjnik mia³ Canyon Diablo w kszta³cie konika morskiego, nanizany razem
z paciorkami tygrysiego oka i paroma
drewnianymi paciorkami z gwiazdami
na nich. Po wziêciu naszyjnika powêdrowaliœmy z Leigh Anne i by³ym dyrektorem IMCA, Donem Edwardsem,
do pokoju Edwina Thompsona (czyli
E.T.). ET by³ ze swym synem, Patrickiem Thompsonem. Edwin Thompson
oferowa³ na sprzeda¿ wiele ksi¹¿ek ze
swej ogromnej kolekcji. Myœlê, ¿e mam
300 ksi¹¿ek o meteorytach, a jednak
brakuje mi dobre 2/3 tego, co widzia³em w jego gablotach. Jest to bardzo imponuj¹cy zbiór. Poza tym mia³ du¿y
wybór p³ytek cienkich (w³¹cznie z Essex, meteorytem, który kupi³em od znalazcy), trochê NWA CV3, kilka monet
z meteorytem Nantan (które pomaga-

Przyjêcie urodzinowe: solenizanci Steve Arnold (z lewej) i Geoff
Notkin; z prawej autor. Fot. Keith Vazquez

³em zrobiæ), trochê Gao z ³adn¹ skorup¹
i inne. Kupi³em doœæ cienk¹ piêtkê tego
NWA CV3.
Przy stoisku obok pokoju E.T. by³
Marcin Cima³a z Polandmet (http://
www.polandmet.com/). Marcin oferowa³ ró¿ne sklasyfikowane NWA i kilka
znalezisk i spadków takich jak Morasko
i Thuathe. Wzi¹³em ma³¹ piêtkê NWA
4438, L3.1 z zielonymi chondrami.
Spêdzi³em trochê czasu w pokoju
Mike Farmera i Erica Olsona. Spotka³em tam kolekcjonera Dave Carothersa, który swój pierwszy meteoryt kupi³
ode mnie. Próbowa³em zrzuciæ odpowiedzialnoœæ za na³óg meteorytowy na
Mike’a, od którego ja kupi³em pierwszy meteoryt, ale nie mia³ ochoty siê
do tego przyznawaæ. Dave, jeœli kiedykolwiek zdarzy ci siê wykrzykiwaæ
w nocy dziwne, obce nazwy lub bredziæ
coœ o chondrytach wêglistych, to przepraszam. Mike namówi³ mnie na ma³y
fragment Moss ze skorup¹ i zamówi³
pizzê, co sk³oni³o mnie do nieco d³u¿szego pobytu u niego.
W pi¹tkow¹ noc odbywa³y siê
ósme, doroczne Meteorytowe Urodziny i ceremonia wrêczenia nagród Ha-

Marvin Killgore i dziesiêciokilowa p³yta pallasytu Fukang
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rveya. Odbywa³o siê to w barze Hollywood, w Arizona Plaza Hotel, czyli,
jak wiêkszoœæ z nas nazywa to miejsce, w Vagabond. Liczba uczestników
tego przyjêcia, na którym nie wypada
nie byæ, co roku siê zwiêksza i tym
razem nie by³o inaczej. Taszczy³em ze
sob¹ torbê z prezentami dla solenizantów Steve Arnolda i Geoffa Notkina,
okazy na wymianê z Robertem Verishem i mnóstwo ciê¿kich impaktytów
dla Arta Ehlmanna, wskutek czego
bola³y mnie ramiona.
Najwa¿niejsze podczas Urodzin,
przynajmniej dla mnie, by³o otrzymanie nagrody Harveya za moj¹ stronê
internetow¹ i za pracê w Kansas Meteorite Society (http://www.meteoritearticles.com/colharveyaward2007.html). Zadedykowa³em tê
nagrodê memu dobremu przyjacielowi i wspó³za³o¿ycielowi Kansas Meteorite Society, Jerry Calvertowi.
Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ Steve’owi, Geoff’owi i Philowi Mani za
ich pracê w terenie i w mediach w Kansas w ostatnich 18 miesi¹cach, o której wiêkszoœæ mi³oœników meteorytów
nie wie. Wierzê, ¿e to pomog³o otwo-

Autor, a za nim Wielki Kanion
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rzyæ drzwi dla Kansas Meteorite Society, na co wskazuje bardzo napiêty
plan naszych zajêæ na najbli¿sze kilka
miesiêcy. Kontynuujcie gwiezdn¹ pracê ch³opcy, jest to doceniane.
Przyjêcie skoñczy³o siê póŸno w nocy i tym razem nie zostaliœmy wyrzuceni przez barowych goryli z ponurymi gêbami (jak w zesz³ym roku).
Rozmawia³em krótko z szefem, który
stwierdzi³ nawet, ¿e byliœmy „sympatyczn¹” grup¹.
Sobotê zacz¹³em znów od Inn Suites.
Przyby³em zanim pokoje zosta³y otwarte i zasta³em Jima Tobina siedz¹cego
sobie na tarasie. Razem z bratem opowiedzieliœmy o naszej wycieczce do
Roswell, a Jim opowiedzia³ o odwiedzeniu z Paulem Harrisem okolicy Area 51.
Tego dnia rano przechodz¹c obok
pokoju Marvina Killgore spotka³em
Johna Birdsella z Arizona Skies Meteorites. Gdy rozmawialiœmy, Marvin
wyszed³ ze swego pokoju z du¿¹, drewnian¹ skrzyni¹, która otworzy³ przed
nami. Wewn¹trz by³a, zdumiewaj¹ca,
ogromna ~10 kg. p³yta pallasytu Fukang. Zosta³a dopiero co odciêta, wiêc
nie by³a jeszcze wytrawiona, ale i tak
by³o na co popatrzeæ. Faktycznie by³ to
najlepszy okaz meteorytu, jaki widzia³em na targach. (Pewnie parê g³ównych
mas ksiê¿ycowych mia³oby wiêksz¹
wartoœæ, ale gdybym mia³ wybieraæ…)
Znów spotka³em Leigh Anne i postanowiliœmy wybraæ siê do Ramada
Inn by razem obejrzeæ pokój Blaine
Reeda. Po drodze zauwa¿y³em bardzo
³adnie wygl¹daj¹cy marokañski meteoryt. £adny kamieñ w kszta³cie UFO,
który, jak siê póŸniej okaza³o, wa¿y³
41,5 gramów. Normalnie porówna³bym
go z os³on¹ termiczn¹, ale ¿e w³aœnie
odwiedzi³em Roswell, wiêc jest to moje
meteorytowe UFO (http://www.meteoritearticles.com/colmoroccan41g.html). Spyta³em ile kosztuje,
ale marokañski sprzedawca Mohammad rozmawia³ z Jackiem Schraderem
i jego synem, wiêc poszed³em dalej. Nie
uszed³em daleko, gdy Mohammad zawo³a³ mnie i zaczêliœmy siê targowaæ
o ten kamieñ. Zaproponowa³em $20, on
za¿yczy³ sobie $100. Zgodziliœmy siê
na $50 (…a mo¿e to by³o $40?). Mohammad tak¿e skomplementowa³ moj¹
„piêkn¹ ¿onê” Leigh Anne i zaprosi³ na
poszukiwania meteorytów w Afryce.
Jego broszura o polowaniu na meteoryty pokazywa³a rodzinne wielb³¹dy i pojazdy terenowe.
16

W pokoju Blaine’a by³ spory ruch,
gdy przyszed³em, ale wkrótce pojawi³
siê Mike Martinez, wiêc poszed³em
z nim do pobliskiego Burger King. Dopiero co jad³em, wiêc wypi³em tylko
jakiœ sok, gdy Mike jad³ i obgadaliœmy
miniony rok. Wróci³em do Blaine’a
i wzi¹³em kilka okazów w³¹cznie
z 92,3-gramow¹ p³ytk¹ Belle Plaine,
meteorytu znalezionego oko³o 20 mil
na po³udnie ode mnie, p³ytke Davy (b)
i szklankê meteorytowego wina Tucson
2007.
Po powrocie do Inn Suites spotka³em Jima Kriegha, Twink Monrad i Richarda i Dorothy Nortonów. Dorothy
mia³a ze sob¹ próbny egzemplarz nowej ksi¹zki Nortona. Jeden rozdzia³, jak
siê okazuje, bêdzie bardzo przydatny
dla mojego kolegi fanatyka p³ytek cienkich z ³adnym przewodnikiem do identyfikacji chondr. Nortonowie byli jak
zawsze uprzejmi i chwalili moj¹ stronê
internetow¹. (Rozmawiaj¹c z Dorothy
zawsze mam wra¿enie, ¿e rozmawiam
z moj¹ mam¹.)
W sobotni¹ noc odby³a siê aukcja,
któr¹ prowadzi³ Michael Blood. Jego
aukcja jest najstarsz¹ z aukcji meteorytowych i jeszcze raz zaanga¿owa³ mnie
jako pomocnika. Twink Monrad przynios³a du¿y placek udekorowany jak
obszar rozrzutu Gold Basin. Ten placek sta³ siê dorocznym wydarzeniem
dla Twink i jest jednym z tych mi³ych
dodatków do wielkiego widowiska.
W tym roku wewn¹trz placka by³y trzy
ma³e, dobrze udokumentowane okazy
Gold Basin zawiniête w foliê i upieczone razem z nim. Pierwszy znalaz³a
najm³odsza córka Steve Arnolda.
Og³osi³em to „znalezisko” t³umowi
przyby³ych, ale nie s³ysza³em, kto znalaz³ pozosta³e. Miejmy nadziejê, ¿e
znaleziono je bez problemów.
Dave Carothers tak¿e pomaga³ podczas aukcji i by³o przyjemnie z nim pracowaæ. Muszê siê przyznaæ, ¿e by³em
nieco zawiany, bo postawi³ mi parê piw.
Dave by³ jednym z wielu nowicjuszy
na targach w Tucson. Mam nadziejê, ¿e
nie odstraszyliœmy go od przybycia za
rok. Zwykle jest przynajmniej jeden
okaz, o który dwaj licytuj¹cy walcz¹
zawziêcie. W tym roku by³a to p³ytka,
0,55g, Burnwella, o któr¹ walczyli planetarny kolekcjoner Howard Wu i prowadz¹cy aukcjê.
Michael by³ tak uprzejmy, ¿e przerwa³ aukcjê, by zaoferowaæ kilka rzeczy z ostatniej chwili na fundusz WalMETEORYT

tera Brancha. Para plakatów, s¹dzê, ¿e
dana przez Michaela, zosta³a podpisana przez wszystkich obecnych. Jeden
dla Waltera a drugi dla wygrywaj¹cego
licytacjê, przy czym uzyskana suma
idzie na fundusz Waltera Brancha. Podpisany plakat sprzedano za $275 dla
hojnego Freda Halla. Zlicytowano tak¿e parê innych rzeczy, w tym butelkê
wina ska¿onego Marsem, któr¹ da³
Greg Hupé, i jakiœ trzeci okaz o ile dobrze pamiêtam. Uda³o mi siê tylko raz
wygraæ aukcjê. £adna, 4,35 gramowa
p³ytka NWA 2130, chondrytu L3.5 czyli
pe³na chondr. (http://www.meteoritearticles.com/colnwa2120.html)
Inni kolekcjonerzy i dealerzy, z którymi mi³o rozmawia³o siê na targach,
to (ale nie tylko): Moni Waiblinger-Seabridge, Robert Haag, Rob Matson, Pat
Brown, Jake Pelletier, Philip Mani, Rob
Wesel i Jason Philips. Jestem pewien,
¿e zapomnia³em o paru osobach, wiêc
proszê mi wybaczyæ.
Wœród tych, których nieobecnoœæ
by³a zauwa¿alna, by³ Dean Bessey, Paul
Harris, Adam Hupé, Darryl Pitt, Oscar
Turone, Ron Hartman i David Weir.
Mimo ich braku liczba mi³oœników
meteorytów na targach by³a wiêksza ni¿
kiedykolwiek wczeœniej.
Opuœciliœmy targi w niedzielê rano
i wybraliœmy siê do Wielkiego Kanionu. By³a to moja trzecia wizyta w kanionie, ale pierwszy raz by³o dobre,
dzienne œwiat³o. Raz by³em po ciemku, gdy by³o trudno zobaczyæ coœ na
dziesiêæ stóp przed sob¹. W kanionie
nie ma ¿adnych œwiate³ i zobaczenie
drugiego brzegu oddalonego o 10 mil
by³o zupe³nie niemo¿liwe. Gdy zwiedzaliœmy Park Narodowy robi¹c sobie
zdjêcie ze stra¿nikiem (tego w Kansas
nie zobaczysz), robi¹c zdjêcia innym
turystom (ich aparatami) i podziwiaj¹c
krajobraz, Indianapolis Colts pokonali
Chicago Bears w walce o Super Puchar.
Kontynuujê wiêc moj¹ seriê odwiedzania targów w Tucson kosztem ogl¹dania Super Pucharu. Do zobaczenia
w 2008 roku.
Autor jest kolekcjonerem i dealerem
meteorytów znanym z ogromnego zbioru literatury meteorytowej. Obecnie jest
skarbnikiem I.M.C.A.
Wiêcej informacji o autorze na jego
stronie www.meteoritearticles.com
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Dynamiczny duet — „Spirit Lives
and Opportunity Knocks”!
Gregory M. Hupé
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 12 No. 4. Copyright © 2006 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

ajpierw by³a próbka, potem
ca³y kamieñ, potem nastêpny,
a potem jeszcze jeden!
Wszystko zaczê³o siê w pierwszym
tygodniu lipca 2006 roku podczas jednej z moich niemal comiesiêcznych
wypraw do Maroka, gdy otrzyma³em
próbkê i zdjêcie interesuj¹cego kamienia z czarn¹ skorup¹, wa¿¹cego 675 g.
W kilku miejscach skorupa by³a od³upana ukazuj¹c jasnozielone wnêtrze.
Pomyœla³em, ¿e mo¿e to byæ diogenit,
albo mo¿e marsjañski meteoryt. Okaza³o siê póŸniej, ¿e to ostatnie. Umówi³em siê, ¿e gdy wrócê do domu, przeka¿ê próbkê do analizy dr Tony’emu
Irvingowi i dr Scottowi Kuehnerowi
z Uniwersytetu Waszyngtoñskiego.
Resztê tygodnia spêdzi³em odwiedzaj¹c domy znajomych marokañskich
dealerów i kupuj¹c ciekawe okazy.
Po powrocie szybko wys³a³em intryguj¹c¹ próbkê do dr Irvinga, aby poznaæ prawdziw¹ to¿samoœæ tego tajemniczego kamienia. Po kilku dniach dr
Irving zadzwoni³ i powiedzia³, ¿e po
zrobieniu p³ytki cienkiej zauwa¿y³ wymown¹ obecnoœæ maskelynitu, przezroczystego, przeobra¿onego szokowo
szkliwa skaleniowego, które prawie
zawsze pokazuje marsjañskie pochodzenie meteorytu. Zarezerwowa³ za
dwa dni czas na uniwersyteckiej mikrosondzie elektronowej, by dalej przeanalizowaæ p³ytkê. Odby³o siê to zgodnie
z planem i mia³em w rêku dowód naukowy. By³ to rzeczywiœcie marsjañski
shergottyt!
Uzbrojony w tê informacjê z pierwszej rêki zadzwoni³em do moich marokañskich wspólników, Salama i Mustafy, i rozpocz¹³em d³ugotrwa³¹
procedurê negocjacyjn¹, która zwykle
zabiera kilka tygodni lub miesiêcy, gdy
chodzi o taki szczególny kamieñ.
W tym przypadku w³aœcicielami tego
675 g kamienia by³o siedmiu Marokañczyków, co oznacza³o, ¿e uzgodnienie
transakcji mo¿e trwaæ jeszcze d³u¿ej.
Z jednym Marokañczykiem doœæ trudno siê dogadaæ, wiêc myœla³em, ¿e bêdzie jeszcze trudniej, gdy tak wiele
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osób ma coœ do powiedzenia. Ku mojemu zdumieniu i zadowoleniu wystarczy³y zaledwie dwa tygodnie targowania siê, by uzgodniæ cenê i warunki,
w³¹cznie z ³adn¹ premi¹, jeœli kamieñ
oka¿e siê marsjañski.
Nastêpnego dnia kupi³em kolejny
bilet lotniczy do Maroka, by wróciæ na
Saharê zaledwie trzy tygodnie po powrocie z poprzedniego wyjazdu. W ci¹gu dni poprzedzaj¹cych wyjazd ogl¹da³em i przecina³em interesuj¹ce
kamienie, które wygl¹da³y obiecuj¹co,
i w ten sposób natrafi³em na wa¿¹cy
64,3 g okaz, który kupi³em wczeœniej
z dwoma chondrytami wêglistymi. Te

dzi³em tego kamienia magnesem ani
w Maroku ani w moim sklepie na Florydzie, ale na szczêœcie wybra³em go
do przeciêcia. Porówna³em go od razu
z p³ytk¹ NWA 3136 i zauwa¿y³em oczywiste podobieñstwa.
Zadzwoni³em do dr Irvinga i poinformowa³em o odkryciu, i ¿e wys³a³bym próbkê do analizy. Powiedzia³, ¿e
móg³by wypolerowaæ powierzchniê
i zbadaæ pod wzglêdem petrologicznym, by zobaczyæ, jak to wygl¹da. Gdy
otrzyma³ próbkê po kilku dniach, zrobi³ ten test i stwierdzi³, ¿e próbka ma
wszystkie cechy meteorytu ksiê¿ycowego. Powiedzia³, ¿e nie bêdzie pod-

Fot. 1. Trasa przebyta w ci¹gu kilku bezsennych dni, by nabyæ szczególne meteoryty.

dwa lekko przyci¹ga³y magnes,
a wszystkie trzy wygl¹da³y tak samo,
przynajmniej na oko. Przeci¹³em jeden
ma³y kamieñ, by mieæ próbkê wszystkich trzech. Gdy to zrobi³em, zaszokowa³o mnie, ¿e wnêtrze wygl¹da³o tak,
jak przekrój meteorytu ksiê¿ycowego
NWA 3136, który wraz z moim bratem,
Adamem, odkryliœmy trzy lata wczeœniej. Pomyœla³em, „Jak to mo¿liwe,
jeœli jest on magnetyczny?” Zbli¿y³em
magnes do kamienia i ze zdziwieniem
zobaczy³em, ¿e nie przyci¹ga on magnesu, jak kamienie, które sprawdza³em wczeœniej. Dziwne, ¿e nie sprawMETEORYT

czas analizy mikrosondowej za tydzieñ,
bo wyje¿d¿a na badania terenowe, ale
¿e mogê umówiæ siê z jego dobrym koleg¹, dr Kuehnerem, który jest szefem
pracowni mikrosondy. Skontaktowa³em siê z nim i powiedzia³, ¿e móg³by
zanalizowaæ próbkê do pi¹tku, kiedy
bêdê w Maroku. Umówi³em siê, ¿e zadzwoniê do niego stamt¹d, by spytaæ
siê o wyniki.
Poniewa¿ ten 64,3 g meteoryt „ksiê¿ycowy” wygl¹da³ na fragment wiêkszego kamienia, postanowi³em zapamiêtaæ jego wygl¹d na wypadek,
gdybym podczas nastêpnego wyjazdu
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spotka³ inny kamieñ, który móg³by do
niego pasowaæ. Stwierdzi³em póŸniej,
¿e ten ma³y kamieñ okaza³ siê du¿y i by³
czymœ w rodzaju zaproszenia do powrotu i odkrycia wiêkszego okazu.
Zanim wyjecha³em do Maroka, a dr
Irving na badania terenowe do parku
narodowego Yellowstone, umówiliœmy
siê, ¿e gdy tylko bêdê mia³ w rêku ten
675-gramowy meteoryt marsjañski,
zadzwoniê do niego i podam umówione has³o „Spirit Lives!” na czeœæ jednego z marsjañskich ³azików przemierzaj¹cych obecnie Czerwon¹ Planetê.
„Lives” w tym haœle oznacza³oby, ¿e
ten meteoryt rzeczywiœcie istnieje i pasuje do próbki, która mi dostarczono.
Nadszed³ w koñcu dzieñ wyjazdu na
tajemniczy kontynent afrykañski, gdzie
czeka³ mój skarb. Mia³o siê to okazaæ
przygod¹ wype³nion¹ intryg¹, niebezpieczeñstwem i nieomal œmiertelnymi
wypadkami.
Po mêcz¹cej, dziewiêtnastogodzinnej podró¿y z Florydy, w³¹cznie z oczekiwaniem na lotnisku i opóŸnieniami
lotów z powodu z³ej pogody, wyl¹dowa³em w koñcu w Casablance. Po godzinie, z baga¿em w rêku, mog³em spotkaæ wspólników, którzy niecierpliwie
oczekiwali na mój przyjazd. Po tradycyjnym powitaniu z uca³owaniem obu
policzków i uœciœniêciem rêki, a potem
dotkniêciem serca, poinformowali
mnie, ¿e chodz¹ s³uchy, ¿e dwóch dealerów z Erfoudu jedzie do Laâyoune
w Saharze Zachodniej z nadziej¹, ¿e
zdobêd¹ ten 675 g kamieñ, zanim ja to
zrobiê. Postanowiliœmy, ¿e bêdziemy
jechaæ najszybciej, jak tylko siê da, bez
odpoczynku, aby nabyæ upragnione trofeum przed tajemniczym zespo³em.
Na podró¿ na po³udnie do Laâyoune
potrzeba by³o wyczerpuj¹cych 28 godzin jazdy przez p³askie pola uprawne,
niebezpieczne prze³êcze górskie, a potem przez wydmy i zaroœla po³udniowych równin. Moi dwaj wspólnicy
wykonali zdumiewaj¹c¹ pracê nie œpi¹c
przez wiêkszoœæ czasu i kieruj¹c po niebezpiecznej drodze, której przewa¿aj¹ca czêœæ by³a w budowie. Salam, po kilkunastu godzinach za kierownic¹,
zacz¹³ przysypiaæ zbaczaj¹c z drogi.
Wtedy Landrover zeœlizgiwa³ siê na nierówne pobocze i wstrz¹sy budzi³y go
w sam¹ porê, by skierowaæ pojazd z powrotem na szosê.
Decyduj¹c, ¿e Salam nie jest ju¿
w stanie bezpiecznie kierowaæ, Mustafa siad³ za kierownic¹ i kontynuowa³
18

jazdê przez wiele godzin
ciemnej nocy, podczas
gdy Salam spa³. W bezludnych górach, przez
które jechaliœmy o 3 nad
ranem, by³ spory ruch. Po
wyprzedzeniu wielu samochodów i du¿ych ciê¿arówek Mustafa musia³
tak¿e przysn¹æ, poniewa¿
wyprzedzaj¹c kolejn¹ ciê¿arówkê zaczepi³ o koniec
zderzaka. To musi siê zdarzaæ czêsto, bo po prostu
pojecha³ dalej nawet nie
daj¹c kierowcy ciê¿arówki znaku rêk¹, ¿e wszystko w porz¹dku. Inny kierowca nie zwróci³ uwagi
na sytuacjê, która zdarzy³a siê za nim. Oczywiœcie
metaliczny „clang” metalu o metal zbudzi³ Salama,
który postanowi³ si¹œæ za Fot. 2. Café Luna w Laâyoune, w Saharze Zachodniej — zakierownicê, gdy dowie- powiedŸ nadchodz¹cych dobrych rzeczy?
liœmy wypytywani albo przeszukiwadzia³ siê, co siê sta³o.
Podczas jazdy przez noc i nastêpny ni. Jedna szczególnie zmilitaryzowana
dzieñ próbowa³em parê razy spaæ, po- wioska, Smara, mia³a tak wiele posteniewa¿ lec¹c do Maroka mog³em runków kontrolnych, ¿e w ci¹gu dziezdrzemn¹æ siê tylko na godzinkê. By- siêciu minut zatrzymywano nas trzy³em zupe³nie wyczerpany, ale ta pe³na krotnie. Podczas niektórych z tych
napiêcia jazda wybi³a mnie ze snu. po¿eraj¹cych czas zatrzymañ oficeroWjechaliœmy do Sahary Zachodniej wie naruszali prawo i domagali siê
i minêliœmy kilka ma³ych wiosek, z któ- „bakszyszu” czyli ³apówki, aby pozworych ka¿da by³a uwa¿ana za „strefê liæ nam przejechaæ. Jeden pomys³owy
wojskow¹” z powodu nieustannego glina, nie chc¹c otwarcie domagaæ siê
sporu o ten teren miêdzy Marokiem pieniêdzy, stwierdzi³, „Nie jad³em dziœ
i Algieri¹ trwaj¹cego od lat siedemdzie- obiadu.” Wiedz¹c, ¿e to jest jego sposi¹tych. W ka¿dej z tych wiosek by³ sób domagania siê pieniêdzy, Salam
kontrolny posterunek policji, gdzie by- spyta³ oficera, czy móg³by mu kupiæ

Fot. 3. NWA 4472 — 64,3 g brekcja regolitowa z ksiê¿ycowego morza.
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obiad i wrêczy³ ponad 100 dirhamów
(jakieœ 12 dolarów).
Z nadejœciem nocy w koñcu wtoczyliœmy siê do Laâyoune, wszyscy zmêczeni i obolali od tej „piekielnej podró¿y” jak j¹ póŸniej nazwa³em.
Pojechaliœmy prosto do domu jednego
z siedmiu wspólników i zostaliœmy przywitani szerokim uœmiechem i typowymi uprzejmoœciami. Mustafa spyta³, czy
chcê siê trochê przespaæ, zanim zobaczê ten 675 g kamieñ. Nie chc¹c dawaæ
nikomu szansy zabrania mi kamienia
sprzed nosa w czasie snu powiedzia³em,
„Nie, dziêkujê, przyjecha³em z tak daleka, wiêc chcia³bym go zobaczyæ ju¿ teraz.” Wobec tego chudy wspólnik pokaza³ kamieñ.
I oto mia³em w rêku niewiarygodnie œwie¿y 675 g marsjañski meteoryt.
Jak mog³em spojrzeæ w oczy moich marokañskich wspólników i nie daæ im poznaæ, ¿e ju¿ wiem, co to za kamieñ?
Przez lata handlowania z Marokañczykami wyæwiczy³em du¿e opanowanie,
jeœli chodzi o grê w „Marokañskiego
Pokera” (jak lubiê to nazywaæ) podczas
targów z nimi. Po prostu rzuci³em obojêtnie okiem na okaz, spojrza³em im
w oczy i powiedzia³em, „Wygl¹da jak
próbka, któr¹ wzi¹³em trzy tygodnie
temu podczas mojego ostatniego przyjazdu.”
Dobiliœmy targu i skarb zosta³ schowany bezpiecznie w moim du¿ym futerale od kamery. Po zakoñczeniu tej
czêœci interesów przypieczêtowaliœmy
transakcjê miêtow¹ herbat¹. By³a tak
s³odka, ¿e chyba by³o w niej tyle samo
cukru, co wody. Potem pojawi³a siê

Fot. 4. Greg (z prawej) trzymaj¹cy 675 g marsjañski meteoryt NWA 4468 — transakcja zakoñczona!

misa z gór¹ tad¿inu, którym wszyscy
raczyliœmy siê, grzebi¹c rêkami i u¿ywaj¹c kawa³ków chleba jako sztuæców.
Po zakoñczeniu posi³ku do pokoju
wesz³o kilku nomadów odzianych
w tradycyjne szaty albo d¿insy, z których ka¿dy trzyma³ rozmaite torby z kamieniami, które mia³em obejrzeæ. Niektóre by³y ziemskie, a inne by³y tylko
chondrytami zwyczajnymi. Ostatni,
z opask¹ na oku, pokaza³ interesuj¹cy
kamieñ wa¿¹cy 1173 g. Gdy obejrza³em go przez moj¹ dziesiêciokrotn¹
lupê, omal nie podskoczy³em z wra¿enia, bo zobaczy³em wymowne, bia³awe okruchy, które w przyæmionym
œwietle wygl¹da³y identycznie jak te
w 64,3 g „ksiê¿ycu”, który odkry³em
w swoim sklepie. Wygl¹da³o na to, ¿e
ten ma wiêksz¹ koncentracjê okruchów
ni¿ ma³y, wobec czego stwierdzi³em, ¿e

Fot. 5. NWA 4468 — 675 g marsjañski shergottyt (z prawej) i NWA 4473 — 1173 g unikalny
polimiktyczny diogenit (z lewej).
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wygl¹da nieco inaczej. Po raz drugi
w ci¹gu godziny musia³em zachowaæ
zimn¹ krew. Nie mog³em pokazaæ emocji, jakie wzbudzi³o to obiecuj¹ce odkrycie, bo nie mia³bym szansy kupiæ
tego okazu. Stwierdzi³em po prostu, ¿e
wygl¹da interesuj¹co, ale w³aœciciel
upiera³ siê, ¿e to ksiê¿yc, jak zwykle
robi¹ nomadzi w przypadku „szczególnych” kamieni. Powiedzia³em, ¿e to
mo¿e byæ wszystko, od eukrytu do ksiê¿yca, a nawet ziemski kamieñ. Dzia³aj¹c tak, jakbym nie by³ zbytnio zainteresowany tym kamieniem, spyta³em ile
sobie ¿yczy za niego i nie by³em zaskoczony horrendaln¹ cen¹, jakiej za¿¹da³. Powiedzia³em, ¿e zastanowiê siê
i spyta³em, czy móg³bym ulokowaæ go
z kamieniem 675 g, aby omówiæ to póŸniej. Zgodzi³ siê i schowa³em go razem
z marsjañskim meteorytem.
Spyta³em, czy mogliby zabraæ mnie
na nocna przeja¿d¿kê po Laâyoune, poniewa¿ nigdy tam jeszcze nie by³em.
Wskoczyliœmy do Landrovera i zaczêliœmy zwiedzanie. By³em przekonany,
¿e saharyjskie wiatry mi sprzyjaj¹, gdy
zobaczy³em neon z napisem „Café
Luna.” Trzeba zawsze mieæ oczy otwarte, poniewa¿ gdy nadarza siê okazja,
trzeba byæ przygotowanym na szybkie
dzia³anie.
Po krótkiej wycieczce wróciliœmy do
domu na dobrze zas³u¿ony wypoczynek. Sen nie przyszed³ szybko. Nie tylko wszed³em w posiadanie 675 g meteorytu marsjañskiego, ale mia³em coœ,
co mog³o byæ trzecim co do wielkoœci
meteorytem ksiê¿ycowym, jeœli siê potwierdzi, ¿e ten 1173 g kamieñ jest
z Ksiê¿yca, a nastêpnego dnia zamierza³em zdobyæ nowiny o 64,3 g „ksiê19

¿ycu”. Po przemyœleniu zdarzeñ z ostatnich 48 godzin z zaledwie godzin¹ snu
zdo³a³em w koñcu zasn¹æ. Nie na d³ugo, bo po dwóch godzinach obudzi³y
mnie dziwne odg³osy nieznajomego
miasta. Le¿a³em myœl¹c, jak wytargowaæ ten kamieñ 1173 g, gdybym otrzyma³ z laboratorium wyniki dla ma³ego
kamienia.
Œwiat³o poranka nadesz³o doœæ szybko. Zebraliœmy nasze rzeczy i uzgodniliœmy z w³aœcicielem kamienia 1173 g,
¿e weŸmiemy go ze sob¹ na resztê podró¿y. By³o to mo¿liwe tylko dlatego, ¿e
Mustafa zna³ tego cz³owieka i zagwarantowa³ mu, ¿e jeœli nie uzgodnimy ceny
podczas mojej wizyty, to wezmê tylko
próbkê kamienia i bêdziemy dobijaæ targu przez telefon lub emaile, gdy wrócê
do Stanów Zjednoczonych.
Postanowiliœmy jechaæ prosto do
M’hamid omijaj¹c Agadir, Ouarzazate
i Zagorê. To pozwala³o mi wróciæ na
szlak, jakim zwykle wêdrujê przyje¿d¿aj¹c do Maroka. Droga wiod³a na pó³noc,
czêœciowo brzegiem Oceanu Atlantyckiego. By³a to odprê¿aj¹ca jazda, chocia¿ by³em wci¹¿ bardzo zmêczony brakiem snu i obola³y od siedzenia przez
tak wiele godzin. Jeszcze piêæ godzin
i mog³em zadzwoniæ do dr Kuehnera, jakieœ 5000 mil st¹d, by zobaczyæ, czy
zakoñczy³ analizê tego kamienia 64,3 g.
Zatrzymaliœmy siê na poboczu nad urwiskiem patrz¹c na uderzaj¹ce o brzeg fale
oceanu. Wtedy zadzwoni³em. Podniós³
s³uchawkê i s³ysz¹c mój g³os powiedzia³,
„Gratulacje, jest Pan szczêœliwym w³aœcicielem meteorytu ksiê¿ycowego!”
Omal nie wyszed³em z siebie — jeszcze
jeden potwierdzony meteoryt planetarny w ci¹gu zaledwie kilku tygodni. By³em teraz przekonany, ¿e ten kamieñ
1173 g musi stanowiæ parê dla tego ma³ego ksiê¿yca, który mia³em w domu. Po
zakoñczeniu rozmowy wróci³em do partnerów i powiedzia³em, ¿e w Stanach
wszystko w porz¹dku.
Potem zadzwoni³em do dr Irvinga,
który ju¿ podró¿owa³ przez Idaho i Waszyngton, by przekazaæ mu dobre wieœci o zdobyciu 675 g marsjañskiego
meteorytu i o potwierdzeniu z laboratorium 64,3 g ksiê¿ycowego wraz z nadziej¹ na nowy, wiêkszy „ksiê¿yc”.

Fot. 6. Greg (u góry z ty³u) i Mustafa (na dole z przodu) podczas tak potrzebnego przystanku
na odpoczynek.

Niestety odezwa³a siê tylko poczta g³osowa i musia³em zmodyfikowaæ nasze
uzgodnione wczeœniej has³o, aby nie
zaniepokoiæ wspólników wiadomoœci¹
o klasyfikacji obu planetarnych kamieni. Po sygnale zostawi³em wiadomoœæ
„Hello Tony, ‘Spirit Lives’ AND ‘Opportunity Knocks’!” „Spirit” odnosi³ siê
do 675 g marsjañskiego meteorytu
a „Opportunity Knocks” do tego obiecuj¹cego kamienia 1173 g. Potem doda³em jeszcze stosowne zdanie, „Te dwa
kamienie to prawdziwy Dynamiczny
Duet,” po czym od³o¿y³em s³uchawkê.
Kontynuowaliœmy podró¿ chc¹c dotrzeæ do M’hamid w ci¹gu 24 godzin.
Salam i Mustafa przez ca³¹ dobê na zmianê siedzieli za kierownic¹. Salam
zdrzemn¹³ siê w pewnym momencie
i musia³em z³apaæ za kierownicê w sama
porê, by zjechaæ w Agadirze na w³aœciw¹
drogê. Salam obudzi³ siê i nacisn¹³ na
hamulec, co zbudzi³o Mustafê. Salam,
ju¿ rozbudzony, stwierdzi³ „jestem
œmiertelnie zmêczony!” Zamienili siê
miejscami i Mustafa kierowa³ tak d³ugo, jak móg³ to robiæ bezpiecznie. Podczas dwugodzinnego odpoczynku znów
próbowa³em spaæ w Landroverze, ale
uda³o mi siê zdrzemn¹æ tylko na godzinkê, bo by³o gor¹co i bardzo niewygodnie. Wreszcie Mustafa doprowadzi³ nas
do celu i od razu zabraliœmy siê do pracy id¹c na kolejne umówione spotkania
i ogl¹daj¹c kamienie od ró¿nych nomadów i dealerów.

Internetowe forum dyskusyjne http://meteorytomania.info
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Po zakoñczeniu interesów w M’hamid, Tagounite i Zagorze postanowiliœmy od razu jechaæ do Rissani i Erfoudu. Podczas tej czêœci ekspedycji, która
wymaga³a oœmiu godzin nocnej jazdy po
serpentynach dróg wymagaj¹cych powa¿nej naprawy, najczêœciej je¿y³y mi
siê w³osy na g³owie.
W tym momencie Mustafa siedzia³
za kierownic¹ i wygl¹da³o, ¿e jest zupe³nie przytomny. Uzna³em, ¿e jest to
dobra okazja, by zacz¹æ negocjowaæ
cenê tego potencjalnego ksiê¿ycowego
meteorytu 1173 g. Wyrazi³em swoj¹
opiniê o kamieniu, odrzuci³em to, co
w³aœciciel sobie wyobra¿a³, i przedstawi³em swoj¹ kontrpropozycjê. Mustafa zadzwoni³ do tego cz³owieka i po
d³ugiej dyskusji stwierdzi³, ¿e moja
oferta zosta³a przyjêta. By³em zadowolony, ¿e nie trwa³o to d³ugo, bo by³em
wyczerpany i nie mia³bym energii na
przed³u¿aj¹ce siê negocjacje.
Stwierdzi³em, ¿e jestem coraz bardziej zmêczony i prawie zasypiam; wtedy Landrover wpada³ w dziurê lub zaczepia³ o kamieniste pobocze drogi, co
mnie od razu budzi³o. Za ka¿dym razem, gdy siê to zdarza³o, ³apa³em kurczowo za uchwyt na tablicy rozdzielczej
oczekuj¹c zderzenia. Postanowi³em, ¿e
nie mogê pozwoliæ sobie na spanie,
i poprosi³em, by zatrzymaæ siê na parê
³yków Coli, by kofeina nas rozbudzi³a.
Potem wyruszyliœmy w dalsz¹ drogê.
Po chwili, wci¹¿ jakieœ trzy godziny
przed celem, zauwa¿y³em, ¿e Mustafa
zaczyna przekraczaæ liniê rozdzielaj¹c¹
pasy ruchu. Zrobi³ to parê razy, wiec
zacz¹³em mówiæ do niego, chocia¿
móg³ nie rozumieæ, co mówiê. To nie
dzia³a³o i na zakrêcie w górzystej oko4/2006

licy przejecha³ na przeciwny pas i zmierza³ prosto na druga stronê drogi. Z biciem serca mia³em tylko tyle czasu, by
zacz¹æ wrzeszczeæ „Mustafa, Mustafa!!” chwyciwszy kierownicê i szarpn¹wszy ni¹ w prawo. Landrover zacz¹³
jechaæ zygzakiem, co Mustafa zdo³a³
skorygowaæ, gdy siê obudzi³. Wcisn¹³
hamulec zatrzymuj¹c siê z piskiem, co
obudzi³o Salama, który spa³ na tylnym
siedzeniu. Mustafa krzykn¹³, „Hamdullah!” (Dziêki Bogu!), i oœwiadczy³, ¿e
wiêcej ju¿ noc¹ nie pojedzie.
Salam siad³ za kierownic¹ i poprosi³em go, by wróciæ tam, gdzie omal nie
zjechaliœmy z drogi, by zobaczyæ, gdzie
byœmy zjechali. W œwietle reflektorów
okaza³o siê, ¿e zjechalibyœmy z ma³ego
urwiska na kilka du¿ych g³azów, a potem po zboczu w dó³. Ten widok naprawdê przerazi³ Mustafê, co widzia³em po
skamienia³ym wygl¹dzie jego twarzy.
Przy pomocy t³umaczenia Salama próbowa³em pocieszyæ Mustafê mówi¹c,
„Nie przejmuj siê, boli tylko gdy uderzysz w pierwszy g³az!” Powiedzia³, ¿e
rozumie, co mam na myœli, i podziêkowa³ wylewnie za uratowanie ¿ycia nas
wszystkich. Nie przestawa³ wyra¿aæ
wdziêcznoœci przez resztê drogi.
Po trzech godzinach jazdy dotarliœmy
do hotelu w Erfoudzie. By³a trzecia rano.
Rozeszliœmy siê do pokojów i wzi¹³em
bardzo potrzebny prysznic. Minê³o piêæ
dni podró¿y samolotem i w gor¹cym,
zakurzonym samochodzie bez k¹pieli.
Jestem pewien, ze zgorszy³bym najbardziej odpornego wielb³¹da, gdybym
zbli¿y³ siê do niego. Czuj¹c siê czysty
i nieco odœwie¿ony po³o¿y³em siê do
miêkkiego ³ó¿ka w klimatyzowanym
pokoju i uœwiadomi³em sobie, ¿e przez
ostatnie piêæ dni nie spa³em wiêcej ni¿
piêæ godzin. Zapad³em w g³êboki sen
i spa³em ca³e 10 godzin.
Obudzi³em siê o 2:30 po po³udniu,
ubra³em siê szybko i do³¹czy³em do
moich cierpliwych przyjació³, którzy
czekali szeœæ godzin, a¿ wy³oniê siê
z pokoju. Przeprosi³em za spanie tak
d³ugo, ale Salam zapewnia³, ¿e nic siê
nie sta³o. Powiedzia³, ¿e Mustafa powiedzia³ mu wczeœniej, „Greg mo¿e
spaæ tak d³ugo jak chce, on uratowa³
nam ¿ycie!” Resztê dnia spêdziliœmy
ogl¹daj¹c parê kamieni i kupuj¹c trochê eukrytowej materii, o któr¹ targowa³em siê przez ostatnich kilka miesiêcy. By³a to jedna z transakcji typu
„Marokañskiego Pokera”, która wymaga³a cierpliwoœci z mojej strony, by
4/2006

Fot. 7. NWA 4473 — 1173 g unikalny polimiktyczny diogenit.

dostaæ materia³ za przyzwoit¹ cenê. To
zakoñczy³o nasze interesy i pojechaliœmy szeœæ godzin noc¹ do Ouarzazate,
gdzie zatrzymaliœmy siê w mieszkaniu
przyjaciela.
Nastêpnego dnia potrzebowaliœmy
piêciu godzin, by dotrzeæ do naszego
ostatniego celu, do Marakeszu. Zatrzymaliœmy siê w domu wuja Salama,
gdzie znów mog³em spaæ tylko parê
godzin z powodu ha³aœliwego zgromadzenia m³odych ludzi pod otwartym
oknem. O 4:30 rano wstaliœmy i wyruszyliœmy na lotnisko.
Lot do domu by³ spokojny i bardzo
relaksuj¹cy. Pogr¹¿y³em siê w rozmyœlaniach. Uœwiadomi³em sobie nieprawdopodobne osi¹gniêcia, o których
wiêkszoœæ kolekcjonerów tylko marzy.
W ci¹gu czterech tygodni i dwóch wyjazdów do Maroka i Sahary Zachodniej
mia³em szczêœcie odkryæ i zdobyæ dwa
potwierdzone meteoryty planetarne
(675 g marsjañski i 64,3 g ksiê¿ycowy)
i jeden du¿y kamieñ, co do którego by³em pewien, ze jest z Ksiê¿yca.
Po powrocie wys³a³em próbkê tego
kamienia 1173 g do dr Irvinga do analizy. Wynik otrzyma³em za tydzieñ
przez telefon bezpoœrednio z pracowni
mikrosondy i wiadomoœæ nie by³a tak¹,
jakiej siê spodziewa³em. Ten 1173 g
„ksiê¿yc” okaza³ siê unikalnym polimiktycznym diogenitem! Nie by³ œciœle planetarnym, ale równie emocjonuj¹cym. To doœwiadczenie ma w³aœnie
pokazaæ, jak decyduj¹c¹ role odgrywaj¹
naukowcy w rozpoznawaniu tych niebieskich pos³añców.
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Przypisujê moje szczêœcie wytrwa³oœci. W ci¹gu ostatnich kilku lat wielokrotnie wyje¿d¿a³em do pó³nocno-zachodniej Afryki i naby³em kilkanaœcie rzadkich i piêknych meteorytów
muzealnej jakoœci. Trzeba trzymaæ
rêkê na pulsie Sahary, aby byæ gotowym, gdy ukazuj¹ siê te dobre. Wydaje siê, ¿e aby dostaæ najlepsze meteoryty, trzeba znosiæ i przetrwaæ
zwi¹zane z tym trudnoœci.
Wszystko to zaczê³o siê od próbki
nieznanego kamienia, a skoñczy³o na
„Spirit i Opportunity.” Spirit okaza³ siê
rzeczywistoœci¹ Opportunity puka³,
wiêc otworzy³em drzwi.
Uwaga: Marsjañski meteoryt 675 g
otrzyma³ oznaczenie Northwest Africa
4468, ksiê¿ycowy 64,3 g Northwest
Africa 4472, a ten 1173 g polimiktyczny diogenit Northwest Africa 4473.

Email: gmhupe@tampabay.rr.com
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Warsztaty poœwiêcone
pustynnym meteorytom
Tim Swindle
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 12 No. 4. Copyright © 2006 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

o mamy robiæ z tymi wszystki
mi meteorytami z pustyni?”
Taki by³ tytu³ pierwszego wyst¹pienia i motyw przewodni nietypowych warsztatów na temat pustynnych
meteorytów, które odby³y siê w Casablance w Maroku, 2–4 sierpnia 2006 r.
Warsztaty, zorganizowane przez prof.
Hasnaa Chennaoui Aoudjehane z Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Hassana
II w Casablance i finansowane g³ównie przez ten uniwersytet i Meteoritical
Society, zgromadzi³y profesorów i studentów, kustoszy muzeów i przedstawicieli rz¹dów z ca³ego œwiata, aby
omówiæ najró¿niejsze zagadnienia
zwi¹zane z pustynnymi meteorytami,
od problemów przechowywania i efektów wietrzenia, przez metody wykrywania b³êdnie zidentyfikowanych meteorytów pustynnych do drêcz¹cego
problemu, jak postêpowaæ z meteorytami p³yn¹cymi z pustyñ. To spotkanie
by³o najwiêkszymi (i chyba pierwszymi) warsztatami meteorytowymi, jakie
odby³y siê w Pó³nocnej Afryce.
Koncentrowano siê g³ównie na Saharze i Omanie, miejscach, gdzie obecnie s¹ najbardziej intensywne poszukiwania, a wœród uczestników

„C

warsztatów byli przedstawiciele Maroka, Tunezji, Algierii, Egiptu i Omanu.
Jednak ponad 60 uczestników reprezentowa³o 17 krajów z piêciu kontynentów.
A pozosta³e dwa kontynenty, Australia
i Antarktyda, by³y czêsto wspominane
z powodu owocnych poszukiwañ na
tamtejszych pustyniach.
Problem, jak postêpowaæ z meteorytami, nakreœlony przez Bertranda Devouarda (Laboratoire Magmas et Volcans w Clermont-Ferrand, we Francji)
w inauguracyjnym wyst¹pieniu, ma
szereg aspektów dla badaczy, kustoszy
muzeów i dla rz¹dów. Z jednej strony
meteoryty, które pochodz¹ z pustyni,
maj¹ z regu³y ubog¹ dokumentacjê,
wiêc trudno zidentyfikowaæ meteoryty
pochodz¹ce ze wspólnego spadku i niemo¿liwe jest zbadanie naturalnych mechanizmów gromadzenia meteorytów
czy ewentualnych obszarów rozrzutu.
Jednak wobec znacznie wiêkszej liczby dostêpnych meteorytów, nieuchronnie ujawni³o siê wiêcej meteorytów
rzadkich, lub nawet wczeœniej nieznanych typów.
Z drugiej strony jednak s¹ tak¿e
kwestie prawne. Jak zauwa¿y³ Devouard (i inni), eksportowanie meteory-

Fot. 1. Uczestnicy sierpniowych warsztatów poœwiêconych pustynnym meteorytom w Casablance
w Maroku. Organizator, prof. Hasnaa Chennaoui Aoudjehane z Uniwersytetu Hassana II w Casablance, jest w œrodku pierwszego rzêdu z plikiem publikacji.
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tów z niektórych z omawianych krajów
jest nielegalne. Jednak granice s¹ czêsto nieoznaczone lub niestrze¿one, wiêc
zbieracze (w³¹cznie z nomadami) mog¹
po prostu przewieŸæ meteoryty do kraju, który zezwala na eksport. Dodatkowym problemem jest fakt, ¿e wiêkszoœæ
krajów pustynnych nie ma instytucji
zajmuj¹cych siê w³aœciw¹ opiek¹ nad
meteorytami, chocia¿ niektóre, z Omanem na czele, staraj¹ siê zmieniæ tê sytuacjê.
Wreszcie s¹ problemy etyczne. Czy
jest etyczne zabieranie dziedzictwa jakiegoœ kraju? Z drugiej strony co z tymi,
poczynaj¹c od nomadów, którzy utrzymuj¹ siê ze zbierania i sprzedawania
meteorytów?
Na niektóre z tych zagadnieñ odpowiadaj¹ dwa konsorcja. Jedno, wspó³pracê Szwajcarii i Omanu, przedstawi³
Beda Hofmann z Universytetu w Bernie. Stronê omañsk¹ reprezentowa³ Ali
Al-Kathari, który niedawno uzyska³
w Bernie tytu³ doktora, a obecnie pracuje z rz¹dem Omanu nad planami instytucji zajmuj¹cej siê meteorytami.
Drugie, wspó³pracê Libii i Niemiec, reprezentowa³ Jochen Schlüter z Universytetu w Hamburgu. Schlüter opisa³
prace dotycz¹ce problemu, dlaczego
pewne obszary, takie jak Dar Al Gani
i Hammadah al Hamra, dostarczaj¹ meteorytów tak szczodrze, podczas gdy s¹siednie obszary nie. Schlüter powiedzia³, ¿e ich grupa stwierdzi³a, ¿e
granice obszarów bogatych w meteoryty s¹ wyznaczone przez zmianê rodzaju lub barwy ska³ i pojawienie siê wegetacji.
Wœród wielu referatów omawiaj¹cych takie czy inne aspekty wietrzenia,
jednym z bardziej intryguj¹cych by³o
detektywistyczne wyst¹pienie Luigiego Folco z Museo Nazionale dell’Antartide w Sienie we W³oszech. Badaj¹c
chondryt zwyczajny, który rzekomo
zosta³ znaleziony we W³oszech, Folco
zaobserwowa³, ¿e powierzchnia wyraŸnie zosta³a wyszorowana, ale w szczelinach meteorytu by³y wciœniête ziarna
kwarcu. Po szczegó³owym zbadaniu
4/2006

tych ziaren stwierdzi³ on, ¿e pasuj¹ one
do ziaren piasku z Sahary, ale nie z terenu W³och, gdzie rzekomo zosta³ on
znaleziony (ani z jakiegokolwiek miejsca w Europie), wobec czego jest prawdopodobne, ¿e ten meteoryt zosta³
w rzeczywistoœci przywieziony z Sahary, a nie spad³ we W³oszech. W przypadku znalezisk, których wartoœæ zale¿y od tego, czy zosta³y one znalezione
w wyj¹tkowym miejscu, taka detektywistyczna praca mo¿e ostatecznie dostarczyæ potê¿nego narzêdzia dla kustoszy i kupuj¹cych.
G³ówna czêœæ warsztatów sk³ada³a
siê z jednego bardzo d³ugiego dnia referatów, które rozpoczê³y siê krótko po
8:00 rano, a po nich nast¹pi³ tradycyjny
marokañski obiad, który zakoñczy³ siê
po pó³nocy. Oprócz samych warsztatów,
wiêkszoœæ uczestników wziê³a udzia³
w zwiedzaniu Rabatu (stolicy Maroka)
z przewodnikiem nastêpnego dnia,
a kilkanaœcie osób z grupy spêdzi³o kilka dni przed warsztatami zwiedzaj¹c na
w³asn¹ rêkê inne czêœci kraju.
Warsztaty dostarczy³y sposobnoœci
do rozpoczêcia dialogu miêdzy kustoszami i naukowcami, z których wielu
nigdy nie by³o w Afryce Pó³nocnej,

Fot. 2. Dyskusje podczas przerwy na warsztatach poœwiêconych pustynnym meteorytom w Casablance, w Maroku.

a naukowcami i przedstawicielami
w³adz z Afryki Pó³nocnej, z których
wielu nigdy nie spotka³o ¿adnego naukowca z Ameryki, Europy i Japonii.
Wa¿ne, ¿e na warsztaty przyby³o kilka
osób z zarz¹du Meteoritical Society
i cz³onków Komisji Nazewnictwa, której zadaniem jest nadawanie meteorytom oficjalnych nazw.

Trudno siê dziwiæ, ¿e warsztaty nie
wytworzy³y wspólnego stanowiska na
temat tego, co robiæ z tymi wszystkimi
pustynnymi meteorytami, ale sta³y siê
one wzorem dla otwierania linii komunikacyjnych pomiêdzy ró¿nymi, zainteresowanymi grupami.
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Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Meteorytowe zapraszaj¹ do Olsztyna w dniach 20 – 21 kwietnia 2007 roku na

IV SEMINARIUM METEORYTOWE i WALNY ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO
ZG£OSZONE REFERATY:
SESJA NAUKOWA
– Mohamed Abu Anbar, Ryszard Kryza,
Tadeusz A. Przylibski, El–Bahariya G. –
Nowy meteoryt z Libii
– Jadwiga Bia³a – Pierwszy polski doktorat z meteorytyki
– Stanis³aw Ciechanowicz – Problem
bilansu powierzchni Ziemi w geologii
– Agata Duczmal–Czernikiewicz,
£ukasz Karwowski, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyñski, Andrzej Pilski, Krzysztof Socha – Sk³ad mineralny najwiêkszego meteorytu Polski
– Bogus³awa Hurnik – Nowe elementy
w klasyfikacji chondrytów
– Hieronim Hurnik – Materia gazowo-py³owa komet Borelly, Tempel1 i Wild 2
– Anna Karczemska, Iwona Szynkowska, Marcin Kazanecki, Marian Szurgot,
£ukasz Karwowski, Tadeusz Paryjczak,
Stanis³aw Mitura – Zastosowanie nowych
metod analitycznych w badaniach meteorytów
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– £ukasz Karwowski, Grzegorz Brzustowicz – Strzelce Krajeñskie – deszcz
meteorytów czy kataklizm œredniowieczny?
– Agnieszka Kryszczyñska – 809 Lundia – podwójna zagadka
– Andrzej Manecki, Jadwiga Bia³a –
Z prac nad histori¹ meteorytyki polskiej
– Arkadiusz Olech, Przemys³aw ¯o³¹dek
– Mo¿liwoœci obliczeniowe Polskiej Sieci Bolidowej na przyk³adzie bolidu
PF040706a
– Wojciech Tomasz Stankowski – Najnowsze luminescencyjne dane wieku
impaktów w Morasku, Kaali i Ilumetsa
– Jerzy Strzeja – Lodowe meteoryty, kosmiczne galarety i kamienie jak py³
– Karol Szlachta, Jolanta Ga³¹zka-Friedman, Agnieszka Wojnarowska, Adam
Maliszewski – Wyniki badañ py³u komety Wild 2
– Agnieszka Wojnarowska, Karol
Szlachta, Jolanta Ga³¹zka–Friedman,
Adam Maliszewski – Przegl¹d wyników
badañ moessbauerowskich przeprowaMETEORYT

dzonych przez sondy Spirit i Oportunity
– Adam Maliszewski, Karol Szlachta,
Jolanta Ga³¹zka-Friedman, Agnieszka
Wojnarowska, Nonna Bakun-Czubarow
– Badania moessbauerowskie meteorytu Zak³odzie
– Marian Szurgot, Anna Karczemska,
Stanis³aw Mitura, Krzysztof Jakubowski
– Analityczna mikroskopia elektronowa
w badaniach chondrytów wêglistych
SESJA POPULARNA
– £ukasz Karwowski – Meteoryty w historii Ziemi
– Jadwiga Bia³a – Od granic Wszechœwiata do Pu³tuska
– Tadeusz Przylibski – Odkrywanie nowego minera³u
POSTERY
– Wies³aw Czajka – Mapa spadków
materii kosmicznej na obszar Polski
– Mariusz Paszkowski, Wies³aw Czajka
– Struktura Pe³czy na Wo³yniu – jeszcze
jeden impakt z granicy K-T?
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Stratygrafia tektytów z Port Campbell
potwierdzona
Don McColl
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 12 No. 4. Copyright © 2006 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

Wstêp
Odk¹d przeprowadzono pierwsze
radioizotopowe wyznaczenia wieku
tektytów z obszarów rozrzutu po³udniowo-wschodniej Azji, uwidoczni³o siê
ogromne zró¿nicowanie opinii na temat
prawdopodobnej daty ich spadku. Widoczne idealne zachowanie œladów
przelotu przez atmosferê na tektytach
z po³udniowej czêœci Australii oraz ich
obecnoœæ w po³o¿onych p³ytko pod
powierzchni¹ z³o¿ach piasku, sugerowa³o pierwszym badaczom, ¿e s¹ one
bardzo m³ode, ¿e spad³y byæ mo¿e tylko kilka tysiêcy lat temu. Prowadzone
w latach szeœædziesi¹tych XX wieku
archeologicznego typu badania osadów
(gleb) po³udniowo-zachodniej Wiktorii zdawa³y siê wspieraæ ten sam punkt
widzenia.
Z drugiej strony jednak, gdy samo
szkliwo tektytów badano metod¹ potasowo-argonow¹ i metod¹ œladów rozszczepienia, uzyskiwano wiek powy¿ej
pó³ miliona lat. Z czasem badania pozycji stratygraficznej warstwy mikrotektytów w próbkach rdzeni z wierceñ
w dnie oceanicznym podobnie potwierdzi³y wiek oceniany na oko³o 700000
lat. Dziœ generalnie pogl¹d jest taki, ¿e
zdarzenie, które doprowadzi³o do
utworzenia siê tektytów po³udniowowschodniej Azji, nast¹pi³o bardzo blisko okresu odwrócenia biegunowoœci

Fot. 1. Maszyna do wykopywania tektytów w akcji. ¯wirownia w piaskach równiny Hansona ko³o
Chappell Vale. Ukoœnie biegn¹ce warstwy widaæ po prawej stronie ³adowarki.

pola geomagnetycznego Brunhes-Matuyama, który jest wyznaczony doœæ dok³adnie na 0,77 miliona lat. Z tego
wszystkiego sta³o siê oczywiste, ¿e stratygraficzne wnioski pierwszych australijskich badaczy, by³y z jakiegoœ powodu zupe³nie b³êdne.

Rozwi¹zanie
Obszar Port Campbell w po³udniowo-zachodniej Wiktorii s³ynie z okazów tektytów, które nale¿¹ do najlepiej
zachowanych na œwiecie. W konsekwencji by³o to logiczne miejsce do

Fot. 2. Ogólny widok ¿wirowni Chapple Vale. Jak dot¹d wydobyto z niej oko³o 300 000 metrów
szeœciennych piasku.
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szukania odpowiedzi. Pojawi³a siê ona,
gdy nie¿yj¹cy ju¿ Gene Shoemaker,
maj¹cy wiele lat doœwiadczenia z tektytami z ró¿nych miejsc œwiata, spotka³
siê z Ralphem Uhlherrem, którego zbiór
tektytów z tego obszaru jest niew¹tpliwie owocem najstaranniejszych i najlepiej udokumentowanych poszukiwañ.
W 1999 roku opublikowali oni, stanowi¹c¹ kamieñ milowy pracê (Shoemaker and Uhlherr, 1999), która godzi
sprzeczne ze sob¹ punkty widzenia.
Jak wskazuj¹ wszystkie dowody,
tektyty spad³y istotnie w Port Campbell
oko³o trzech czwartych miliona lat
temu. Wyl¹dowa³y one w z³o¿ach piasku, które geolodzy nazywaj¹ „piaskami równiny Hansona” prawdopodobnie
z okresu pliocenu (1 do 2 milionów lat
temu). Gdy tektyty l¹dowa³y, piasek by³
na powierzchni rozleg³ej równiny czêœciowo zalewanej przez morze. Piasek
by³ miêkki i obojêtny chemicznie dla
szkliwa tektytów, wiêc stanowi³ idealne œrodowisko dla zagrzebania i idealnego zachowania delikatnych struktur
tektytów przez setki tysiêcy lat.
Tektoniczne wydŸwigniêcie regionu
i rozcz³onkowanie dawnej penepleny
mia³o miejsce ca³kiem niedawno, przerywane, a mo¿e nawet przyspieszane
przez wulkaniczn¹ aktywnoœæ tylko kil4/2006

ka tysiêcy lat temu. Resztki doœæ cienkich warstw piasków równiny Hansona pozosta³y ods³oniête w wykopach na
wierzcho³kach wzgórz, w rzadkich
wykopach dróg i na zerodowanych krawêdziach urwisk, gdzie mog¹ byæ widoczne pozostaj¹c w niezgodnoœci geologicznej na starszych osadach. Te
resztki zawieraj¹ rozsiane zaokr¹glone
kamyki kwarcu, fragmenty bia³ego
kwarcu ¿y³owego, trochê piroklastycznych fragmentów lawy z wulkanizmu
i rzadko, kilka tektytów. Te zwietrza³e
resztki pozostaj¹, jako otulina, czêœciowo zagrzebana w obecnych profilach
gleby, które maj¹ tylko kilka tysiêcy lat.
Chocia¿ z³o¿one z doœæ starych sk³adników te profile gleby s¹ znacznie
m³odsze, ni¿ jakikolwiek z ich sk³adników i w tej glebie znajdowano od czasu do czasu tektyty przez ostatnie 50
lat g³ównie podczas budowy dróg lub
uprawy roli.
To jest wiêc wyjaœnienie widocznej
ró¿nicy wieku. Tektyty pochodz¹ ze
starszych osadów krzemionkowego
piasku, w których by³y zwykle dobrze
chronione przed trawieniem chemicznym lub fizyczn¹ abrazj¹. Znacznie
póŸniej zosta³y w³¹czone, zwykle doœæ
³agodnie, do tworz¹cej siê blisko powierzchni warstwy gleby. Czasem powodowa³o to nawet pewn¹ koncentracjê okazów, które obserwuje siê tylko
w doœæ nielicznych, przypadkowych,
ma³ych zerodowanych obszarach, które przypadkiem zosta³y obna¿one
z roœlinnoœci w tym regionie z doœæ
dobrymi opadami deszczu. Ta erozja
rozwija³a siê naturalnie wzd³u¿ krawêdzi urwisk, albo w sztuczny, mechaniczny sposób, gdy budowano drogi,
a szczególnie w okresie od 1960 do
1980 roku, gdy oczyszczano ziemiê dla
potrzeb przemys³u mleczarskiego (co
nazywano lokalnie Programem Heytesbury’ego).

Piaski równiny Hansona
Te osady s¹ czêœci¹ stratygrafii zatoki Port Campbell opisanej w 1992
roku w publikacji geologicznej przygotowanej pod kierunkiem Victorian Geological Survey (Tickell et al., 1992).
Opisano je jako maj¹ce na ogó³ tylko
metr lub dwa gruboœci i sk³adaj¹ce siê
g³ównie, z szybko osiadaj¹cych, krzy¿uj¹cych siê warstw piasku z rzadkimi
pasmami kamyków i kilkoma warstwami zawieraj¹cymi wiêcej gliny. Kamyki s¹ prawie wy³¹cznie z bia³ego, do4/2006

Fot. 3. Maszyna do oddzielania tektytów w dzia³aniu. Piasek jest przesiewany przez ruchom¹,
wibracyjn¹ maszynê do przesiewania. Proszê zauwa¿yæ, jak du¿o piasku przechodzi przez sita,
a tylko kilka zbyt du¿ych kamyków trafia do odrzuconego materia³u po prawej.

brze zaokr¹glonego kwarcu ¿y³owego, boœci pasków równiny Hansona nie
o wielkoœci od kilku milimetrów do mo¿na zobaczyæ nigdzie na tym tereoko³o piêciu centymetrów. Jest ich nie.
znacznie wiêcej na pó³noc i wschód,
gdzie widocznie by³o bli¿ej Ÿród³a. ¯wirownia
Rozproszone fragmenty popio³u i poSzczêœliwie siê wiêc sk³ada, ¿e
dobnej materii wêglistej tak¿e wystê- w jednym jedynym miejscu w tej okopuj¹ g³ównie w górnych warstwach, licy, oko³o dwóch kilometrów na
a wzd³u¿ wybrze¿a te fragmenty wschód od Chapple Vale, gdzie piaski
w szczególnoœci dzia³aj¹ jako zarodki równiny Hansona osi¹gaj¹ znaczn¹
rozwoju warstw pisolitowego laterytu. gruboœæ, jest obecnie wydobywany
Na zboczach dróg piaski równiny Han- piasek do celów budowlanych (Fot. 1).
sona maj¹ zwykle znacznie mniej ni¿ Ten piasek jest wywo¿ony g³ównie do
metr gruboœci i tam w³aœnie najczêœciej znajdowane s¹ tektyty, gdy zostaj¹ uwolnione przez
sezonow¹ erozjê.
Chocia¿ publikacja
Geological Survey o tym
nie wspomina, gruboœæ
warstwy piasków równiny Hansona wzrasta
znacznie ku wschodowi,
gdzie tworzy ona wiêkszoœæ dolnych czêœci
urwistych zboczy Otway
Range. Miejscami ma
nawet 10 i wiêcej metrów gruboœci. Nawet
dziœ wiêkszoœæ tego terenu wci¹¿ pokrywa pierwotny las eukaliptusowy,
przewa¿nie w naturalnym stanie. Okresowo
wystêpuj¹ po¿ary lasu,
ale po nich eukaliptusy
s¹ w stanie zregenerowaæ siê prawie do stanu
pierwotnego. Okazuje Fot. 4. Widok z bliska na odrzucony, zbyt du¿y materia³, który
siê jednak, ¿e pe³nej gru- stanowi prawdopodobnie mniej ni¿ 1% wydobycia.
METEORYT
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miasta Geelong, które znajduje siê
oko³o 100 km dalej na wschód. Bardzo szybkie osiadanie piasku w tej
okolicy zapewni³o, ¿e znaczna czêœæ
jego ziaren jest doœæ kanciasta i ostra
i w rezultacie dobrze siê nadaje do wytwarzania betonu. Ma³a ¿wirownia
dzia³a od oko³o roku 2000 wydobywaj¹c rocznie oko³o 50000 ton. Jest w tym
okrêgu tak¿e kilka mniejszych, nieczynnych ¿wirowni, które tak¿e by³y
wczeœniej wykorzystywane jako dodatkowe Ÿród³o piasku.
Wydobywany piasek zawiera
znaczne iloœci kwarcowych kamyków
oraz bloki gliniastego i wêglistego piaskowca. Aby to usun¹æ, trzeba piasek
przed wywiezieniem przesiaæ (Fot. 2
i 3). W rzeczywistoœci materia³ odrzucony po przesiewaniu stanowi mniej
ni¿ 1% (Fot. 4), ale w ci¹gu kilku lat
kilkaset ton albo zgromadzono w pryzmach w ¿wirowni, albo czêœciej
sprzedano na budowê dróg. Na obecnoœæ w tym odrzuconym materiale
rzadkich, ale czasem ³adnie ukszta³towanych tektytów zwrócili ostatnio
uwagê autora Jim i Kate Robbins, którzy s¹ w³aœcicielami terenu, na którym
znajduje siê ¿wirownia (Fot. 5). Wiele
tych tektytów jest uszkodzonych, ale
niektóre s¹ piêknie zachowane i maj¹
t¹ wyj¹tkow¹ jakoœæ, z której s³yn¹
tektyty z Port Campbell uznawane
powszechnie za naj³adniejsze na œwiecie. Wyj¹tkowe zachowanie kszta³tów
powsta³ych w trakcie lotu, takich lœni¹co wypolerowane czo³owe powierzchnie z koncentrycznymi pierœcieniami
obtopienia i delikatne ko³nierze
(Fot. 6), wskazuje na skutki gwa³townego ogrzania podczas ich lotu przez
atmosferê. Znaleziono tak¿e w tym
rejonie tektyty z pêcherzami, które jakimœ cudem przetrwa³y lot zachowuj¹c wewn¹trz nietkniête pêcherze.
Obecnoœæ wewnêtrznej pustki œwiadczy, ¿e kszta³towa³y siê one w stanie
stopionym przy zerowej grawitacji
w kosmosie i nie pêk³y l¹duj¹c ³agodnie w piasku (Baker 1966).

Obserwacje i dyskusja
Jak ju¿ wspomniano, wydobywany
w ¿wirowni piasek, to osady nale¿¹ce
do tej szczególnej warstwy w geologii
zatoki Port Campbell. Jest to dok³adnie ta plioceñska warstwa piasku, któr¹
zidentyfikowa³ Gene Shoemaker jako
najbardziej prawdopodobne miejsce dla
tektytów. Mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e nie
26

Fot. 5. Dobrze ukszta³towany tektyt z ko³nierzem, tak jak zosta³ znaleziony, z widocznymi na przedniej stronie pierœcieniami po topnieniu, na jednej ze stert przep³ukanego deszczem, odrzuconego
materia³u w ¿wirowni.

Fot. 6. Tylna i przednia strona tektytu widocznego na Fot. 5. Po oczyszczeniu widaæ, ¿e w zasadzie
ma kszta³t guzika z brakuj¹cym ma³ym fragmentem ko³nierza u do³u.

zd¹¿y³ ju¿ zobaczyæ tej ¿wirowni, która jest niezbitym dowodem s³usznoœci
jego twierdzenia, ¿e tektyty wyl¹dowa³y w tym materiale. Ten zupe³nie przekonuj¹cy dowód w³aœnie siê pojawi³,
zaledwie kilka lat po jego przedwczesnej œmierci.
Warto zauwa¿yæ, ¿e miejscowi obserwatorzy s¹dz¹, ¿e w pocz¹tkowym
okresie istnienia w ¿wirowni prawie nie
by³o tektytów. Zaczêto je znajdowaæ
dopiero gdy wykop osi¹gn¹³ g³êbokoœæ
8 do 10 metrów. Wci¹¿ jest ich bardzo
niewiele, ale to sugeruje, ¿e tektyty s¹
doœæ g³êboko zagrzebane w warstwie
piasku, mniej wiêcej tam, gdzie mogliœmy siê spodziewaæ, ze spad³y oko³o
700 000. W rejonie Chapple Vale s¹
one ewidentnie zagrzebane w tej
ogromnej iloœci piasku i chocia¿ proces przesiewania zwiêksza koncentracjê tektytów przynajmniej stukrotnie,
to wci¹¿ trafiaj¹ siê bardzo rzadko
i trudno je znaleŸæ w odrzuconym maMETEORYT

teriale. Jest jednak oczywiste, ¿e wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa
trochê ca³kiem ³adnych tektytów wype³nia teraz dziury w b³otnistych drogach wokó³ Port Campbell. Malej¹ca
lokalna aktywnoœæ, jeœli chodzi o budowê dróg i rozwój pastwisk oznacza,
¿e obecnie znajduje siê bardzo niewiele tych wspania³ych tektytów.

Wnioski
Wydobywanie piasku w Chapple
Vale dostarczy³o dowodu, ¿e Gene
Shoemaker i Ralph Uhlherr trafnie domyœlili siê, ¿e oryginalnym miejscem
wystêpowania tektytów z terenu po³udniowo-zachodniej Wiktorii by³y
piaski równiny Hansona. Ich wiek geologiczny zgadza siê z wiekiem tektytów po³udniowo-wschodniej Azji
wyznaczonym metodami radioizotopowymi i innymi dostêpnymi obecnie.
Tam gdzie te piaski wnikaj¹ w stosunkowo niedawno utworzone warstwy
4/2006

1:100,000 map geological report.
Geol. Surv. Vict.Rpt. 95. Dept. of
Energy & Minerals, Govt. of Victoria, Melbourne, Australia. 97 pp.

gleby, znajdowane tektyty wydaj¹ siê
stratygraficznie znacznie m³odsze ni¿
w rzeczywistoœci.

ich personelu jestem równie¿ bardzo
wdziêczny.
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Kto szuka ten znajdzie
£ukasz Smu³a
d kilku lat moj¹ pasj¹ sta³o siê
poszukiwanie meteorytów,
a zawdziêczam j¹ programowi dokumentalnemu o poszukiwaczach meteorytów, do obejrzenia którego zachêci³ mnie mój ojciec. To, co
zobaczy³em, zrobi³o na mnie tak du¿e
wra¿enie, ¿e nied³ugo potem zakupi³em sprzêt do poszukiwañ. Prawdê powiedziawszy moja przygoda z meteorytami nie trwa zbyt d³ugo, jednak
jest intensywna. W ci¹gu kilku lat uda³o mi siê odwiedziæ kilka miejsc w Polsce i za granic¹ zwi¹zanych ze spadkami meteorytów. Przez d³u¿szy okres
najczêœciej odwiedza³em pola Moraska, dlatego ¿e przewa¿nie udawa³o mi
siê znaleŸæ tam meteoryt.
Latem 2006 roku postanowi³em
wraz z moj¹ ¿on¹ odwiedziæ tereny
du¿ego spadku — deszczu meteorytu
pu³tuskiego. Swoje poszukiwania rozpocz¹³em od spotkania z Januszem
Kosiñskim, który jak prawdziwy gospodarz oprowadzi³ mnie po terenie
spadku meteorytu pu³tuskiego. Atrakcj¹
by³a przeprawa promem na drug¹ stronê Narwi. S³oneczna pogoda, piêkne
widoki i niesamowita aura tego miejsca spowodowa³a, ¿e od razu wiedzia³em, i¿ w okolice Pu³tuska bêdê powraca³ (fot. 5–7). Oczywiœcie nie
mogliœmy przegapiæ wizyty w Muzeum Regionalnym w Pu³tusku, gdzie
zobaczyliœmy te wspania³e meteoryty
na ¿ywo (fot. 2). Janusz Kosiñski przekaza³ nam du¿o informacji oraz nas
serdecznie ugoœci³, za co mu bardzo

O
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dziêkujê. By³a to pierwsza i bardzo
mi³a wizyta w okolicach Pu³tuska, niestety nie zakoñczy³a siê powodzeniem.
Oczywiœcie wcale mnie to nie zdziwi³o, gdy¿ meteoryt pu³tuski nie tak
³atwo znaleŸæ.
Nie minê³o du¿o czasu i jeszcze
tego samego lata powróci³em na pola
obszaru tego spadku. Tym razem
przyjecha³em na d³u¿ej. Towarzyszy³a mi jak zawsze moja ¿ona oraz mój
ojciec, który od jakiegoœ czasu równie¿ jeŸdzi z nami na poszukiwania.
Tym razem poœwiêciliœmy trochê czasu na rozmowy z mieszkañcami okolic, informacje jednak potwierdza³y,
¿e naprawdê bêdzie trudno cokolwiek
znaleŸæ. Chodz¹c po polach tak naprawdê nie do koñca byliœmy pewni,
czy sprzêt do poszukiwañ jest dobrze
ustawiony, czy w miejscu, w którym
jesteœmy, znajdziemy cokolwiek, no
i przede wszystkim jak po ponad 130
latach wygl¹da i jak siê zachowa³ meteoryt pu³tuski. Jednak wytrwa³oœæ
w poszukiwaniu, konsekwencja, cierpliwoœæ, upór oraz du¿o szczêœcia
sprawi³y, ¿e po kilku dniach chodzenia od wczesnego ranka do wieczora
znalaz³em dwa piêkne okazy meteorytu pu³tuskiego o wadze 383 g
i 199 g. Tego szczêœliwego poranka
nie zapomnê chyba nigdy. Wstaliœmy
jak zawsze wczeœnie rano, w tym dniu
nie by³o gor¹co, chmury kr¹¿y³y po
niebie i zanosi³o siê na za³amanie pogody. Wyszliœmy w teren i po paru godzinach chodzenia us³ysza³em ten
METEORYT

dŸwiêk wykrywacza, który da³ mi nadziejê. Kamieñ, który ujrza³em, le¿a³
praktycznie na wierzchu, jednak jego
barwa sprawia³a, ¿e wtapia³ siê w teren; by³ wiêc w ogóle niewidoczny.
Bior¹c go do rêki wiedzia³em, ¿e jest
to Pu³tusk, mimo ¿e nigdy wczeœniej
nie mia³em takiego okazu w d³oniach.
Wa¿y³ 383 g, wygl¹da³ idealnie, co
prawda nie posiada³ czarnej skorupy, jak okazy zebrane niebawem po
spadku, ale równie¿ nie mia³ ¿adnych
œladów korozji ani luŸnej zwietrzeliny (fot. 3, 8). By³em naprawdê
szczêœliwy. Da³o mi to nadziejê, ¿e
jest szansa na znalezienie tego meteorytu i siê nie myli³em. Tego dnia mia³em naprawdê szczêœcie. Po kolejnych
kilku godzinach poszukiwañ i wykopaniu sporej iloœci dziur natrafi³em na
drugi okaz meteorytu pu³tuskiego.
Tym razem by³ on zakopany na g³êbokoœci 30 cm. Podobnie jak poprzedni okaz by³ w dobrym stanie. Wa¿y³
ok. 199 g, a uroku mu dodawa³ jego
okr¹g³awy i op³ywowy kszta³t (fot. 4).
Pozostaliœmy na terenie spadku jeszcze kilka dni i mimo uporczywego poszukiwania nie znaleŸliœmy nic wiêcej. Z koñcem lata do Pu³tuska
powróci³em jeszcze raz i mimo spêdzonych kilku dni na ca³odniowych
poszukiwaniach nie odnalaz³em wiêcej kawa³ków tego meteorytu. Uwa¿am jednak, ¿e dalsze systematyczne
przeszukiwanie tych terenów mo¿e
przynieœæ rezultaty w postaci wspania³ych meteorytów.
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Fot. 1. Autor z pierwszym znalezionym okazem Pu³tuska.

Fot. 2. Okaz meteorytu Pu³tusk z muzeum w Pu³tusku.

Fot. 5–7. Krajobrazy z terenu poszukiwan.

Fot. 3. Pierwszy znaleziony okaz, 383 gramy.

Fot. 4. Drugi znaleziony okaz, 199 gramów.
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Fot. 8. Pu³tusk, 383 gramy
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