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Od redaktora:
Z ostatnim numerem „Meteorite” otrzyma³em list, podpisany
przez Christine Schiff, zawiadamiaj¹cy, ¿e z powodu ciê¿kiej
choroby Joel Schiff, twórca i redaktor „Meteorite”, zmuszony jest
zaprzestaæ dalszego wydawania tego kwartalnika.
Kilka tygodni trwa³a niepewnoœæ co do dalszego losu
„Meteorite”. Stan zdrowia Joela powoli siê poprawia³, ale nie
na tyle, by móg³ wróciæ do redagowania kwartalnika. Wreszcie
rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e wydawanie „Meteorite” przejmuje
nowy zespó³, który zamierza kontynuowaæ dotychczasowy sposób
redagowania, a Joel Schiff, jeœli mu zdrowie pozwoli, bêdzie
konsultantem.
Wydawc¹ nowego „Meteorite” bêdzie Derek Sears, wczeœniej
wieloletni redaktor „Meteoritics and Planetary Science”,
a redaktorami Larry i Nancy Lebofsky. Nadal wspó³pracowaæ
bêdzie O. Richard Norton i wielu innych autorów znanych
z „Meteorite” Joela Schiffa. Wiêcej szczegó³ów i informacje
o mo¿liwoœci prenumeraty mo¿na znaleŸæ na stronie:
http://meteoritemag.uark.edu
Zwróci³em siê do nowego wydawcy z proœb¹ o zgodê
na wykorzystywanie materia³ów z „Meteorite” na podobnych
zasadach, jak dotychczas, ale do momentu zamkniêcia tego numeru
nie otrzyma³em odpowiedzi. Bez materia³ów z „Meteorite”
wydawanie „Meteorytu” w dotychczasowej formie nie bêdzie
mo¿liwe. Dlatego proszê nie op³acaæ prenumeraty na rok 2006.
Jeœli nastêpny numer „Meteorytu” siê uka¿e, zostanie on rozes³any
do wszystkich dotychczasowych prenumeratorów i w nim bêdzie
informacja o warunkach dalszej prenumeraty.
Andrzej S. Pilski
Ok³adka ostatniego zeszytu
„Meteorite” wydanego
pod redakcj¹ Joela Schiffa

Zapraszamy na stronê
Polskiego Serwisu Meteorytowego
http://jba1.republika.pl
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NOWINY
Kolejny sukces
poszukiwacza meteorytów
z Manitoby
Mieszkaj¹cy w Winnipeg poszukiwacz
minera³ów Derek Erstelle zosta³
pierwsz¹ osob¹ w Kanadzie, która odkry³a dwa ró¿ne meteoryty po tym, jak
przegl¹daj¹c ponownie zebrane wczeœniej nietypowe kamienie zauwa¿y³
przeoczony wczeœniej meteoryt.
Po znalezieniu jesieni¹ 2002 roku
dwóch okazów meteorytu ¿elaznego
nad jeziorem Bernic we wschodniej
czêœci Manitoby Erstelle postanowi³
odnaleŸæ podobnie wygl¹daj¹cy okaz,
który znalaz³ w 1998 lub 1999 roku 40
kilometrów dalej, ko³o Pinawy. Badania, które przeprowadzi³ dr Alan Hildebrand z Uniwersytetu w Calgary i dr
Stephen Kissin z Lakehead University
potwierdzi³y, ¿e okaz z Pinawy pochodzi z kosmosu, ale z innego Ÿród³a ni¿
okazy z Bernic Lake.
Meteoryt Pinawa jest siódmym meteorytem odnalezionym w Manitobie
i czwartym znaleziskiem grupy „Prairie
Meteorite Search”. Meteoryt ten wa¿y
2,5 kg i jest szeœædziesi¹tym pi¹tym
meteorytem znalezionym w Kanadzie.
Hillebrand nazywa to znalezisko
bardzo zaskakuj¹cym. Niezwyk³e jest
to, ¿e dwa ró¿ne meteoryty znaleziono
tylko 40 kilometrów od siebie na zalesionym terenie, gdzie znalezienie meteorytu jest znacznie trudniejsze ni¿ na
polach uprawnych lub pastwiskach.
Ponadto te dwa meteoryty s¹ bardziej
zwietrza³e w porównaniu z innymi kanadyjskimi meteorytami ¿elaznymi.
„Ten meteoryt wygl¹da³ podobnie
jak dwa meteoryty Bernic Lake, wiêc
chocia¿ znaleziono go 40 kilometrów
dalej, spodziewa³em siê, ¿e pochodzi
z tego samego spadku. Wygl¹da na to,
¿e mamy zagadkê,” stwierdzi³ Hildebrand.
Odnalezienie dwóch ró¿nych meteorytów na tym samym terenie mo¿e
wskazywaæ, ¿e we wschodniej Manitobie mog³o osi¹œæ wiele meteorytów,
kiedy pod koniec ostatniego zlodowacenia lodowce wycofywa³y siê z zachodniej Kanady.
„Miejsce, gdzie Derek znalaz³ te
meteoryty, znajduje siê tam, gdzie oko³o
11500 lat temu spotka³y siê dwa jêzory
lodowca,” powiedzia³ Hildebrand.
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„Móg³ on natrafiæ na miejsce, gdzie
setki czy tysi¹ce meteorytów by³y gromadzone przez sp³ywaj¹ce lodowce
i osadzane na niewielkiej powierzchni,
gdy lód siê topi³.”
Hildebrand stwierdzi³, ¿e tê teorie
bêdzie mo¿na sprawdziæ wyznaczaj¹c,
od jak dawna meteoryty Bernic Lake
i Pinawa przebywaj¹ na Ziemi, i szukaj¹c nowych meteorytów w okolicach
Pinawy.
Grup¹ Prairie Meteorite Search kieruj¹ Hildebrand, dr Peter Brown z Uniwersytetu Zachodniego Ontario i dr
Martin Beech z Campion College University of Regina. Wszyscy s¹ cz³onkami Meteorites and Impacts Advisory
Committee Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, którego zadaniem jest badanie bolidów i odnajdywanie meteorytów.
University of Calgary
14 lipca 2005 r.

Dr Alan Hildebrand z meteorytem Pinawa. Fot. Ken Bendiktsen, University of Calgary.

Planetoida z dwoma
ksiê¿ycami
Astronom Franck Marchis z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i jego koledzy z Observatoire de Paris odkryli pierwszy potrójny uk³ad planetoid:
dwie ma³e planetoidy kr¹¿¹ce wokó³
wiêkszej, znanej od 1866 roku jako 87
Sylvia.
Poniewa¿ Sylvia otrzyma³a nazwê
od Rhea Sylvia, mitycznej matki za³o¿ycieli Rzymu, Marchis zaproponowa³
nadanie dwóm ksiê¿ycom imion tych
za³o¿ycieli: Romulus i Remus. Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU)
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zaakceptowa³a te nazwy og³aszaj¹c to
w Cyrkularzu z 11 sierpnia.
Marchis z kolegami opublikowa³
informacjê o odkryciu w czasopiœmie
Nature z 11 sierpnia og³aszaj¹c to zarazem tego samego dnia na konferencji
na temat planetoid, komet i meteorów
w Armação dos Búzios w Brazylii.
Planetoida 87 Sylvia jest jedn¹ z najwiêkszych w g³ównym pasie planetoid
znajduj¹cym siê miêdzy orbitami Marsa i Jowisza. Przypominaj¹ca kszta³tem
du¿y kartofel Sylvia ma oko³o 280 km
œrednicy i znajduje siê w zewnêtrznej
czêœci pasa, oko³o 3,5 jednostki astronomicznej od S³oñca. Jedna jednostka
astronomiczna jest równa œredniej odleg³oœci Ziemi od S³oñca czyli 150 milionów kilometrów.
Cztery lata temu odkryto, ¿e Sylvia
ma ksiê¿yc, do³¹czaj¹c j¹ do oko³o 60
znanych, podwójnych planetoid w ró¿nych czêœciach Uk³adu S³onecznego.
Siedemnaœcie z nich znajduje siê
w g³ównym pasie i mo¿na je obserwowaæ bezpoœrednio albo przez najwiêksze naziemne teleskopy z systemami
adaptywnej optyki, albo przez Teleskop
Kosmiczny Hubble’a.
Teraz zaobserwowano drugi ksiê¿yc
kr¹¿¹cy wokó³ Sylvii. Oba ksiê¿yce
kr¹¿¹ po prawie ko³owych orbitach,
w tej samej p³aszczyŸnie i kierunku (ruchem prostym), takim samym jak kierunek ruchu Ksiê¿yca wokó³ Ziemi.
Bli¿szym ksiê¿ycem, kr¹¿¹cym oko³o
710 km od Sylvii, jest Remus, o wielkoœci tylko 7 km, okr¹¿aj¹cy Sylviê
w ci¹gu 33 godzin. Dalszy ksiê¿yc, Romulus, kr¹¿¹cy oko³o 1360 km od Sylvii, ma oko³o 18 km œrednicy i okres
obiegu 87,6 godzin. Planetoida Sylvia
obraca siê bardzo szybko, raz na 5 godzin i 11 minut.
„Ludzie szukali wielokrotnych
uk³adów planetoid od d³u¿szego czasu, poniewa¿ podwójne planetoidy
w g³ównym pasie najwidoczniej nie s¹
rzadkoœci¹, a scenariusze powstawania, takie jak zderzenia dwóch planetoid, w wyniku których nastêpuje rozkruszenie i ponowna akrecja, sugeruj¹,
¿e fragmenty powinny obiegaæ wiêksze planetoidy,” stwierdzi³ Marchis.
„Nie mog³em uwierzyæ, ¿e znaleŸliœmy jeden taki uk³ad.”
Po dwóch miesi¹cach obserwacji
orbit ksiê¿yców Marchis i jego paryscy koledzy mogli dok³adnie wyliczyæ
masê i gêstoœæ Sylvii, co pokaza³o, ¿e
jest to planetoida typu „sterty gruzu”.
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Takie planetoidy s¹ luŸnymi nagromadzeniami ska³, które przypuszczalnie
powsta³y, gdy jedna planetoida uderzy³a
w drug¹ i w rezultacie jedna z nich lub
obie zosta³y rozbite. Nowa planetoida
powsta³a póŸniej w wyniku akrecji du¿ych fragmentów z tego rozpadu. Ksiê¿yce s¹ prawdopodobnie pozosta³oœciami po takim zderzeniu, które zosta³y
schwytane grawitacyjnie przez nowo
utworzon¹ planetoidê i w koñcu osiad³y na orbitach wokó³ niej.
Gêstoœæ Sylvii, 1,2 g na centymetr
szeœcienny, jest o 20% wiêksza od gêstoœci wody, co sugeruje, ¿e sk³ada siê
ona z wody, lodu i gruzu z pierwotnej
planetoidy, prawdopodobnie uwodnionego chondrytu wêglistego, co wynika
z wczeœniejszych, spektroskopowych
badañ tej planetoidy.
„Mo¿e ona byæ w 60% pusta,” powiedzia³ astronom Daniel Hestroffer,
jeden z trzech wspó³autorów z Institut
de Mécanique Céleste et Calculs
d’Éphémérides Obserwatorium Paryskiego.
Odkrycia dokonano jednym z oœmiometrowych teleskopów (Yepun) Europejskiego Obserwatorium Po³udniowego w Cerro Paranal wykorzystuj¹c
kamerê w podczerwieni i wysok¹ rozdzielczoœæ, jak¹ zapewnia system adaptywnej optyki. Korzystaj¹c z obiecuj¹cego „trybu s³u¿by obserwacyjnej”
Marchis i jego koledzy mogli uzyskaæ
w ci¹gu szeœciu miesiêcy zdjêcia wielu
planetoid bez potrzeby wyje¿d¿ania do
Chile. Wyniki obserwacji zarejestrowa-

Marchis z kolegami ma nadziejê
uzyskaæ przy pomocy teleskopów
Kecka i Gemini lepsze zdjêcia tego potrójnego uk³adu planetoid, aby wyliczyæ dok³adne orbity, zweryfikowaæ
scenariusz utworzenia siê Sylvii i nakreœliæ przebieg ewolucji uk³adu. Ju¿
zaobserwowali oni precesjê orbit ksiê¿yców z powodu nieregularnego
kszta³tu Sylvii.
Informacja dla prasy z UC Berkeley
10 sierpnia 2005 r.
Z³o¿ony z kilku zdjêæ obraz pokazuje pozycje Remusa i Romulusa wzglêdem planetoidy 87 Sylvia podczas dziewiêciu ró¿nych
nocy. WyraŸnie widaæ orbity tych dwóch
ksiê¿yców. W ramce pokazano kartoflowaty kszta³t 87 Sylvia. Pole widzenia obejmuje 2 sekundy ³uku. Pó³noc jest u góry
a wschód z lewej. Fot. ESO.

ne na DVD by³y wysy³ane regularnie
poczt¹ do Berkeley.
Odkrycie przele¿a³o u Marchisa na
pó³ce kilka miesiêcy od listopada 2004
roku, poniewa¿ czeka³ on na zakoñczenie projektu, zanim zacz¹³ obróbkê danych i wys³a³ je do kolegi Pascala Descamps z Observatoire de Paris. Akurat
gdy Marchis wybiera³ siê na urlop w
marcu 2005 roku, Descamps wys³a³ mu
krótki list zatytu³owany „87 Sylvia jest
potrójna?” informuj¹c, ¿e na kilku zdjêciach Sylvii widzi dwa ksiê¿yce w jej
s¹siedztwie. Wtedy ca³y zespó³ skoncentrowa³ siê na analizie danych, przygotowa³ publikacjê, dostarczy³ abstrakt na
sierpniow¹ konferencjê w Rio de Janeiro i skierowa³ propozycjê nazw do IAU.

zaprasza

IV KONFERENCJÊ
METEORYTOW¥ PTM
i
WALNE ZEBRANIE cz³onków
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
METEORYTOWEGO
Organizatorzy prosz¹ o przes³anie
do 29 stycznia 2006 r.
zg³oszenia udzia³u na adres
sekretarza Komitetu Organizacyjnego:
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Mieszkañcy wioski Chaworeka w pó³nocnej czêœci Zimbabwe pracowali na
polach pewnego sierpniowego popo³udnia (dok³adna data nieznana), gdy
oko³o pi¹tej na pobliskie pole spad³
meteoryt. „Wieœniacy us³yszeli ha³as,
jakby przelatywa³ œmig³owiec, dobiegaj¹cy z kierunku wschodniego, a potem zobaczyli chmury py³u,” poinformowa³ rzecznik policji Michael
Munyikwa.
Meteoryt o wymiarach 21×13 cm
i wadze oko³o 4 kg wytworzy³ przy uderzeniu do³ek oko³o 15 cm g³êbokoœci.
Okaz zabrano do policyjnego laboratorium badawczego w stolicy Harare.
Policja stwierdzi³a, ¿e po zakoñczeniu
dochodzenia kamieñ zostanie przekazany do Muzeum Narodowego. Jest to
dopiero trzeci meteoryt odnaleziony
w Zimbabwe.

ß

Janusz W. Kosinski
Ul. Pu³askiego 19
07-202 Wyszków

Polskie Towarzystwo Meteorytowe
do Warszawy i Wyszkowa
w dniach 7–9 kwietnia 2006 r.
na

Nowy meteoryt
w Zimbabwe

lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
konferencja.ptm@vp.pl
Informacje o Konferencji, materia³y do dyskusji na Walne
Zebranie oraz formularz zg³oszeniowy mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej:
www.konferencja2006.z.pl
Konferencja rozpocznie siê w pi¹tek, 7 kwietnia
w godzinach po³udniowych w Warszawie. 8 kwietnia
Konferencja bêdzie kontynuowana w Wyszkowie, a po
po³udniu przewidywana jest sesja terenowa w Pu³tusku.
W niedzielê, 9 kwietnia odbêdzie siê Walne Zebranie
PTM. Przejazdy w czasie trwania Konferencji i alnego
Zebrania zapewniaj¹ organizatorzy. Noclegi zostan¹
przygotowane w Wyszkowie w oœrodku konferencyjnym.
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Harvey Niniger i jego wyprawa
do Meksyku w 1929 roku
Christopher Cokinos
T³um. Magdalena Pilska-Piotrowska
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 11 No. 4. Copyright © 2005 Pallasite Press)
Od autora: Zbieraj¹c materia³y do
planowanej ksi¹¿ki, The Fallen Sky:
Seekers and Scientists in Pursuit of
Shooting Stars (Opad³e niebo: Poszukiwacze i naukowcy w pogoni za spadaj¹cymi gwiazdami), któr¹ mam nadziejê dostarczyæ do wydawcy Tarcher/
Penguin gdzieœ w 2007 roku, zosta³em
poruszony odkryciem nowych Ÿróde³
informacji o Harveyu Niningerze, tak
jak o wielu innych historycznych postaciach, wydarzeniach i meteorytach,
o których piszê. Artyku³ ten, oparty na
publikowanych i wielu niepublikowanych Ÿród³ach, dostarcza dodatkowego kontekstu do wa¿nej wyprawy
Niningera, w celu poszukiwania meteorytów, do Meksyku w 1929 roku.
Zdjêcia ilustruj¹ce mój artyku³, zosta³y wykonane przez Niningera w Meksyku i nigdy wczeœniej nie ukaza³y siê
w druku. Za moim wstêpem nastêpuj¹
wczeœniej nie zebrane artyku³y z gazety McPherson College, szko³y, w której uczy³ Nininger; te dziennikarskie
komunikaty, które nie pojawia³y siê od
1929-1930 roku, stanowi¹ kronikê
wyprawy do Meksyku.
Profesor McPherson College i przyrodnik Harvey Nininger widzia³ swój
pierwszy bolid z rogu ulic Euclid i Maxwell, w mieœcie McPherson, w stanie Kansas, 9 listopada 1923 roku.1
Zgodnie z zapisem pogody, by³ to ciep³y dzieñ — blisko 70 stopni — jednak noc zrobi³a siê zimna i rzeœka.
Widok jasnej kuli ognia, o 9 wieczorem, zainspirowa³ Niningera do zmiany swojego zainteresowania biologi¹
— g³ównie ptakami i owadami — na
wtedy skromne i na pozór nieobiecuj¹ce pole meteorytów.
Jak dobrze wiedz¹ czytelnicy autobiografii Niningera „ZnaleŸæ Spadaj¹c¹ Gwiazdê”, Nininger zosta³ prze1

Nininger, Harvey H. Find a Falling Star.
New York: Paul S. Eriksson, 1972: 12
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konany — s³usznie, jak siê okaza³o —
¿e publiczna edukacja, wywiady terenowe i wytrwa³e poszukiwania mog³yby znacznie podwy¿szyæ czêstoœæ znalezisk meteorytowych. Rzeczywiœcie,
zainspirowany do polowania na meteoryty, które, jak wierzy³, spad³y z bolidu 9 listopada 1923, Nininger znalaz³ dwa okazy — chocia¿ starsze
z innych spadków i zacz¹³ intensywnie kupowaæ i handlowaæ meteorytami.2 Dano mu mniejsze obci¹¿enie nauczaniem w McPherson College, aby
móg³ kontynuowaæ poszukiwanie meteorytów.3
Jednak doniesienie za doniesieniem
nap³ywaj¹ce do domu Niningera lub do
biura do niczego nie prowadzi³o, i cierpi¹cy na bezsennoœæ profesor czêsto
martwi³ siê patrz¹c, jak gwiazdozbiory
przesuwaj¹ siê po niebie z up³ywem
kolejnych pór roku znikaj¹c przed œwitem. Miesi¹ce i lata up³ywa³y bez ¿adnych nowych znalezisk. Jego ¿ona Addie martwi³a siê, dok¹d ta obsesja
zaprowadzi jej mê¿a i jak to odbije siê
na ich rodzinie.4 Tymczasem Nininger
2

Nininger, Find: 16. Rok po dostrze¿eniu
bolidu, Nininger zgromadzi³ wystarczaj¹c¹
iloœæ okazów pallasytu Bernham — meteoryty, które kupi³ lub wymieni³, nie znalaz³
na polu — ¿e móg³ zaoferowaæ 230 funtow¹ kolekcjê E. O. Hoveyowi, naczelnemu geologowi z American Museum of Natural History. Chcia³ 690 dolarów. Archiwa
nie zawieraj¹ odpowiedzi Hoveya w plikach, które przeszuka³em. Mimo wszystko
list pokazuje jak szybko i z niez³ym pomyœlunkiem, Nininger zacz¹³ przek³adaæ swoje zainteresowanie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nininger do E. O. Hoveya, 6 grudnia
1924 rok, Archiwa, Department of Library
Services-Special Collections, American
Museum of Natural History.

3

Find: 20.

4

Nininger, It Wasn’t Always Meteorites: The
Rest of the Nininger Saga. Prywatny maszynopis, niepublikowany, dostarczony autorowi przez Peggy Schaller, wnuczkê Niningera: 303. Dalej jako IWAM.
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nie przestawa³ „mówiæ, mówiæ, mówiæ
o meteorytach.”5
Nininger nie znalaz³ ¿adnych wiêcej meteorytów a¿ do 1929 roku, kiedy
to zdecydowa³ siê na bardzo ryzykowna wyprawê do serca porewolucyjnego Meksyku. O tym czasie, pomiêdzy
znalezieniem pierwszych dwóch meteorytów i wypraw¹ do Meksyku, Nininger mówi³ „By³y to naprawdê lata
próby.”6
Publikacje i prywatne zapiski wskazywa³y na g³êbokoœæ jego pragnienia.
Czu³ siê coraz bardziej zmêczony rutyn¹ nauczania. Chcia³ zobaczyæ wiêcej kraju. Chcia³ znaleŸæ wiêcej meteorytów.
Czêœæ jego motywacji, aby pojechaæ
do Meksyku, bra³a siê z uczucia wolnoœci i przygody, jakiego doœwiadcza³
na dwóch wyprawach na prze³aj przez
kraj, jednej w latach 1925-1926 i jednej w1927-1928.
Na pierwsz¹ wyprawê — prywatny
wyjazd rodzinny — on i Addie kupili
„Henriego” albo „samochodzik” jak
nazywali ich najwczeœniejsz¹ wersjê
rekreacyjnego pojazdu.7 Za ciê¿arówkê z zamontowanym, w pe³ni wyposa¿onym „domkiem” d³ugim na 16 stóp
zap³acili 1800 dolarów (oddaj¹c w rozliczeniu ich samochód). Pozostawiaj¹c
300 dolarów d³ugu i wyraŸnie niezadowolon¹ rodzinê, przyjació³ i kolegów,
Niningerowie wyruszyli z 20 dolarami,
pewn¹ iloœci¹ meteorytów i materia³ów
do trzech wyk³adów Niningera — je5

IWAM: 304.

6

Nininger, „Meteorites in Antarctica.” Bez
daty, nagrane na taœmie komentarze dostarczone przez Peggy Schaller.

7

Szczegó³y wyprawy Henrym lub Samochodzikiem: IWAM: 231–301, tak¿e w Addie’s Story: The Diaries of Addie D. Nininger: 35–63. Prywatnie zredagowany
i opublikowany przez Margaret Nininger
Huss. Westminster, CO: 1992. Dostarczone autorowi przez Peggy Schaller. Dalej
jako Diaries.
5

den o ptakach, jeden o skamienia³oœciach i oczywiœcie jeden o meteorytach. Mia³ on po drodze robiæ wyk³ady.
Przygoda zaczê³a siê kiepsko. Pojazd utkn¹³ w b³otach Kansas na prawie dwa tygodnie, a potem wysiad³y
hamulce. Nininger omal nie rozbi³ Samochodzika. Rodzina zgromadzi³a siê
na modlitwie na pod³odze Samochodzika i zdecydowa³a siê jechaæ dalej.
W koñcu Addie wyrazi³a zachwyt
w swoim pierwszym zapisie w pamiêtniku z 23 wrzeœnia 1925 roku. Jakieœ
tuzin mil od domu, wszystko wyda³o
siê wspania³e, bo, jak powiedzia³a,
„Blask s³oñca nigdy nie wygl¹da³ tak
dobrze!”8
Wracaj¹c do domu po licznych rodzinnych przygodach — odwiedzi³ niektóre wiêksze kolekcje, takie jak Field
Museum i Smithsonian, ale nie znalaz³
nowych meteorytów 9 — Nininger
zacz¹³ planowaæ nastêpn¹ ucieczkê,
tym razem ze studentami z McPherson
College, od koñca 1927 roku do 1928.
Nininger potrzebowa³ wiêcej „zapa³u
i odwagi” jakie odkry³ w sobie na nowo
w drodze ze swoj¹ rodzin¹, która by³a
gotowa jechaæ ponownie. Ten College
na kó³kach — prekursor podobnych
wspó³czesnych edukacyjnych dzia³alnoœci jak Audubon Expedition Institute — przemierza³ kraj zatrzymuj¹c siê
na bagnach, przy muzeach, kanionach
i pomnikach.10
Gdy jednak Nininger wróci³ do
McPherson, ci¹gle brakowa³o mu znalezisk meteorytów.
Pracuj¹c w naukowym zapomnieniu
w ma³ej szkole w Kansas, wierz¹c, ¿e
wizja meteorytowego programu musi
kiedyœ przynieœæ owoce i pragn¹c znowu zarabiaæ nie ucz¹c, Nininger zacz¹³
planowaæ swoj¹, jak dot¹d, najbardziej
œmia³¹ wyprawê.
Mo¿e po raz pierwszy obsesja Niningera na punkcie meteorytów sta³a siê
wyborem pomiêdzy jego pragnieniami,
a potrzebami jego ¿ony i rodziny. Z poczuciem winy, mocno pog³êbionym
przez jego tradycyjne wychowanie,
Nininger nie móg³ czuæ siê dobrze pozostawiaj¹c ¿onê i dzieci na wiele miesiêcy. Addie, która sama by³a zaradn¹
osob¹, musia³a daæ mê¿owi do zrozumienia, ¿e jego plany oznaczaj¹ dla niej
ciê¿k¹ próbê. Nininger zapisa³ wtedy
8

Diaries: 36.

9

Find: 23

10

6

IWAM: 306–351.

ich dyskusje w dokumentach, które
odnalaz³em.11
Lecz jeœliby nie pojecha³, jak powstrzyma³by beznadziejê, która przyt³acza go po powrocie do McPherson?
Jeœliby nie pojecha³, co by siê sta³o
z reszt¹ jego ¿ycia?
Wed³ug Barbary Buskirk, córki Alexa Richardsa, studenta, który pojecha³
do Meksyku z Niningerem, jeszcze wtedy nieznany naukowiec w 1929 roku
by³ bliski lub ju¿ by³ w trakcie za³amania nerwowego. Ju¿ maj¹c sk³onnoœci
do bezsennoœci i lêków, Nininger nie
zwa¿a³ na stan ducha, który, jak przyznawa³ przera¿a³ go; 12 podró¿owa³
przez Stany dwa razy — ¿ywy kontrast
w stosunku do przewidywalnej rutyny
uczenia; i doœwiadczy³ g³êbokiej przemiany duszy, je¿eli chodzi o jego cel
w ¿yciu: Pomimo jego braków w wykszta³ceniu geologicznym, i czêœciowo
z powodu jego rozczarowania, ¿e nikt
nie zauwa¿y³ jego publikacji koryguj¹cej powszechne b³êdy w ilustracjach
koników polnych i pomimo jego œwiadomoœci o niskiego statusu meteorytów,
Nininger po prostu nie móg³ zejœæ z obranej œcie¿ki.13
Nininger mia³ tak¿e ¿onê i troje dzieci, o których musia³ siê troszczyæ.
Czasami w czasie jego latami trwaj¹cej posuchy, kiedy czeka³ a¿ wyk³ady
i artyku³y w gazetach zaowocuj¹ nowym znaleziskiem w Kansas — lub
gdziekolwiek — musia³ czuæ, ¿e prze¿ywa³ meteoryty jak pasjê w starym
znaczeniu tego s³owa. Cierpi¹c.
Nie widzia³ swojej drogi wyraŸnie.
Jeœli Nininger mia³ za³amanie lub doœwiadcza³ symptomów psychicznego
zmêczenia i wyczerpania emocjonalnego, to mog³o t³umaczyæ gotowoœæ ma³ego collegeu z ograniczon¹ iloœci¹ pra11
Wiêkszoœæ materia³u, który wykorzysta³em pochodzi z prywatnych rêkopisów bêd¹cych w posiadaniu rodziny Nininger/
Huss, a tak¿e z Papers of Harvey Harlow
Nininger z Arizona State University’s Center for Meteorite Studies, gdzie znalaz³em
wiele archiwalnych materia³ów zwi¹zanych
z wieloma aspektami i zdarzeniami w karierze Niningera.
12

„O rety... Ba³em siê i doznawa³em coraz
wiêkszych lêków ca³y czas...” Nininger,
Oral History, 12 kwietnia 1982, Denver
Museum of Nature and Science.

13

IWAM: 126–131 szczegó³y na temat rozczarowania Niningera spowodowanego brakiem zainteresowania jego pracami koryguj¹cymi ilustracje aparatów gêbowych
koników polnych.
METEORYT

cowników, do tego, aby pozwoliæ jednemu ze swoich profesorów do wziêcia tak d³ugiego, blisko dwuletniego,
wolnego.
Wnuczka Niningera Peggy Schaller
mówi, ¿e mówienie o za³amaniu prawdopodobnie jest „nie wielkim b³êdem...” dla niej dziadek „ nie szuka³
utartych œcie¿ek... On potrzebowa³ iœæ
dalej ni¿ by³.”14
Wnuk Gary Huss, wybitny meteorytyk, powiedzia³ mi, ¿e „podejrzewa, ¿e
ataki jego dziadka jak ten w 1929 roku
mia³y wiêcej wspólnego z jego staraniem, aby robiæ swoje bez wzglêdu na
otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ. Sytuacje,
jakich doœwiadcza³, by³y chwilami
wystarczaj¹ce, aby przygnêbiæ ka¿dego.”15
Tak wiêc publikowane relacje z wyprawy Niningera do Meksyku musz¹
byæ umieszczone w kontekœcie czegoœ
na kszta³t kontrolowanej desperacji.
Sam Nininger powiedzia³ póŸniej
„...Przyznajê, ¿e nasza decyzja [wyjazdu] zdawa³a siê byæ, mówi¹c delikatnie, ryzykowna, niczym nieusprawiedliwiona, i podobnie jak w przypadku
niektórych innych decyzji w mojej m³odoœci, nie mogê zrozumieæ, jak mogliœmy podj¹æ takie ryzyko.”16
Ale podj¹³ ryzyko i jak wiêkszoœæ
czytelników tego czasopisma wie, powróci³ ze swoimi pierwszymi, od lat,
terenowymi znaleziskami meteorytów
— i to z ca³kiem spor¹ iloœci¹.
Artyku³y, które pierwotnie ukaza³y
siê w McPherson College Spectator s¹
poprzednio nie zebranymi doniesieniami z tej wyprawy, balansuj¹ na czymœ
w rodzaju poczucia lêku i kryzysu, które
wywo³ywa³a wyprawa Niningera do
Meksyku.
Pojawiaj¹ siê tutaj w komplecie,
z wyj¹tkiem kilku drugorzêdnych artyku³ów (11 i 14 w tej kolejnoœci) obwieszczaj¹ce programy po powrocie
i wyk³ady. Artyku³y 11 i 14 nie s¹ tu
wydrukowane.
Artyku³y by³y pierwsz¹ publiczn¹
dokumentacj¹ wyprawy Niningera i Richardsa. Zawieraj¹ szczegó³y i przygody, które w przeciwnym razie nie zo14
Wywiad, Peggy Schaller. 21 wrzeœnia
2003.
15

E-mail Hussa do autora. 16 lipca 2004.

16

„A Couple of Detours,” maszynopis bez
daty. Papers of Harvey Harlow Nininger,
Center for Meteorite Studies, Arizona State
University.
4/2005

sta³yby zapamiêtane. S³u¿¹ niezwykle
pasjonuj¹cemu zrozumieniu mo¿e najwa¿niejszej wyprawy poszukuj¹cej
meteorytów w Ameryce Pó³nocnej
w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku.
Artyku³y tworz¹ równie¿ interesuj¹c¹ publiczn¹ dokumentacjê wtedy nieznanego meteorytowego sukcesu przyrodników — dok³adnie w tym czasie,
kiedy dobrze znany Ameryce adwokat
meteorytowej œwiadomoœci, Daniel
Moreau Barringer, próbowa³ poradziæ
sobie ze swoim w³asnym kryzysem:
Raportem F. R. Moultona, który stwierdza³, ¿e bry³a, która uderzy³a tworz¹c
s³ynny Krater Meteorowy, musia³a wyparowaæ. Barringer zmar³ wkrótce po
tym raporcie. Tak wiêc w pod koniec
1929 roku i na pocz¹tku 1930, pa³eczka cicho przesz³a od Barringera do Niningera, cz³owieka o co prawda odmiennym zakresie zainteresowañ, lecz
cz³owieka, który okreœli³ i móg³ okreœliæ publiczne oblicze meteorytów.
Wci¹¿ uderza mnie ironia, ¿e obaj
byli w emocjonalnym i intelektualnym
kryzysie w tym czasie. Barringer nie
przetrwa³. Nininger tak — i ostatecznie siê rozwin¹³, nawet jeœli doœwiadczy³ wielkich trudnoœci — i tragedii —
w takich miejscach jak Krater Meteorowy i Furnas County w Nebrasce.
Dziêkujê Shandi Tobias i Susan Taylor z McPherson College za ich pomoc
i zgodê na przedrukowanie poni¿szych
artyku³ów; Peggy Schaller z Collections
Research for Museums za towarzysz¹ce fotografie; i Jenece Cajal Cox z Utah
State University za jej pomoc w przygotowaniu artyku³ów do opublikowania w Meteorite.
Poni¿szy tekst jest dok³adn¹ transkrypcj¹ artyku³ów skopiowanych
z McPherson Spectator (w³¹czaj¹c b³êdy), kopii które dostarczone zosta³y mi
przez Barbarê Buskirk i Old Mill Museum w Lindsborg w Kansas. Im równie¿ dziêkujê.
Wszystkie zdjêcia pochodz¹ z the
American Meteorite Laboratory Photo
Collection.
Christopher Cokinos poszukiwa³ meteorytów jako uczestnik Antarctic Search for Meteorites w latach 2003–
–2004. Zdobywca wielu powa¿nych nagród literackich, Cokinos wyk³ada na
Utah State University, gdzie redaguje
Isotope: A Journal of Literary Nature
and Science Writing.
4/2005
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Profesor Nininger
na urlopie
13 wrzeœnia — Profesor Harvey H. Nininger, kierownik wydzia³u biologii
McPherson College, wyszed³ póŸno
tego wieczoru rozpoczynaj¹c urlop, który wzi¹³ na czas pierwszego semestru
bie¿¹cego roku szkolnego. Planuje spêdziæ ten czas podró¿uj¹c po Meksyku,
prowadz¹c naukowe badania i poszukiwania.
Wyprawa odbywa siê specjalnie do
tego celu adaptowanym samochodem.
Planowana trasa biegnie wzd³u¿
wschodniego wybrze¿a, a zachodnim
wybrze¿em bêdzie bieg³a droga powrotna. Oko³o trzech tygodni spêdzi
w Mexico City, stolicy Meksyku.
Alex Richards, by³y student McPherson College, bêdzie towarzyszy³ Prof.
Niningerowi i bêdzie zbiera³ okazy dla
muzeum Uniwersytetu Iowa, i Uniwersytetu Michigan.
Bêd¹c w Meksyku pan Nininger ma
nadziejê dodaæ wiêcej meteorytów do
swojej interesuj¹cej kolekcji. Bêd¹c na
podobnej wyprawie na po³udniu kilka
lat temu odkry³ parê pradawnych œladów gatunków z rodziny kotów. Teraz
chcia³by przeprowadziæ jeszcze bardziej dok³adne badania nad ¿yciem tych
gatunków zwierz¹t, które ¿y³y tysi¹ce
lat temu.
Planuje równie¿ nakrêciæ filmy na
temat ¿ycia tropikalnego, które uka¿¹
wiele interesuj¹cych faktów.
Prof. Nininger spêdzi³ wiele lat w terenie badaj¹c rzadkich ptaki i zwierzêta i prowadz¹c prace wykopaliskowe.
W latach 1927–28 prowadzi³ przyrodnicz¹ wyprawê obejmuj¹c¹ wiêksz¹
czêœæ Stanów Zjednoczonych.
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Prof. Nininger zbli¿a siê
do meksykañskiej granicy
Wjedzie do Meksyku poprzez
Lorraido w Teksasie
METEORYT

Pi¹tek, 27 wrzeœnia — Profesor H. H.
Nininger, kierownik wydzia³u biologii McPherson College, zbli¿a siê do
Meksyku, docelowego miejsca, gdzie
bêdzie poszukiwa³ meteorytów. Dowiedzieliœmy siê tutaj ostatnio, ¿e
przekroczy granicê Stanów Zjednoczonych z Meksykiem w ci¹gu kilku
nastêpnych dni.
Meteorolog z collegu zosta³ poinformowany, ¿e niektóre cenne materia³y,
którymi móg³by byæ zainteresowany,
spad³y w stanie Missouri niedaleko
Springfield. Nininger z grup¹ wykopa³
ten materia³ i wys³a³ do Field Museum
w Chicago, gdzie ten meteor bêdzie
poddany analizie. Wartoœæ tego materia³u bêdzie znana póŸniej.
Ze Springfield Profesor Nininger
pojecha³ do uniwersytetu stanowego
w Austin w Teksasie. Stamt¹d pojedzie
do Lorraido w Teksasie, miasta granicznego, aby siê zaopatrzyæ na swoje badania naukowe.
Nininger donosi tutejszym przyjacio³om, ¿e on i jego ekipa jak dot¹d
przyjemnie spêdzaj¹ czas na wyprawie.
Profesor wierzy, ¿e za kilka dni bêdzie
pogr¹¿ony w pracy odkrywania nowych meteorytów.
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Prof. Nininger dociera
do Meksyku
Nastêpny przystanek bêdzie
w Torrean,
Pozostaje kilka dni
UDANA WYPRAWA
Widzia³ tylko jednego
Amerykanina w Monterrey
Sobota, 5 paŸdziernika — wed³ug
otrzymanych dziœ wiadomoœci Profesor
Nininger z wydzia³u biologii collegu
przekroczy³ granicê Meksyku i jego
wyprawa, która zawiedzie go daleko
w g³¹b kraju, jest bardzo zaawansowana.
Nininger spêdzi³ wiêkszoœæ ostatniego pi¹tku z meksykañskimi celnikami.
Znaczn¹ iloœæ czasu poœwiêci³ na uporz¹dkowanie zaopatrzenia na wyprawê
w samochodzie w Lorraido w Teksasie. Mówi, ¿e to by³o zniechêcaj¹ce
musieæ powyci¹gaæ te wszystkie rzeczy, ale po spêdzeniu dnia z urzêdnika7

mi pozwolili mu oni kontynuowaæ jego
meteorytowe poszukiwania.
Spêdzi³ niedzielê w Meksykañskim
mieœcie Monterrey. Tutaj profesor poszed³ do teatru. Mówi, ¿e program sk³ada³ siê z pieœni w jêzyku hiszpañskim.
Nininger mówi, ¿e wœród 140 000
mieszkañców Monterrey widzia³ tylko
jednego Amerykanina. Otrzyma³ zaopatrzenie w wodê spuszczaj¹c j¹ z beczki. Planuje odwiedziæ kopalnie i Meksykañski uniwersytet zanim opuœci
miasto.
Profesor Nininger spêdzi kilka dni
w Torreon w Meksyku, w jego nastêpnym miejscu postoju. Przeprowadzi
tutaj dok³adne poszukiwania meteorytów. Z Torreon pojedzie do Mexico
City. Pan Richards podró¿uje z Niningerem i pe³ni rolê t³umacza. Planuj¹
wróciæ do domu gdzieœ oko³o grudnia,
chyba ¿e znajd¹ dostatecznie interesuj¹ce materia³y, które zatrzyma³yby ich
na d³u¿ej.

Profesor i jego t³umacz obaj siê tu rozchorowali. Jednak¿e choroba trwa³a
krótko. Odwiedzi³ równie¿ meksykañski college w Saltillo. Relacjonuje, ¿e
maj¹ tam wspania³e muzeum.
Ci dwaj wyrusz¹ z Saltillo do San
Louis Potosi za kilka dni. Bêd¹ tam
zbieraæ materia³ i pojad¹ do Mexico
City.
Nininger stwierdza, ¿e wszystkie
meksykañskie drogi s¹ bardzo wyboiste, co wymusza woln¹ jazdê. Relacjonuje, ¿e obozowali na otwartej przestrzeni, poniewa¿ mniejsze wioski s¹
bardzo brudne. Mówi, ¿e poza wieloma cennymi okazami gadów, owadów
i roœlin ma trochê œwietnych ujêæ z meksykañskiego ¿ycia na filmach.
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Nininger bardzo zadowolony
ze swoich odkryæ
The Spectator
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Artyku³ 4

Prof. H. H. Nininger
zbiera wiele okazów
Profesor H. H. Nininger z McPherson
College znalaz³ w zesz³ym tygodniu, na
swojej trasie w Meksyku, wiele biologicznych okazów. Przejecha³ w zesz³ym
tygodniu przez wielk¹ pustyniê meksykañsk¹ jad¹c z Monterrey do Torreon. Podczas trwaj¹cego tydzieñ etapu
podró¿y Nininger zaobserwowa³ wiele
interesuj¹cych widoków.
Na meksykañskiej pustyni pan Nininger zobaczy³ z bliska ¿ycie mieszkaj¹cych tam ludzi. Ich ¿ycie jest prawdopodobnie najbardziej prymitywne
w Meksyku. Nie nosz¹ oni butów
i mieszkaj¹ w domach z trawy. Utrzymuj¹ siê z wyrabiania lin z jednej
z miejscowych roœlin.
Po dotarciu do Torreon Nininger i jego t³umacz wyruszyli poci¹giem do Jimenez, gdzie spodziewali siê znaleŸæ
trochê materia³ów. Jimenez by³o centrum niedawnej meksykañskiej rewolucji i relacjonuje on, ¿e w efekcie
znaczna czêœæ wioski jest zburzona.
Spêdzi on tam dwa dni.
Z Jimenez wróci³ on do Torreon,
sk¹d wyruszy³ samochodem do Saltillo. Tam spêdzi³ koñcówkê tygodnia.
8

Napotka³ wyboiste drogi
I wyj¹tkowo zimn¹ pogodê
OBECNIE W MEXICO CITY
Bêdzie w dniu wyborów
w Mexico City
– Nie spodziewa siê zagro¿enia
Profesor H. H. Nininger dotar³ do Mexico City i jest bardzo zadowolony z dotychczas poczynionych odkryæ i obserwacji na swojej wyprawie w g³¹b kraju.
Profesor zetkn¹³ siê z interesuj¹cymi
i dziwnymi doœwiadczeniami na tym
etapie swojej wyprawy.
Mówi, ¿e wyboiste drogi i niezwykle zimna pogoda spowodowa³a im
pewien dyskomfort, ale nie mia³ problemu z bandytami. Zrobi³ trochê zdjêæ
meksykañskim farmerom u¿ywaj¹cym
do orki wo³ów. W miarê jak Nininger
zbli¿a³ siê do Mexico City stwierdzi³,
¿e drogi sta³y siê trochê lepsze i nie
widzia³ ¿adnego powodu, aby rezygnowaæ z dalszej wyprawy.
Profesor i jego t³umacz doœwiadczyli
wiele zainteresowania ze strony tubylców. Amerykañski sposób obozowania
jest bardzo dziwny dla nich, i Nininger
twierdzi, ¿e ich wygoda jest wiêksza ni¿
miejscowych wieœniaków.
Pan Nininger powiedzia³ naukowcom w collegu w Mexico City, gdzie
mog¹ znaleŸæ meteoryt, który spad³
w 1878 roku. Nastêpnego dnia zosta³
METEORYT

on znaleziony i jeden z naszych ju¿
s³ynnych profesorów zyska³ wiêcej renomy z powodu swoich skrupulatnych
badañ i obserwacji.
Bêdzie on w Mexico City w czasie
wyborów, ale mówi, ¿e w razie jakichkolwiek zajœæ bêdzie dobrze strze¿ony
przed niebezpieczeñstwem.
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Nininger pomaga
w Mexico City Muzeum
Pi¹tek 8 listopada — Profesor Nininger spêdza wiêkszoœæ swojego czasu,
w tym tygodniu, w muzeum Mexico
City, pomagaj¹c tamtejszej dyrekcji.
W nastêpnym tygodniu wyruszy na zachodnie wybrze¿e, stamt¹d bêdzie podró¿owa³ do Kalifornii. Tu jego ekspedycja zostanie zakoñczona.
Nininger jest dobrze przyjmowany
przez ludzi z Mexico City. Zawar³ kilka interesuj¹cych przyjaŸni z kilkoma
czo³owymi meksykañskimi naukowcami. Wœród nich jest profesor paleontologii z Uniwersytetu Mexico City.
Nininger informuje tamtejszych naukowców o historii i klasyfikacji meteorytów w muzeum. Pomaga im tak¿e przygotowaæ i przechowywaæ
materia³y. Za kilka tygodni bêdzie kierowa³ siê do domu.
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Nininger dokonuje badañ
meksykañskich meteorytów
W ostatnim liœcie od prof. H. H. Niningera z Mexico City, datowanym na 3 listopada, do dr V. F. Schwalma, czytamy, co nastêpuje:
„Bezpiecznie dotarliœmy do stolicy
Meksyku. Nasza podró¿ — chocia¿
trudna — by³a bardzo interesuj¹ca
i owocna w informacje, zdjêcia i liczne
biologiczne okazy.
„Teraz widzia³em wiele wa¿nych
osób i zosta³em oficjalnie zaproszony
do przeprowadzenia dok³adnych badañ wszystkich meksykañskich meteorytów — zw³aszcza tych w tutejszych
kolekcjach w Szkole Górniczej, w Mu4/2005

zeum Narodowym i Instytucie Geologicznym, których pracownikom zosta³em przedstawiony jako goœæ. Zosta³em naprawdê bardzo uprzejmie
potraktowany.
„Tutejsza kolekcja meteorytów nie
zawiera tak du¿o okazów, jak oczekiwa³em; ale jest o wiele wspanialsza ni¿
myœla³em. Pod wzglêdem jakoœci okazów stoi nieporównanie wy¿ej, ni¿ na
ka¿dym kontynencie — bezsprzecznie.
„Naukowców, w wiêkszoœci przypadków tylko spotka³em; ale dwaj, których mia³em okazjê poznaæ ca³kiem
dobrze, s¹ wysokiej klasy uczonymi.
Jeden, z którym pracujê, jest m³odym
Niemcem — paleontologiem, który
w³ada siedmioma jêzykami i jest prawdziwym naukowcem i d¿entelmenem.
Budynki i sprzêt s¹ mizerne jak na narodowe instytucje, z wyj¹tkiem wydzia³u [biblioteki], który jest dobry. Brodzê
przez liczne dokumenty w jêzyku hiszpañskim i francuskim, które wymagaj¹
pracy.
„Bêdziemy prawdopodobnie w mieœcie i okolicy przez miesi¹c albo wiêcej. Mo¿emy w³¹czyæ wycieczkê na
pó³wysep Yucatan, gdzie mówi siê, ze
zbieranie jest bardzo dobre.
„Jest bardzo prawdopodobne, ¿e
bêdziemy musieli pozbyæ siê samochodu i odbyæ nasz¹ powrotn¹ podró¿
wzd³u¿ zachodniego wybrze¿a poci¹giem. Mówi siê, ¿e nie ma dróg na Zachodnie Wybrze¿e. Bardzo ¿a³ujemy;
ale zrobimy kilka przystanków po drodze i zrobimy ile tylko siê da. Tak jest
bezpieczniej ni¿ samochodem.”
Profesor Nininger zakoñczy³ swój
list dodaj¹c: „Ufamy, ¿e M.C. ma dobry rok, i Najlepsze ¯yczenia, i Pozdrowienia dla wszystkich studentów”!
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Grupa Niningera bêdzie
w domu 24 grudnia
Dowiedziano siê dziœ rano, ¿e profesor
H. H. Nininger, kierownik wydzia³u
biologii McPherson College, zbli¿a siê
do koñca swojej naukowej ekspedycji,
która zawiod³a go daleko w g³¹b Starego Meksyku. Opuœci³ Mexico City 3
grudnia i w obecnym czasie przebywa
w mieœcie Mavatlin. Oczekuje, ¿e dotrze do McPherson na dzieñ przed Bo¿ym Narodzeniem.
Po opuszczeniu Mexico City Nininger podró¿owa³ wzd³u¿ zachodniego
wybrze¿a Meksyku, gdzie bada³ ¿ycie
ptaków. W Mexico City sprzeda³ swój
sprzêt w³¹cznie z u¿ywanym przez siebie samochodem. Kompania Kolejowa
Southern Pacific wrêczy³a profesorowi
Niningerowi i jego grupie bilety, i ca³¹
drogê na wybrze¿e odbêd¹ tymi liniami.
W mieœcie Baculurito Nininger odkry³ kolosalny meteoryt, który jest
o wiele za du¿y, aby go ruszyæ. Jednak
profesor próbuje dostaæ kawa³ek do
swojej du¿ej kolekcji.
W ci¹gu kilku dni pan Nininger zakoñczy swoje badania wzd³u¿ meksykañskiego wybrze¿a i wyruszy do
domu. Spêdzi trochê czasu na granicy

pakuj¹c i wysy³aj¹c okazy, które zebra³.
Nininger bêdzie móg³ pokazaæ jedn¹
z najbardziej interesuj¹cych kolekcji,
tego rodzaju, kiedy dotrze do McPherson w wieczór wigilijny.
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Nininger odkrywa
wielki meteoryt
Uwa¿a siê, ¿e to najwiêkszy
meteoryt dotychczas znaleziony
na œwiecie
ZNALEZIONY W SINALOA
Znajduje wiele innych okazów
W ró¿nych czêœciach Meksyku
Œroda, 18 grudnia — dowiedziano siê
dziœ, ¿e prof. H. H. Nininger, meteorolog i przyrodnik z McPherson College,
odkry³ w stanie Sinaloa w Meksyku, jak
siê s¹dzi, najwiêkszy dot¹d znaleziony
meteoryt na œwiecie.
Prof. Nininger jest zdania, ¿e nowo
odkryty meteoryt jest wiêkszy ni¿ 36
i pó³ tonowy okaz w American Museum
of New York City, który arktyczny badacz, Peary, przywióz³ do Stanów Zjednoczonych z Grenlandii. Meteorolog
z McPherson oceni³, ¿e wielki meteoryt
mo¿e wa¿yæ piêædziesi¹t ton. Meksykañski rz¹d strze¿e go i stawia nad nim
budowlê.
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Nininger rozpocz¹³ swoj¹
powrotn¹ podró¿ do domu
Poniedzia³ek, 2 grudnia — Nininger
opuœci³ Mexico City i jest w drodze do
domu. Nie otrzymano ¿adnych wieœci
dotycz¹cych jego ostatnich poczynañ,
ale kieruje siê z powrotem do domu.
Zajmie mu to oko³o trzech tygodni,
poniewa¿ ci¹gle pracuje. Jego zamiarem jest byæ w domu na Bo¿e Narodzenie.
4/2005

Alex Richards z prawej obok dwóch meksykañskich ch³opców.
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Poza tym wielkim okazem prof. Nininger znalaz³ w Meksyku piêæ innych
wa¿nych meteorytów. Te zosta³y odnalezione przez pierwszych Hiszpanów
w szesnastym i siedemnastym wieku
i by³y traktowane jako bo¿ki przez Indian. Cztery z nich zosta³y znalezione
w stanie Chihuahua, a jeden w Zacatecas. Wa¿¹ one odpowiednio 22 000 funtów, 30 000 funtów, 16 000 funtów,
7 000 funtów i 1000 funtów.
Profesor z McPherson odwiedzi³
równie¿ Xiquiplico, stan w Meksyku,
gdzie w prehistorycznych czasach spad³
deszcz meteorytów, z których Indianie
zrobili narzêdzia, niektóre z nich ci¹gle s¹ w u¿yciu. Naby³ od Indian „barretê” zrobion¹ z meteorytowego metalu i doda³ do swej prywatnej kolekcji
meteorytów, jednej z najbardziej kompletnych w Stanach Zjednoczonych.
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Nininger ma emocjonuj¹ce
prze¿ycie w krainie bezprawia w Starym Meksyku
w œrodku nocy
Ekspedycja spêdza trzy tygodnie
pokonuj¹c dystans szeœciuset
lub siedmiuset mil — miejscowi
czêsto wprowadzali ich w b³¹d
— drogi bardzo z³e
SAMOCHÓD UTKN¥£
W BAGNIE
Obóz zosta³ nawiedzony w nocy
przez dwóch pijanych Meksykanów,
którzy chcieli siê schroniæ
Po spêdzeniu miesiêcy podró¿uj¹c po
Meksyku prof. H. H. Nininger, kierownik wydzia³u biologii college’u, powró-

Alex Richards obok domów z trawy.

ci³ niedawno do McPherson. Wyprawa
ta by³a zorganizowana w celu przeprowadzenia naukowych badañ i odnalezienia meteorytów. Podró¿ po Meksyku odbywa³a siê samochodem, a grupa
organizowa³a w³asne obozy, które oferowa³y im pewne emocjonuj¹ce prze¿ycia, które bez w¹tpienia szczêœliwie
koñczy³y siê dla grupy.
Drogi w Meksyku s¹ niekorzystne
dla szybkiej podró¿y, czyni¹c postêp
w przemieszczaniu siê bardzo wolnym
i trudnym. Grupa Niningera spêdzi³a
oko³o trzech tygodni podró¿uj¹c do
Mexico City, pokonuj¹c dystans jakichœ
szeœciuset albo siedmiuset mil. Pewnego wieczoru tej historii, prof. Nininger
mia³ nadziejê spêdziæ noc w Toluce,
ma³ym meksykañskim miasteczku oddalonym o oko³o czterdzieœci mil od
Mexico City. W miarê jak noc siê zbli¿a³a, spieszyli siê, aby dotrzeæ do Toluci myœl¹c, ¿e s¹ tylko dziesiêæ mil drogi od ich celu, który, jak siê póŸniej
okaza³o, znajdowa³ siê przynajmniej
w dwukrotnie wiêkszej odleg³oœci.
Kiedy przejechali przez miniaturow¹
meksykañsk¹ osadê, zatrzymali siê jak
mieli w zwyczaju, aby zapytaæ siê, która droga wiedzie z wioski do Toluci.
Kilka razy wprowadzono ich w b³¹d

Alex Richard z soko³em.
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i musieli wróciæ, aby ponownie zasiêgn¹æ informacji. W koñcu zostali zapewnieni, ¿e ta konkretna droga jest t¹
w³aœciw¹. Ale ku ich ca³kowitemu zaskoczeniu droga skoñczy³a siê, jak przemierzyli jakieœ dwie mile meksykañskiego szlaku. Otwarta preria rozci¹ga³a
siê przed nimi, wiêc zdecydowali siê
pod¹¿yæ samodzielnie zaimprowizowanym szlakiem biegn¹cym równolegle
do torów kolejowych. Pomyœleli wkrótce, ¿e jakaœ droga mo¿e siê pojawi jak
bêd¹ pod¹¿ali kolejowym szlakiem.
Lecz nagle o zmierzchu wjechali
w bagnisty trawiasty teren. Poniewa¿
amerykañskie samochody nie mog¹
grzêzn¹æ w bagnie bez koñca, wyl¹dowali w rowie z dwoma lewymi ko³ami w b³ocie a¿ po osie. Ich samochód by³ w po³owie wywrócony,
a grupa nie by³a w stanie wyci¹gn¹æ
samochodu z bagna.
S³ysz¹c tak wiele o bandytach na
tym w³aœnie terenie grupa by³a raczej
przestraszona koniecznoœci¹ rozbijania obozu w tym niestrze¿onym miejscu. Zaledwie poprzedniej nocy dwa
samochody pe³ne ¿o³nierzy, uzbrojonych w karabiny z bagnetami i maszynowe, przyjecha³y do nich w poszukiwaniu bandytów, którzy po po³udniu
umyœlnie zamordowali cz³owieka.
Taka sytuacja spowodowa³aby, ¿e najœmielszy bohater umkn¹³by ze strachu.
Przepe³nieni myœlami o tym, co
mo¿e siê im zdarzyæ podczas tej nocy,
mimo wszystko z determinacj¹ roz³o¿yli obóz i w koñcu po³o¿yli siê do ³ó¿ek
staraj¹c siê zasn¹æ.
To konkretne miejsce znajdowa³o siê
oko³o 8 000 stóp nad poziomem morza
i nocne powietrze by³o bardzo ostre.
Oko³o pó³nocy grupa zosta³a nagle
przestraszona i obudzona przez wrzaski i walenie w namiot. Natychmiast
siêgnêli po pistolety i podczo³gali siê
4/2005

do wyjœcia z namiotu, gdzie zostali powitani przez dwóch pijanych Meksykan. Grupa Niningera zapyta³a ich, czego chcieli, a ich pragnieniem by³o
znaleŸæ schronienie w namiocie. Profesor Nininger powiedzia³ im, ¿e nie
mieli dodatkowego miejsca w namiocie, ale oni ci¹gle nalegali na wejœcie
do namiotu. Towarzysz profesora Niningera, Alex Richards wysun¹³ dobre
argumenty do Meksykan próbuj¹c nak³oniæ ich do odejœcia. Przekonanie ich,
aby nie wchodzili do œrodka, zajê³o
przynajmniej pó³ godziny, które dla grupy Niningera wydawa³y siê godzinami.
PóŸniej Meksykanie chcieli im pomóc
wydostaæ samochód z b³ota, lecz równie¿ grzecznie im odmówiono. Ostatecznie jakaœ potrzeba oddalenia tknê³a Meksykan i opuœcili obóz. Grupie
Ninigera bardzo ul¿y³o, kiedy nieproszeni goœcie sobie poszli.
Jak tylko pojawi³y siê œwiat³a dnia,
znaleŸli ludzi, którzy pomogli im wydostaæ siê z bagnistego obszaru i nastêpnie obrali inn¹ drogê do Toluca i dalej do Mexico City po ekscytuj¹cej
nocy, która jest bardziej interesuj¹ca do
wspominania ni¿ do ponownego prze¿ycia.
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Drogi w Meksyku podobnie
jak historia wê¿a z Alaski,
po prostu nie istniej¹
Podró¿owanie samochodem w Meksyku dostarcza rozmaitych doœwiadczeñ
na drogach po³udniowej republiki. Prof.
H. H. Nininger ostatnio podró¿owa³
wiele po Meksyku i zetkn¹³ siê z prawdopodobnie najgorszymi i zarazem najlepszymi drogami, jakie mo¿na gdziekolwiek znaleŸæ.
Meksyk sk³ada siê z wielkich rancz
i ziemia nie jest podzielona na czêœci.
Szlaki prowadz¹ z wiosek w ka¿dym
kierunku bez ¿adnego systemu regulacji. Meksykañska wioska mo¿e byæ
po³o¿ona praktycznie wszêdzie, czasami nawet w œrodku wielkiego rancza.
Z dróg, które istniej¹ w Meksyku,
nie ³atwo jest korzystaæ, gdy¿ nigdy nie
by³y specjalnie budowane. Jeœli konkretna droga staje siê nieprzejezdna,
podró¿nik po prostu wycofuje siê i je4/2005

Obóz nad jeziorem.

dzie dooko³a, tworz¹c now¹ drogê dla
nastêpnego, któremu siê zdarzy jechaæ
wzd³u¿ tej drogi. Drogi s¹ stworzone
przez i dla wozów ci¹gniêtych przez
wo³y, które podró¿uj¹ z zawrotn¹ prêdkoœci¹ jednej lub dwóch mil na godzinê. Prawdopodobnie by³oby ³atwiej jechaæ st¹d do Kansas City jad¹c na
prze³aj przez pola, tratuj¹c p³oty ni¿ pokonywaæ ten sam dystans najlepsz¹
meksykañsk¹ drog¹.
Profesor Nininger powiedzia³, ¿e
z meksykañskimi drogami jest podobnie jak z historiami o wê¿ach na Alasce
— jest tak, ¿e po prostu nie istniej¹.
Kolejn¹ przeszkod¹ w podró¿owaniu po Meksyku jest to, ¿e drogi nie s¹
nale¿ycie oznakowane. W czasie trzy
tygodniowej podró¿y do Mexico City,
nie widzieli wiêcej ni¿ pó³ tuzina znaków ró¿nego rodzaju, a¿ dotarli do Toluca, które jest w s¹siedztwie Mexico
City. Jeœli siê zdarzy³o, ¿e pojawi³by siê
znak na drodze, by³aby to tablica ze
znakiem zrobionym o³ówkiem lub…(?)

Jest zupe³nie bezu¿yteczne pytaæ
meksykañskiego mieszkañca wiejskiej
osady o drogê do oddalonego o czterdzieœci mil miasta, bo najprawdopodobniej on nigdy o nim nie s³ysza³.
Kiedy podró¿nik pyta o drogê do miejscowoœci, do której Meksykanin podró¿owa³, poinformuje podró¿nika
o konkretnej drodze której u¿ywa³. Jeœli jego sposobem przemieszczania siê
jest chodzenie piechot¹, pokieruje turystê na œcie¿kê dla pieszych. Jeœli,
ktoœ, kto podró¿uje samochodem, nie
zdaje sobie z tego sprawy, bêdzie usi³owa³ jechaæ po meksykañskiej œcie¿ce dla pieszych samochodem.
Drogi utworzone przez zaprzêgi
wo³ów s¹ trochê za szerokie dla samochodu. Podczas pory suchej py³ staje
siê prawie nie do przebycia, poniewa¿
wozy zaprzê¿one w wo³y ¿³obi¹ koleiny tak g³êbokie, ¿e œrodek samochodu
opiera siê o ziemiê uniemo¿liwiaj¹c
dalsz¹ jazdê. Te same drogi s¹ u¿ywane tak¿e przez tragarzy. Profesor Ninin-

Alex robi pranie.
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ger ma kilka wspania³ych ruchomych
zdjêæ zaprzêgów wo³ów, ob³adowanych
osio³ków i tragarzy. Grupa Niningera
podró¿owa³a drogami, które by³y
w u¿yciu przez ponad czterysta lat i nigdy nie by³y specjalnie budowane.
Wszystkie by³y wynikiem podró¿owania nimi. Na wiejskich obszarach brak
równie¿ mostów. Profesor Nininger
stwierdzi³, ¿e droga, któr¹ pod¹¿ali do
Mexico City by³aby nieprzejezdna
w czasie pory deszczowej, poniewa¿
nie zorganizowano niczego w ni¿ej po³o¿onych miejscach.

W dawniejszych czasach mieszkañcy próbowali utwardziæ drogi u¿ywaj¹c ma³ych g³azów i uk³adaj¹c je jeden
obok drugiego. By³o to doœæ skuteczne
dla osio³ków i zaprzêgów wo³ów. Dziœ
te same drogi s¹ w u¿yciu i czasami
zdarza siê, ¿e brakuje ma³ego kamienia. Samochód zamiast jechaæ dwie
mile na godzinê, próbuje przemieszczaæ
siê z niezwyk³¹ prêdkoœci¹ dziesiêciu
mil na godzinê i nieuniknionym rezultatem jest, ¿e samochód prawie ulega
zniszczeniu wpadaj¹c czêœciowo w tak¹
dziurê w drodze. Profesor Nininger ma

kilka zbli¿eñ jako przyk³ad, kiedy Amerykanie zmagali siê o uwolnienie ich
samochodu.
Jednak spojrzenie na Meksyk jest
znacznie bardziej zachêcaj¹ce, ni¿ to
mo¿e siê wydawaæ. Rz¹d rozpocz¹³
program dobrych dróg w Meksyku i pomoc rz¹du bêdzie znacz¹cym czynnikiem w odbudowie dróg. Jest bardzo
dobra, nowa rz¹dowa droga, która wiedzie z Laredo do Monterey, o d³ugoœci
159 mil, ale kampania dobrych dróg
w Meksyku jeszcze jest daleka od ukoñczenia.

ß

Wyprawa do wnêtrza starego
krateru
Mathias Lefort
T³um. Magdalena Pilska-Piotrowska
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 11 No. 4. Copyright © 2005 Pallasite Press)
êd¹c mi³oœnikiem meteorytów
(jak ka¿dy czytelnik Meteorite)
marzê o tym ¿eby choæ jeden
znaleŸæ osobiœcie. Nie mogê na razie
wyjechaæ za przygod¹ gdzieœ daleko na
d³u¿szy okres czasu, wiêc znalaz³em
coœ niezbyt daleko i nadal z zakresu meteorytów: strukturê uderzeniow¹ Rochechouart-Chassenon.
Ten mocno zerodowany krater znajduje siê we Francji, 45 km na wschód
od Limoges, w bardzo piêknej okolicy.
Zderzenie mia³o miejsce 214 milionów
lat temu pod koniec Triasu, kiedy
ogromny 1,5 kilometrowy meteoryt (zapewne chondryt o masie oko³o 6 miliardów ton) uderzy³ w ziemie z prêdkoœci¹ 20 km/s — katastrofa dla
otoczenia. W dziesiêæ minut, w pe³ni
uformowa³ siê krater 20 km szerokoœci. Przez pewien czas by³ przykryty
przez jurajskie morze i zosta³ wype³niony osadami, które zabezpieczy³y
krater. Podczas formowania siê Alp,
pomiêdzy 50 a 30 milionami lat temu,
co tak¿e mia³o wp³yw na region Rochechouart, rozpoczê³y siê dotkliwe procesy erozji, przy czym proces erozji by³
tak silny, ¿e najwy¿sze staro¿ytne tereny teraz s¹ zupe³nie zerodowane, a te
które by³y najni¿sze, teraz s¹ najwy¿sze (inwersja reliefu). Erozja stale po-
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stêpuje w wyniku dzia³alnoœci rzek
Vienne, La Graine ( patrz mapa s. 21).
Dziœ na pierwszy rzut oka trudno
sobie wyobraziæ, ¿e jesteœmy w staro¿ytnym kraterze, jednak¿e s¹ tutaj
wszystkie dowody uderzenia meteorytu.
Skontaktowa³em siê z Claudem
Marchatem, specjalist¹ od tego zderzenia, który uprzejmie wprowadzi³ mnie
w teoriê zderzenia i oprowadzi³ po tym
miejscu. Dziêki niemu mog³em zobaczyæ niektóre miejsca, do których nie
mia³bym wstêpu. Obszar ten zosta³ zakwalifikowany jako teren chroniony
dziêki pracy stowarzyszenia „Pierre de
Lune”, którego Calude Marchat jest
za³o¿ycielem. Omówiê to nieco póŸniej.
Najpierw Claude Marchat wyjaœni³
mi historiê tego terenu i krateru na mapie geologicznej w „Espace Météorite
Paul Pellas” gdzie od 1996 roku znajduje siê sta³a wystawa. Mo¿emy zobaczyæ na mapie, ¿e brekcje tworz¹ elipsê. Sieæ hydrologiczna wykorzystuje
uskoki powsta³e podczas uderzenia, tak
¿e póŸniejsze rzeki uformowa³y prawie
koncentryczne koryta.
Przed wyjœciem na zewn¹trz zjedliœmy dobry posi³ek w restauracji o nazwie „la Météorite”. I to nad „sa³atk¹
METEORYT

meteorow¹” rozmawialiœmy o stowarzyszeniu Pierre de Lune. Stowarzyszenie, powo³ane w 1993 roku, zajmuje siê
promocj¹ i ochron¹ pozosta³oœci krateru. Dziêki swojej pracy stowarzyszenie
doprowadzi³o do utworzenia rezerwatu przyrody (realizacja na pocz¹tku
2006 r.).
Po dobrym posi³ku poszliœmy na
wycieczkê po okolicy. Tu jest dowód,
który mo¿emy znaleŸæ: wystêpuj¹
w tym miejscu cztery typy poligenicznej brekcji, klasyfikowane na podstawie ich ró¿nego stopnia metamorfizmu
i nazwane od miejsca, gdzie mo¿na je
spotkaæ.
Brekcja pierwszego typu najbardziej
przeobra¿ona przez uderzenie — nazywa siê Babaudus. Jest w powa¿nym
stopniu stopiona.
Druga, typ Montoume, jest bardzo
bogata w szkliwo i zawiera zaokr¹glone kamienie (czêœciowo stopione).
Mo¿na spotkaæ ten rodzaj brekcji w starym kamienio³omie w Montoume (bardzo piêkne miejsce), gdzie widaæ bardzo interesuj¹c¹ strukturê — trzy
gigantyczne kolumny (4 lub 5 metrów
wysokoœci) brekcji, ka¿da oddzielona
od pozosta³ych przez uskok utworzony w czasie, gdy brekcja styg³a po ude4/2005

rzeniu. Czerwony kolor tych dwóch
typów brekcji jest spowodowany obecnoœci¹ ¿elaza dostarczonego przez meteoryt.
Trzeci typ brekcji nazywany jest
Chassenon. Zawiera mniej szkliwa ni¿
dwa pozosta³e typy. Szkliwo jest zielonkawe, s¹ to krople stopionych kamieni wyrzuconych po zderzeniu
w górê na wysokoœæ 40 km. Podczas
spadania w kroplach tych zosta³y zamkniête ma³e nie stopione kamienie.
Mo¿na je dostrzec go³ym okiem.
Czwarty i ostatni typ to brekcja Rochechouart. Nie zawiera szkliwa, tylko klastyczne spoiwo ³¹cz¹ce kamienie (doœæ kanciaste, nie tak zaokr¹glone,
jak w brekcji Montoume) ró¿nych rozmiarów. Jest to najbardziej rozpowszechniona brekcja na tym obszarze.
Wszystkie rodzaje brekcji u¿ywano
jako materia³u budowlanego do budowy gospodarstw, domów i koœcio³a
w Rochechouart. Najlepszy sposób, aby
zobaczyæ, co jest obecne w ziemi, to
spojrzeæ na mury lub nawet na bruk
w Rochechouart. Rzymskie ³aŸnie nieopodal Chassenson zosta³y wzniesione
z brekcji Chassenson.
Ale nie tylko brekcje s¹ obecne
w œcianach — historycznym dowodem
upadku meteorytu jest obecnoœæ sto¿ków uderzeniowych odkrytych przez
Françoisa Krauta w 1969 roku. Hipoteza uderzenia meteorytu pojawi³a siê
w 1967 roku w³aœnie dziêki niemu.
Claude Marchat pokaza³ mi te struktury w œcianach. Trochê sto¿ków uderzeniowych wystêpuje nadal w glebie lecz
by³y wielokrotnie niszczone przez nie
okazuj¹cych szacunku ludzi. Tak wiêc
wyraŸnie widzimy, ¿e ta wspania³a
struktura uderzeniowa musi byæ chroniona!
Na tym obszarze zosta³y tak¿e odnalezione kwarce szokowe.
Miejsce, które na tym terenie robi
najwiêksze wra¿enie to odkrywkowa
kopalnia Champagnac, która nadal jest
czynna. Miejsce to pozwala ci przenikn¹æ ska³y i ziemiê aby zobaczyæ serce
krateru — to jest unikalne. Zale¿nie
w jakim miejscu kamienio³omu siê
znajdujesz, jesteœ albo wewn¹trz krateru, albo nawet poni¿ej dna krateru dziêki wyrobisku kamienio³omu!
Tak jest równie¿ w przypadku, gdy
idziesz na wycieczkê po okolicy (na
przyk³ad w pobli¿u zamku Rochechouart), ale nie jest to tak widoczne.
W tej kopalni mo¿esz zobaczyæ ³uk
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w klifie — wy¿sza czêœæ, br¹zowego
koloru, jest pe³na brekcji; ni¿sz¹, szar¹
tworzy granit lub gnejs. Mo¿na w jasny i prosty zrozumieæ co tu siê sta³o:
mo¿emy wyraŸnie dostrzec si³ê uderzenia. Mo¿emy zobaczyæ uskok powsta³y w koñcowym okresie formowania siê
krateru i warstwê zeœlizgu pomiêdzy
dwoma poziomami. Mo¿emy tak¿e
odnaleŸæ monogeniczn¹ brekcjê z podstawy, zupe³nie po³aman¹ na drobne
kawa³ki przez si³ê uderzenia i ostatecznie spojon¹ cementem.
Niestety to miejsce (prywatne i ci¹gle eksploatowane) nie jest otwarte dla
publicznoœci. I nie nast¹pi to prêdko,
dopiero po zapewnieniu bezpieczeñstwa (zafundowanie tego to wielkie
zadanie dla stowarzyszenia Pierre de
Lune).

Nowa hipoteza
Na terenie tego krateru wci¹¿ trwaj¹
prace naukowe. Mierzone jest pole
magnetyczne próbek z kopalni Montoume, aby zobaczyæ, czy lokalne pole
magnetyczne uk³ada siê zgodnie z anomali¹ grawimetryczn¹. Trzeba sprawdziæ now¹ hipotezê zaproponowan¹
przez grupê Johna Spray’a w 1998 roku.
Jest na Ziemi piêæ kraterów uderzeniowych o prawie tym samym wieku zdaj¹cych siê ³¹czyæ: Obolon (Ukraina),
Rochechouart (Francja), Manicouagan
i Saint-Martin (Kanada), Red Wing
(USA). Mniej wiêcej trzy z nich (Rochechouart, Manicouagan i Saint Martin) zdaj¹ siê uk³adaæ na tej samej szerokoœci (22.8° N). Meteoroid móg³
popêkaæ na kilka kawa³ków, które mo-

g³y uderzyæ w Ziemiê, a z powodu ruchu wirowego Ziemi, uderzenia nast¹pi³y w ró¿nych miejscach wzd³u¿ tej
szerokoœci Wszystkie te piêæ wydarzeñ
mia³o miejsce w ci¹gu zaledwie czterech godzin — coœ porównywalnego
z uderzeniem komety Shoemaker-Levy
w Jowisza w lipcu 1994 roku. Istnieje
potrzeba prowadzenia badañ, lecz obecne brak jest funduszy. Nale¿y tak¿e
sprawdziæ, czy masowe wymieranie
pod koniec Triasu ³¹czy siê z t¹ koncentracj¹ zderzeñ (odosobniony upadek
Rochechouart nie móg³ spowodowaæ
wymierania na tak¹ skalê).
W strukturze uderzeniowej Rochechouart odnaleziono wszystkie dowody
uderzenia meteorytu: impaktyty w postaci brekcji, szokowe kwarce, uskoki,
pseudotachylity, i sto¿ki uderzeniowe.
Wyj¹tkiem s¹ mikrodiamenty które mo¿na by znaleŸæ prawdopodobnie w gnejsach wêglistych wystêpuj¹cych na tym
terenie, jednak¿e trzeba jeszcze prowadziæ badania. Krater jest jednak powa¿nie zerodowany, nie pozosta³o tam tak
wiele brekcji, a poniewa¿ jest to rezerwat przyrody wykuwanie próbek jest zabronione.
Chcia³bym podziêkowaæ:
— Claudeowi Marchat za jego
uprzejmoœæ, cierpliwoœæ i czas, który mi
poœwiêci³.
— Stowarzyszeniu Pierre de Lune
za jego ciê¿k¹ pracê nad promocj¹
i ochron¹ krateru.
— Mr Lafont za zezwolenie na
wejœcie do jego kopalni i za jego uprzejmoœæ.

Dawny kamienio³om w Montoume.
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— Joelowi Shiffowi, bez niego ten
artyku³ nigdy nie zosta³by opublikowany. Podsun¹³ mi pomys³ napisania tego
artyku³u.
— Mojej przyjació³ce Blandine za
korektê prawie wszystkich b³êdów w tym
artykule.

ß

Referencje i kontakty
• Strona stowarzyszenia Pierre de Lune:
http://perso.wanadoo.fr/pierredelune/
Adres: Association Pierre de Lune
16, rue Jean Parvy
87600 Rochechouart
FRANCE

• Strona stworzona przez Roberta Nee:
http://membres.lycos.fr/astrojan/Rochechouart.htm
• BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres) strona o Rochechouart: http://www.brgm.fr/divers/rochecho1.htm
Mathias.lefort@wanadoo.fr

Mapa geologiczna regionu Rochechouart.

Typy brekcji: 1. Babaudus 2. Montoume 3. Chassenon 4. Rochechouart.

Granicê pomiêdzy podstaw¹ krateru i brekcj¹ spad³¹ do krateru po
zderzeniu mo¿na zobaczyæ w kopalni odkrywkowej Champagnac.

Uskok odprê¿eniowy w kamienio³omie w Champagnac.

Zamek Rochechouart. Mo¿emy „zobaczyæ” podstawê krateru. 1. Brekcja Rochechouart. 2. Monogeniczna brekcja z podstawy krateru.

Paleoszerokoœæ geograficzna 200 milionów lat temu. Pó³noc jest na
górze.
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ABC fotografowania meteorytów
Zdjêcia do tekstu na nastêpnej stronie

Fot. 2. Piêkna, belkowa chondra oliwinowa o œrednicy 0,6 mm widziana przy
skrzy¿owanych polaroidach, maj¹ca typowe, jasne barwy interferencyjne. Oliwin we wnêtrzu (¿ó³ty i karmazynowy)
wygl¹da na czêœciowo przetopiony. Otaczaj¹ca go niebieska obwódka to tak¿e
oliwin o odmiennej orientacji optycznej.
Czarne obszary bez szczegó³ów, to prawdopodobnie metal, siarczek, lub szkliwo.
Pochodzi z chondrytu H5 Nuevo Mercurio. Fot. autor i Larry Chitwood.
Fot. 3. Ten sam okaz, co na zdjêciu 2
widziany przy skrzy¿owanych polaroidach z dodatkiem œwiat³a odbitego, które oœwietla metal i siarczek. Metal czêœciowo otacza chondrê. Ma³a, nieprzezroczysta materia w obwódce jest czêœciowo metalem i tworzy zgrubny ³añcuch przez œrodek obwódki. Fot. autor
i Larry Chitwood.
Fot. 4. Belkowa chondra oliwinowa
z chondrytu H5 Nuevo Mercurio. Dwa
g³ówne pola belkowego oliwinu tworz¹
ze sob¹ k¹t 80 stopni. Widoczna jest symetria lustrzana. Œrednica chondry
0,8 mm, powiêkszenie 100x.
Fot. autor i Larry Chitwood.
aparat fotograficzny
okulary
adapter

g³owica okularowa
polaryzator
górny

soczewka Bertranda
p³ytka cienka

stolik mechaniczny
stolik obrotowy
kondensor
i polaryzator dolny

zgrubne
ustawianie
ostroœci
dok³adne

Fot. 5. Niemal doskona³a kulka promienistego piroksenu, której promienista struktura jest podkreœlona przez poikilitowy oliwin i s³abo podkreœlona
przez ciemn¹ materiê ciasta skalnego. Ma³e wg³êbienie na górze sugeruje
zderzenie. Œrednica chondry 1,0 mm, chondryt L4 Saratov. Fot. autor i Larry Chitwood.
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Ÿród³o œwiat³a

Fot. 1. Typowy, czteroobiektywowy mikroskop petrograficzny z trójokularow¹ g³owic¹ do wizualnych i fotograficznych badañ p³ytek cienkich. Udostêpni³ The Microscope Store, Rocky Mount, Virginia, USA.
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ABC fotografowania meteorytów
– czêœæ II
O. Richard Norton
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 11 No. 4. Copyright © 2005 Pallasite Press)
poprzednim numerze przyjrzeliœmy siê ró¿nym metodom stosowanym do fotografowania zewnêtrznego wygl¹du
meteorytów. Stosowaliœmy t³o o ró¿nych barwach i teksturach do uwypuklenia szczegó³ów i, co równie wa¿ne, do uwydatnienia piêkna
meteorytów. Pokazaliœmy, jak cieñ
rzucany przez meteoryt mo¿na wyeliminowaæ stosuj¹c po³¹czenie oœwietlenia, t³a i odpowiedniej g³êbi ostroœci.
Na koniec zrobiliœmy przeskok do fotografii makroskopowej wykorzystuj¹c mieszek i 50 mm makrosoczewkê
do sfotografowania p³ytki w skali 1:1.
Zakoñczyliœmy efektownym obrazem
polerowanej p³ytki przy czterokrotnym
powiêkszeniu. Od tego momentu bêdziemy wykorzystywaæ polerowane
p³ytki cienkie do poznawania bardzo
ma³ych elementów meteorytowego
œwiata. IdŸmy dalej…

W

Wychodz¹c poza mieszki
Prawdziwe piêkno mikroskopowego œwiata meteorytów widzianego
w œwietle spolaryzowanym mo¿na porównaæ tylko z wyobraŸni¹ i palet¹ artysty. W tym przypadku kluczem do
tego œwiata jest mikroskop polaryzacyjny. Pozwólcie tu na ma³¹ przerwê, by
zachêciæ tych, którzy jeszcze nie maj¹
takiego sprzêtu. Mo¿na samemu przygotowaæ „polaryzacyjne szk³o powiêkszaj¹ce”, które dzia³a ca³kiem dobrze.
Trzeba po prostu kupiæ dwa polaryzacyjne filtry fotograficzne, umocowaæ
jeden nad drugim i umieœciæ p³ytkê
cienk¹ miêdzy nimi. Musz¹ one mieæ
mo¿liwoœæ obracania siê niezale¿nie od
siebie. Potem przy pomocy 15× lupy
mo¿na bez trudu ogl¹daæ barwne struktury w wielu chondrach obracaj¹c jeden z filtrów. Mam zwyczaj nosiæ ten
„kieszonkowy polaryzator” wêdruj¹c
po pokojach dealerów, gdzie sprzedaj¹
oni p³ytki cienkie meteorytów na targach w Tucson.
16

Rzut oka na mikroskop
polaryzacyjny
Zanim wyruszymy na „polowanie na
chondry”, przyjrzyjmy siê na chwilê
typowemu mikroskopowi polaryzacyjnemu (fot. 1). Zauwa¿my, ¿e ten mikroskop ma w najwy¿szym miejscu
trzecie gniazdo okularowe, gdzie mo¿na przy³¹czyæ aparat fotograficzny zwyk³y lub cyfrowy, oraz dwa gniazda na
okulary mikroskopowe. Nazywamy to
g³owic¹ trójokularow¹. Te g³owice s¹
zalecane miedzy innymi z powodu
wygody, ale gdyby trzeciego gniazda
nie by³o, mo¿na przymocowaæ aparat
zamiast jednego z okularów. Jest wiele
wbudowanych regulatorów do ustawiania i centrowania obiektywów na
g³owicy obiektywowej i do regulacji
soczewek kondensorowych. Dwa polaroidy umieszczone nad i pod stolikiem
s¹ nazywane polaryzatorem i analizatorem. •ród³o œwiat³a powinno byæ
o mocy przynajmniej 30 W. Zwykle stosuje siê przed nim niebieski filtr, aby
skorygowaæ dominuj¹c¹ ¿ó³t¹ barwê
Ÿród³a. Nie jest to konieczne, jeœli u¿ywamy aparatu cyfrowego, który ma
mo¿liwoœæ korekcji barwy.

Wszystko jest w œwietle
Wybra³em do tego krótkiego artyku³u dobrze znany chondryt zwyczajny
H5 Nuevo Mercurio, w którym zwykle
jest obfitoœæ chondrytowych struktur,
szczególnie belkowych chondr oliwinowych. W tym artykule obejrzymy
g³ównie wiêksze chondry. Wykorzystamy ró¿ne sposoby oœwietlenia pomagaj¹ce wydobyæ ró¿ne struktury
w chondrach. G³ównie u¿yjemy œwiat³o przechodz¹ce przy skrzy¿owanych
polaroidach, œwiat³o odbite i kombinacjê obu.
Fot. 2 pokazuje chondrê i jej otoczenie przy skrzy¿owanych polaroidach.
Typowe belki oliwinu s¹ widoczne, ale
nie s¹ dobrze wykszta³cone. Niebieska
obwódka to tak¿e oliwin, ale inaczej
METEORYT

zorientowany w porównaniu z wnêtrzem chondry. Du¿e, ciemne obszary
s¹ nieprzezroczyste przy skrzy¿owanych polaroidach. Potem dodano œwiat³o odbite (fot. 3), które od razu pokaza³o, ¿e czêœæ ciemnych obszarów to
rzeczywiœcie metal lub siarczek (FeS).
Nie wszystkie jednak ciemne obszary
oznaczaj¹ metal. Czêœæ z nich to prawdopodobnie szkliwo. Szkliwo jest wygaszone przy wszystkich po³o¿eniach
polaroidów. Jest to typowe dla szkliwa,
które jest izotropowe. Przy skrzy¿owanych polaroidach izotropowe minera³y
i szkliwa s¹ ciemne, poniewa¿ nie zmieniaj¹ kierunku polaryzacji œwiat³a wychodz¹cego z polaryzatora. To œwiat³o
jest poch³aniane przez analizator. Szkliwo pozostaje wiêc czarne.
Ostatnia wspania³a chondra oliwinowa jest pokazana na fot. 4. Znów zastosowaliœmy œwiat³o przechodz¹ce przy
skrzy¿owanych polaroidach i œwiat³o
odbite. Jest to chondra oliwinowa ze
szczególnie grub¹ obwódk¹ otaczaj¹c¹
belki. Dwa g³ówne pola oliwinu schodz¹
siê pod k¹tem 80 stopni z wyraŸn¹ symetri¹ lustrzan¹. Wiêkszoœæ ciemnych
obszarów, to metal. Zwróæmy uwagê na
szare szkliwo we wnêtrzu, które wygl¹da jakby rozdziela³o i belki oliwinu wbijaj¹c siê miêdzy nie.
Na koniec jedna z najbardziej efektownych promienistych chondr piroksenowych, jak¹ autor kiedykolwiek
widzia³ (fot. 5). Ta chondra, o œrednicy
1,0 mm, pochodzi z chondrytu L4 Saratov. Wydaje siê niemal trójwymiarowa dziêki geometrii linii zbiegaj¹cych
siê promieniœcie do punktu na brzegu
chondry. Wszystkie barwne minera³y to
oliwiny, które uk³adaj¹ siê poikilitowo,
ale tak¿e promieniœcie wzd³u¿ piroksenowych w³ókien, gdzie musia³y wzrastaæ przez promienist¹ figurê. Zauwa¿my wg³êbienie w niemal doskona³ej
kuli. Kiedyœ mog³a to byæ z³o¿ona chondra. Przyjrzymy siê z³o¿onym chondrom nastêpnym razem.

ß
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Meteoryt ¿elazny Randsburg:
owocne poszukiwania na cyfrowym polu
Martin Horejsi
T³um. Magdalena Pilska-Piotrowska
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 11 No. 4. Copyright © 2005 Pallasite Press)
hocia¿ obraz na ekranie kom po czym zderzy³o siê silnie ze œcian¹ pieni¹dze z tej transakcji nie mówi¹c
putera oferowa³ niebezpiecznie po drugiej stronie, kiedy analizy wyka- o 1000 dolarów, jakie wyda³.
ma³o informacji, nie by³o w¹t- za³y, ¿e ¿elazo by³o nietypowe w najMiesi¹c póŸniej, dwóch eBayowych
pliwoœci, ¿e okaz mia³ odpowiedni lepszym przypadku, a faktycznie dzi- mistrzów zderzy³o siê w Internecie nad
wygl¹d. Jednak w œwiecie pseudome- waczne.
kamieniem, jeden potencjalny kupiec;
teorytów szansa znalezienia faktyczZ tego co Hupé móg³ wywniosko- drugi sprzedawca maj¹cy nadziejê i monego meteorytu t¹ drog¹ by³a w¹t³a. waæ od sprzedawcy, meteoryt zosta³ dl¹cy siê, by ktoœ tam w cyberprzestrzeRyzykuj¹c 1200 dolarów Adam Hupé znaleziony przez poszukiwaczy mine- ni zechcia³ to ¿elastwo. Hupé odrobi³
przycisn¹³ palec wskazuj¹cy i mysz ra³ów na rzekach lawy w po³udniowej swoje zadanie domowe i ostro¿nie wa¿y³
komputerowa legalnie zatwierdzi³a Kalifornii na terenie China Lake-Little szanse i uczciwoœæ sprzedawcy, który
jego zobowi¹zanie do kupienia ciem- Lake. Znalazcy przynieœli to cudactwo przy okazji, mia³ idealn¹ eBayow¹ opinego obiektu przedstawionego na au- do Sklepu Kamieniarskiego Randsburg niê z ponad 1000 transakcji. Najwiêksz¹
kcji na eBayu. Nie by³o konkurencyj- na skraju Mojave w Kalifornii, gdzie obaw¹ Adama by³o to, ¿e ¿elastwo monych ofert.
w³aœciciele sklepu kupili go wierz¹c ¿e g³o byæ jakimœ rodzajem bomby pochoRozwa¿aj¹c dok³adnie wszystkie za to jest meteoryt.
dz¹cej z Naval Air Weapons Station
i przeciw swojej decyzji Hupé liczy³
w China Lake. Ale z drugiej strony,
na swoje doœwiadczenie wyostrzone
cena by³a jeszcze do zaakceptowania
przez lata badañ tysiêcy meteorytów
nawet gdyby to by³ przetransportowaz gor¹cych pustyñ oraz przez czêste
ny Canyon Diablo. Tak wiêc klawisz
korzystanie z eBaya od 1999 roku.
myszy zosta³ naciœniêty w ostatniej
Intuicja mówi³a mu, ¿e zdjêcie wymo¿liwej sekundzie.
stawionego na aukcjê 18 kg obiektu
¯elastwo wygra³o pierwsze dwa
przedstawia meteoryt ¿elazny, lecz
starcia z taœmow¹ pi³¹, ale ostateczHupé nie widzia³ swej zdobyczy na
nie kilka plastrów zosta³o odciêtych
w³asne oczy a¿ do momentu, gdy
do analizy. Wygl¹daj¹cy jak meteoryt
z ust poczciarza nie wymknê³o siê
¿elazny IAB o strukturze oktaedrytu
przekleñstwo. „Co u diab³a jest w tej
gruboziarnistego, ten meteoryt, tympaczce, pêk narzêdzi?” mrukn¹³ li- Meteoryt, tymczasowo nazwany Randsburg, nie wywo- czasowo nazwany Randsburg, ma
³a³ walki na eBayu, ale z³ama³ kilka brzeszczotów do
stonosz.
dodatkowo oprócz niklu i ¿elaza,
pi³y taœmowej, zanim da³o siê ustaliæ odpowiednie zeHupé najpierw zdrapa³ ma³¹ kup- stawienie prêdkoœci i nacisku do pociêcia tej kosmicz- cynk, chrom, o³ów i tellur. Trwaj¹
kê ¿elaznych opi³ków z kamienia, nej ska³y. Kupowanie przypuszczalnych meteorytów on- dalsze testy, które umo¿liwi¹ porówaby sprawdziæ zawartoœæ niklu; wa¿- line nie jest dla bojaŸliwych, ale w przypadku Rands- nanie z meteorytami Odessa czy Old
burga ryzyko siê op³aci³o.
ny test wstêpny na kosmiczne poWoman, innym s³ynnym mieszkañchodzenie. Bingo! To by³ meteoryt,
Przez nastêpn¹ trzeci¹ czêœæ wieku, cem Kalifornii znalezionym niedaleko
wiêc jego pieni¹dze nie zosta³y zmar- ¿elastwo le¿a³o w sklepie, a¿ do czasu China Lake.
nowane na kupê z³omu. Nastêpnym gdy koleœ nazwiskiem Ken Liatas, któJak ta tajemnica siê ods³ania, Hupé
krokiem by³o porównanie tego eBay- ry specjalizowa³ siê w pami¹tkach z tra- zyskuje doœwiadczenie. Po wielu latach
owego ¿elastwa z meteorytem Canyon sy 66, zatrzyma³ siê w „¿yj¹cym wy- poszukiwañ na cyfrowym polu, jest to
Diablo z Arizony dobrze rozprowadzo- mar³ym miasteczku” Randsburg, trochê pierwszy w¹tpliwy meteoryt, jaki kupi³,
nym po ca³ym kraju zarówno w cza- na pó³noc od historycznej trasy i po- który okaza³o siê, ¿e jest z kosmosu.
sach obecnych jak i historycznych. nownie odkry³ okaz. W³aœcicielka skle- „Kupowa³em podejrzane meteoryty,
Szybkie badanie mikrosond¹ elektro- pu, maj¹ca teraz ponad 90 lat i samotna kiedy zaczyna³em zbieraæ je szeœæ lat
now¹ pozwoli³o odnaleŸæ kolekcjê pier- od œmierci swego mê¿a, sprzeda³a me- temu i nigdy siê nie uda³o,” zwierza siê
wiastków skutecznie wykluczaj¹c¹ teoryt Liatasowi. Rzeczywista wartoœæ Hupé. „Dlatego natrafienie na prawdziCanyon Diablo jako Ÿród³o.
jego zakupu szybko dotar³a do niego, wy meteoryt tak mnie poruszy³o.” MoLecz wahad³o odchylaj¹c siê od stro- kiedy Liatas zda³ sobie sprawê, ¿e nie g³o pomóc tak¿e to, ¿e licytacja meteny pytania, czy ¿elazo jest meteorytem, ma dokumentów dowodz¹cych, ¿e ka- orytu Randsburg na eBayu zakoñczy³a
przesunê³o siê g³adko przez najni¿sze mieñ jest meteorytem i ¿e bêdzie szczê- siê 3 czerwca, w 43. urodziny Adama!
po³o¿enie eliminuj¹c Canyon Diablo, œciarzem, gdy dostanie jakiekolwiek
ß
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Orvinio
Matteo Chinellato
T³um. Magdalena Pilska-Piotrowska
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 11 No. 4. Copyright © 2005 Pallasite Press)
ano 31 sierpnia 1872 roku o godzinie pi¹tej piêtnaœcie, na kwadrans przed wschodem S³oñca,
wia³ lekki pó³nocny wiatr. Termometry
obserwatorium wskazywa³y 18°C, a barometr 762 mm. Niebo by³o czyste. Na
rzymskim horyzoncie spostrze¿ono
jasny meteor, inaczej mówi¹c aerolit,
pod¹¿aj¹cy z wybrze¿a w kierunku
mniej wiêcej SSW-NNE. Osi¹gn¹wszy
l¹d w pobli¿u przyl¹dka Circello, narobi³ ogromnego ha³asu i ostatecznie
zgas³ w pobli¿u granicz¹cego z wzgórzami Sabine miasta Orvinio.”
S¹ to s³owa jezuity G. Stanislao Ferrari z Papieskiego Obserwatorium Kolegium Rzymskiego. Czcigodny Don
Valentino Valentini arcykap³an Orvinio
doda³ co nastêpuje:
„Zjawisko nadesz³o zupe³nie niespodziewanie, wprawiaj¹c w przera¿enie
wielu robotników pracuj¹cych w polu,
a innych pozbawiaj¹c na pewien czas
zmys³ów. Wierzyli, ¿e ogniste kamienie, które spad³y w pobli¿u, to grom
z jasnego nieba.”
W niedzielê 1 wrzeœnia 1872 roku
Roman Observer wydrukowa³ na
pierwszej stronie swoje codzienne doniesienie o pogodzie, lecz w tym numerze dodano nastêpuj¹c¹ zwiêz³¹ ob-
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serwacjê: „Dzisiejszego ranka, 31
sierpnia, oko³o godziny kwadrans po
pi¹tej, zaobserwowano wspania³y meteor przelatuj¹cy bardzo powoli po torze z po³udnia na pó³nocny, pó³nocny
wschód. Zostawi³ za sob¹ bardzo d³ugi
jasny œlad i zakoñczy³ lot trzema eksplozjami. To samo zjawisko by³o tak¿e
obserwowane w Velletri.”
Trzeciego wrzeœnia, gazeta wróci³a
do wydarzenia publikuj¹c artyku³ dyrektora obserwatorium, znanego astronoma, ojca Angelo Secchi. Opublikowano równie¿ list, który napisa³ do
astronoma 1 wrzeœnia geolog Michele
Stefano De Rossi. Pos³uguj¹c siê zebranymi danymi, ojciec Secchi opisa³
rzymski meteor, jako najpierw ma³y,
czerwonawego koloru, poruszaj¹cy siê
z kierunku po³udniowo-po³udniowozachodniego na pó³nocny-pó³nocnywschód, zwiêkszaj¹cy swój rozmiar
i jasnoœæ, i pozostawiaj¹cy za sob¹ œlad
w postaci ciemno zabarwionego dymu.
Meteor nastêpnie zap³on¹³ jasnym p³omieniem osi¹gaj¹c prawie rozmiary
Ksiê¿yca w pe³ni i znikn¹³ pozostawiaj¹c wyd³u¿on¹ chmurê, która wkrótce
poskrêca³a siê jak gigantyczny w¹¿. Po
kilku minutach, wed³ug niektórych
ocen oko³o czterech, da³ siê s³yszeæ

Dwa okazy Orvinio znajduj¹ce siê w zbiorach Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.
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gwa³towny wybuch, za którym nast¹pi³y dwa mniejsze i bli¿sze. Pierwsza
eksplozja spowodowa³a przyt³umiony
odg³os jak mina, niepodobny do ¿adnych grzmotów lub kanonady, a za nim
nast¹pi³o dudnienie, podobne do strzelaniny z muszkietów, wywo³ane przez
pozosta³e, mniejsze eksplozje. Œwiadkowie porównywali to do eksplozji
magazynu z amunicj¹.
Secchi napisa³ tak¿e, ¿e bolid widziano w Velletri, Albano, Grotaferrata, Zagarolo i Frascati, i ¿e eksplozje
by³y tam znacznie silniejsze, na tyle
¿e œwiadkowie mówili o dr¿¹cych
drzwiach i szybach okiennych. W Zagarolo zjawisko by³o znacznie bardziej
imponuj¹ce. Jeden z naocznych œwiadków, który w tym czasie le¿a³ w ³ó¿ku,
porówna³ eksplozje do niezbyt oddalonej ciê¿kiej kanonady, która wywo³a³a
dr¿enie ³ó¿ka i ca³ego domu. Eksplozji
towarzyszy³y odleg³e grzmoty. Nagle
œwiadek us³ysza³ ludzi krzycz¹cych:
„Ogieñ!” Kiedy wsta³ z ³ó¿ka i wyjrza³
przez okno zobaczy³ unosz¹c¹ siê pionowo nad miastem chmurê. By³a gruba ale blada i tworzy³a wê¿owaty œlad
dwumetrowej szerokoœci, który wkrótce siê rozproszy³. Podczas rozmów z innymi œwiadkami, wspomniana osoba
dowiedzia³a siê tak¿e, ¿e wczeœniej
widziano na niebie du¿¹ kulê ognia,
zbli¿aj¹c¹ siê szybko od po³udniowej
czêœci miasta i poruszaj¹c¹ siê bokiem
na prze³aj. Potem nast¹pi³a eksplozja
i grzmoty. Secchi wywnioskowa³, ¿e
zebrane dane nie by³y kompletne i zaapelowa³ do œwiadków, aby zg³aszali siê
z ka¿d¹ posiadan¹ informacj¹.
Michele Stefano De Rossi s³ysza³
jego apel. Napisa³ do Secchi opowiadaj¹c jak sta³ siê œwiadkiem zjawiska
nieopodal Rocca di Papa, i natychmiast
zacz¹³ szukaæ w okolicy innych œwiadków, w nadziei znalezienia fragmentów
aerolitu. Wiêkszoœæ danych zebranych
przez De Rossi dotyczy³a obserwacji
bolidu i jego trajektorii. Na ³¹ce w pobli¿u Rocca Priora, De Rossi znalaz³
4/2005

kilka niedawno powsta³ych dziur, które wygl¹da³y, jakby ktoœ strzela³ z broni palnej celuj¹c w ziemiê. Dziury by³y
nachylone w kierunku pó³nocno
wschodnim i mia³y sto¿kowy kszta³t
oraz œrednicê oko³o dziesiêciu centymetrów i g³êbokoœæ oko³o trzydziestu. De
Rossi spróbowa³ rozkopaæ kilka z tych
dziur, ale nic nie znalaz³, nawet kopi¹c
do g³êbokoœci 55 centymetrów. Obliczy³ strefê spadku na terenie gór wulkanicznych Latium, gdzie bolid zacz¹³
opadaæ szerok¹ spiral¹, która po pierwszym wybuchu znacznie siê zagêœci³a,
kr¹¿¹c wzd³u¿ pó³nocnego sk³onu
wzgórz Albani i znikn¹³. Œwiadkowie
pochodz¹cy z tych miejsc widzieli jasny bolid, podczas gdy ci obserwuj¹cy
z równin opisali go jako czarny, któremu towarzyszy³o mnóstwo dymu.
Secchi otrzyma³ jeszcze jeden list od
Angelo Alvareza, in¿yniera z Subiaco,
informuj¹cy go, ¿e bolid wygl¹da³ na
œrednicê 25 centymetrów i nie zdawa³
siê poruszaæ bardzo szybko; tak¿e, ¿e
spad³ wstecz po pierwszej eksplozji,
rozpadaj¹c siê na kawa³ki. Ten sam
Alvarez twierdzi³, ze posiada fragment
meteorytu, który zosta³ znaleziony natychmiast jak spad³ przez stró¿a Raffaele Proietti na stoku Chio, na obszarze
Gerano. Wed³ug jego opisu by³ to ciê¿ki, czarniawy kawa³ek ze œladami stopienia. Pilnik nie zostawia³ na nim prawie ¿adnego œladu i da³o siê zobaczyæ
bardzo drobne œlady metalu. Widziano
jak inne fragmenty spada³y na obszarze Affile, gdzie podobno sp³on¹³ ma³y
domek. Zaobserwowano tak¿e jeden
fragment jak lecia³ nad Affile w kierunku Piglio; mówiono, ¿e inny spad³
w Genazzano, a jeszcze inny ko³o koœcio³a w Paliano. Wiêcej dostrze¿ono
w okolicy gór Cerreto.
Jedenastego wrzeœnia 1872 roku,
dziesiêæ dni po spadku, Roman Observer opublikowa³ nastêpny artyku³, tak¿e opracowany przez De Rossi, w którym autor próbowa³ zrekonstruowaæ
trajektoriê meteorytu. Artyku³ zaowocowa³ liczn¹ grup¹ œwiadków pochodz¹cych z wielu obszarów, w³¹czaj¹c
jednego z Ischia ko³o Neapolu. De Rossi zanalizowa³ fragmenty odnalezione
w Ceciliano i Gerano, i przebada³ tak¿e inne, które spad³y w pobli¿u Affile
i Orvinio. Fragment z Gerano zosta³ odnaleziony przez Angelo Alvareza na
posiad³oœci braci Manni, gdzie Raffaele Proietti s³ysza³ gwizd w powietrzu
po eksplozji bolidu. Proietti widzia³
4/2005

Meteoryty w zbiorach polskich 2006
Dziesiêæ lat temu, w grudniu 1995 r., ukaza³ siê skromny katalog „Meteoryty
w zbiorach polskich” informuj¹cy po raz pierwszy, ¿e w Polsce istniej¹
tak¿e prywatne zbiory meteorytów. Katalog szybko siê wyczerpa³, a zbiory
rozros³y, wiêc po 5 latach pojawi³o siê nastêpne wydanie „Meteoryty w
zbiorach polskich 2001”. (Proszê nie sugerowaæ siê latami; miêdzy
grudniem 1995, a kwietniem 2001 jest bardziej 5 ni¿ 6 lat). Minê³o kolejne
5 lat, drugie wydanie te¿ siê wyczerpa³o, a zbiory jeszcze bardziej siê
rozros³y. Nadesz³a wiêc pora na kolejn¹ edycjê katalogu.
Redagowanie nowego wydania ju¿ trwa. Codziennie dopisujê nowe
meteoryty. Zamierzam utrzymaæ dotychczasowy kszta³t katalogu, aby
u³atwiæ porównania. Bêdzie tylko jedna istotna zmiana: meteoryty ¿elazne
zostan¹ u³o¿one wed³ug klasyfikacji chemicznej, a nie strukturalnej. Katalog
uwzglêdnia kolekcje sk³adaj¹ce siê z trzech lub wiêcej meteorytów i
tektytów. Meteoryty musz¹ mieæ nazwy zaakceptowane przez Komisjê
Nazewnictwa Meteoritical Society.
Kolekcjonerzy rejestrowani, którzy widniej¹ w ostatnim wydaniu katalogu
i nie zmienili adresu, otrzymaj¹ indywidualnie proœby o podanie aktualizacji
swych zbiorów. Kolekcjonerów, którzy do katalogu jeszcze nie trafili,
a zgodziliby siê pochwaliæ swymi zbiorami, albo s¹ w katalogu, ale zmienili
adres, proszê o skontaktowanie siê ze mn¹ (aspmet@wp.pl).
Andrzej S. Pilski

kamyk spadaj¹cy nieopodal i natychmiast go podniós³. By³ bardzo ma³y
(4,75 g), mniej wiêcej rozmiaru kuli,
br¹zowego koloru z zaokr¹glonymi rogami i œladami skorupy. Alvarez wci¹¿
wraca³ do spalonej stodo³y nale¿¹cej do
Luigi Musatti — czy bolid wznieci³
ogieñ? Przez trzy dni przeszukiwa³ ruiny stodo³y, ale nie znalaz³ niczego.
Mimo ¿e w Affile twierdzono, ¿e
kilka kawa³ków spad³o nad koœcio³em
w Genazzano, nie odnaleziono ¿adnych
fragmentów. Doniesiono tak¿e, ¿e po
tym jak bolid eksplodowa³, profesor
Vaentini, chirurg, zosta³ wezwany do
Orvinio, aby przyjœæ z pomoc¹ pasterzowi powalonemu przez meteoryt.
Valentini pospieszy³ z pomoc¹. Kiedy
wstrz¹œniêty pasterz odzyska³ przytomnoœæ, opisa³ jak znalaz³ siê w œrodku
deszczu kamieni i by³ tak zdezorientowany, ¿e nie potrafi³ powiedzieæ, czy
one lecia³y z ziemi czy z nieba.
Jeszcze jeden kawa³ek meteorytu
spad³ piêæ mil od Canemorto. Znalaz³
go robotnik wœród wklêœniêæ, które
uformowa³y siê po przejœciu bolidu, by³
to br¹zowego koloru kamieñ wa¿¹cy
ponad funt, z bardzo czarn¹ pokryw¹.
Pierwsze testy mineralogiczne fragmentów przeprowadzi³ profesor Giuseppe Belloci z laboratorium chemicznego Uniwersytetu w Perugii. Dnia 25
maja 1873 roku De Rossi wyg³osi³
mowê w Akademii, pod przewodnictwem Secchi, w której przedstawi³
METEORYT

pierwsze wyniki badañ geologicznych
przeprowadzonych na meteorytach.
W miêdzyczasie na œwiat³o dzienne
wysz³y inne fragmenty. Osiem miesiêcy po zdarzeniu, 8 maja, Nicolo Taschetti, robotnik z Orvinio w czasie orki,
odkry³ pi¹ty fragment meteorytu. By³
zagrzebany tylko kilka centymetrów
pod ziemi¹, oko³o 200 metrów od miejsca odkrycia z poprzedniego roku
i mniej ni¿ kilometr od miasta. Profesor Valentini naby³ póŸniej ten fragment. Wed³ug opisu by³ nieregularnego kszta³tu, d³ugoœci 8 cm i szerokoœci
7 cm, i wa¿y³ 1003 g. Szósty fragment,
wa¿¹cy 622 g, znalaz³, dwa lub trzy dni
po spadku, Augusto Pancotti z Pozzaglia, jednak w tym czasie Rzym nic
o tym nie wiedzia³. Pancotti spostrzeg³
fragment, poniewa¿ ziemia na polu,
gdzie le¿a³, wygl¹da³a jakby by³a œwie¿o wzruszona. Dodatkowo inni œwiadkowie powiedzieli mu o jasnym obiekcie spadaj¹cym mniej wiêcej w tym
samym miejscu.
Szeœæ fragmentów meteorytu Orvinio znalezionych w 1872 i 1783 roku
osi¹gnê³o razem wagê 3397 g. Ró¿ne
okazy mo¿na znaleŸæ w muzeach
w Berlinie, Budapeszcie, Londynie,
Moskwie, Austrii, Francji, Stanach
Zjednoczonych i we W³oszech. Wspó³czesne analizy zakwalifikowa³y meteoryt Orvinio jako czarny, brekcjowy
chondryt H6.

ß
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Egipt — grudzieñ 2004
Alain Carion
T³um. Magdalena Pilska-Piotrowska
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 11 No. 4. Copyright © 2005 Pallasite Press)
grudniu 2004 roku bra³em
udzia³ w wyprawie naukowej do Egiptu jako ekspert
do spraw meteorytów. Naszym celem
by³o powiêkszenie listy 13 kraterów
uderzeniowych odkrytych w lutym
2004 roku przez mniejsz¹ ekspedycjê
pod przewodnictwem Philippe Paillou
z Observatorie Aquitain des Sciences
de l’Univers w Bordeaux we Francji.
Grupê ponad 50 okr¹g³ych formacji
wykryto najpierw na zdjêciach radaro-
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wych zrobionych przez japoñskiego
satelitê JERS-1. Mierzy³y od 20 do
1500 metrów œrednicy i by³y zlokalizowane w po³udniowo-wschodnim
rogu Egiptu, na wschód od Gilf Kebir
na obszarze ponad 4500 kilometrów
kwadratowych. Rzeczywiœcie na zdjêciach wygl¹da³o to jak zryta kraterami
powierzchnia Ksiê¿yca czy Marsa.
Zdjêcia radarowe pozwala³y nam równie¿ badaæ to co by³o pod powierzchni¹ ziemi na g³êbokoœci do kilku me-

Dwa kratery; wiêkszy ma oko³o 2 km œrednicy.

Naj³adniejszy krater nazwany GKCF013 (Rahman), o œrednicy oko³o 950 m.
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trów poniewa¿ grunt jest tak suchy,
i tam gdzie zwyk³e zdjêcie pokaza³oby
tylko niezmierne przestrzenie piasku, te
pokazywa³y koryta staro¿ytnych rzek
i kratery uderzeniowe teraz pogrzebane pod piaskiem. Ekspedycja z lutego
2004 roku potwierdzi³a uderzeniowe
pochodzenie tych kraterów. To wa¿ne
odkrycie, poniewa¿ jest to teraz najwiêksze pole kraterów uderzeniowych
na Ziemi (proszê zobaczyæ publikacje
z CNRS — Geosciences). Egipt znany
by³ z Nilu, piramid Tutanhamona i Moj¿esza, ale wkrótce piloci bêd¹ mogli
przywoziæ grupy turystów do tego niezwyk³ego miejsca.
Znamy faktycznie ponad 160 struktur uformowanych przez spadki meteorytów na Ziemiê, ale kilka z nich jest
zgrupowanych w pola z wieloma kraterami. Spadki meteorytów SikhoteAlin (Rosja), Odessa (Texas) i Campo
del Cielo (Argentyna) utworzy³y liczne kratery lecz raczej ma³ego rozmiaru. Dobrze znanych jest tak¿e kilka
podwójnych struktur takich jak Clearwater Lakes w Kanadzie, Steinheim
i Nördlingen Ries w Niemczech, ale
nie nigdy dot¹d nie widziano niczego
o wielkoœci tego egipskiego miejsca.
W grudniu 2004 roku nasza dru¿yna sk³ada³a siê z 11 naukowców
(10 Francuzów i 1 Egipcjanina), 4 kierowców i jednego egipskiego ¿o³nierza
przypuszczalnie do zapewnienia nam
bezpieczeñstwa.
W czasie ca³ej naszej wyprawy Philippe Paillou, z laptopem balansuj¹cym
na jego kolanach, prowadzi³ Tareka,
kierowcê wiod¹cego samochodu.
Wgra³ on do laptopa mapê z satelity
Lansat-TM5, rozwiniêt¹ do rozdzielczoœci 10 metrów na ziemi, idealnie
zsynchronizowan¹ w d³ugoœci i szerokoœci z GPS zainstalowanym na samochodzie. Precyzja by³a niezwyk³a i pozwala³a nam siê szybko poruszaæ po
piaskowych wydmach. Reszta naukowego zespo³u sk³ada³a siê z paleoge4/2005

Bardzo ³adne sto¿ki uderzeniowe z krateru GKCF 013.

ologa z Muzeum Historii w Pary¿u Jeana Dejaxa, dwóch mineralogów JeanaMarie Malezieuxa z Bordeaux i Bruno
Reynarda z Ecole Normale Superieure
z Lionu, geofizyka Edmonda Diemera
i fizyka Pierrea Rochette z Marsylii.
Mieliœmy tak¿e ekipê telewizyjn¹ sk³adaj¹c¹ siê z dwóch dziennikarzy
z CNRS i doktora.
Pierre Rochette zrobi³ coœ w rodzaju lejka z dwoma silnymi magnesami
po ka¿dej stronie na podstawie. U¿ywa³ go do przesiewania kilogramów
piasku i odkrywania maleñkich metalicznych cz¹stek. Zebra³ tak¿e z wielk¹
ostro¿noœci¹ i precyzj¹ wiele próbek
skalnych z wnêtrza warstw wypchniêtych pionowo wzd³u¿ zewnêtrznych
krawêdzi kraterów, tak wiêc bêdzie
móg³ zbadaæ w laboratorium modyfikacje orientacji struktury skalnej.
Mieliœmy tak¿e wœród nas Essama
Heggy wyk³adowcê na Uniwersytecie w Kairze, a obecnie czasowo wydelegowanego do Lunar and Planetary Institute w Houston w Teksasie,
gdzie testowa³ nowy radar o niskich
czêstotliwoœciach z GSSI (Geophisical Survey Systems Institute). Oczekuje siê, ¿e ten instrument bêdzie na
³aziku MSL kiedy on wyruszy na Mar4/2005

sa w 2009 roku. Pozwoli³ nam okreœliæ z ogromn¹ precyzj¹ wiele struktur
zupe³nie pogrzebanych w piasku. Zdumiewaj¹ce, jak p³aski, niczym nie wyró¿niaj¹cy siê teren pod jego ko³ami
zmienia³ siê na monitorze radaru
w trójwymiarowy profil krateru. Mój
udzia³ w tej wyprawie polega³ na rozpoznawaniu i odnajdywaniu meteorytów oraz szkliwa uderzeniowego
w kraterach lub ich otoczeniu. Mówi¹c
bez ogródek, moja misja by³a kompletn¹ pora¿k¹; w ci¹gu 14 dni nie widzia³em nawet jednego meteorytu czy
szkliwa uderzeniowego.
Jednak¿e wyprawa sama w sobie
by³a du¿ym sukcesem, zosta³y odkryte, zmierzone i sfotografowane dziesi¹tki nowych kraterów. Wiêkszoœæ z nich
zawiera³a sto¿ki uderzeniowe i brekcje.
Próbki tych ska³ zosta³y zabrane i obecnie s¹ poddawane badaniom w wielu
laboratoriach.
Kratery tego obszaru zosta³y nazwane „GKCF” od Glif Kebir Crater Field
(Pole kraterów Glif Kebir), a ka¿dy
pojedynczy krater otrzyma³ numer
zgodnie z kolejnoœci¹ odkrycia. Dodatkowo pierwszych 13 kraterów opisanych w raporcie w grudniu 2004 roku
otrzyma³o przydomki. Najwiêksze wraMETEORYT

¿enie robi krater GKCF013 (Rahman)
o œrednicy 950 metrów ze sto¿kami
uderzeniowymi i brekcjami. A w ziarnach kwarcu w p³ytkach cienkich niektórych z tych ska³ widaæ deformacje
planarne. Dok³adny wiek kraterów nie
zosta³ jeszcze okreœlony, ale maj¹ prawdopodobnie dziesi¹tki milionów lat, co
t³umaczy³oby, dlaczego brak meteorytów.
Teraz musimy parê miesiêcy poczekaæ na opublikowanie rezultatów tej
wyprawy. Jednak¿e by³em zdziwiony
stykaj¹c siê podczas targów w Tucson
w lutym 2005 r. z pewn¹ iloœci¹ sceptycyzmu, nawet po konfrontacji ze
wstêpnymi wynikami.
ß

Opisane tu pole kraterów jest piêknie
widoczne w Google Earth! (przyp. red.)
21

Targi meteorytowe
Ensisheim 2005
Zelimir Gabelica, Sabine Valange, Roger Warin
(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 11 No. 3. Copyright © 2005 Pallasite Press)
iewiele oznak zapowiada³o, ¿e
podobnie jak w lutym w Tucson, tegoroczne targi tak¿e
bêd¹ lepsze ni¿ zazwyczaj jeœli chodzi
o dostêpnoœæ meteorytów, ceny i wzajemne kontakty poszukiwaczy, dealerów, kolekcjonerów i naukowców. Poszukiwacze i dealerzy meteorytów bez
trudu wyczuli te obiecuj¹ce trendy rynkowe w Ensisheim oferuj¹c po atrakcyjnych cenach nie tylko du¿¹ rozmaitoœæ ³adnych i reprezentuj¹cych rzadkie
typy znalezisk (Sahara, Oman...) ale
tak¿e bardziej znacz¹ce historycznie
i rzadko oferowane spadki.
52 stoiska by³y niemal ca³kowicie
zarezerwowane od pocz¹tku marca.
Mi³oœnicy meteorytów z najdalszych
zak¹tków Francji i Europy (Hiszpania,
Szwecja, S³owenia i... Razvan Andrei,
przyjaciel z dalekiej Rumunii) oraz zza
oceanu od dawna zapowiadali swoj¹
wizytê.
Chocia¿ pi¹tek staje siê „dniem dealerów”, wiele osób ju¿ przyby³o i kr¹¿y³o miêdzy zape³niaj¹cymi siê stop-
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niowo stoiskami. Wszyscy jednak
oczekiwali niecierpliwie na godzinê
osiemnast¹, kiedy po zamkniêciu stoisk zaplanowano ceremoniê przyjêcia
nowych cz³onków bractwa stra¿ników
Ensisheim, przyjacielsk¹ lampkê wina,
a nastêpnie przyjêcie oczekiwane jako
chwila wytchnienia po mêcz¹cym
urz¹dzaniu stoisk w ten s³oneczny,
gor¹cy dzieñ. Nowymi cz³onkami
bractwa zosta³o a¿ osiem osób reprezentuj¹cych ró¿ne formy meteorytowej aktywnoœci.
Pani Hasnaa Chennaoui, profesor
geologii na Uniwersytecie Hassana II
w Casablance, specjalizuje siê w badaniach planetarnych achondrytów po
sta¿u w Pary¿u u profesora Alberta
Jambon, œwiatowej klasy specjalisty,
który tak¿e goœci³ na targach. Hasnaa
by³a tak¿e jedn¹ z pierwszych na miejscu spadku meteorytu Benguerir w listopadzie 2004 roku. Potrafi³a zrobiæ
badania i sklasyfikowaæ go (LL6)
w rekordowym czasie trzech tygodni
od spadku i dziêki temu po raz pierw-

Nowi cz³onkowie bractwa przyjêci w 2005 roku: od lewej do prawej w pierwszym rzêdzie: Christian Anger, Michel Franco, Hasnaa Chennaoui, Carine Bidaut, Bruno Fectay, Dominique Padirac, Alain Devilliers i Jean-Pierre Bruyère. Fot. Roger Warin.
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szy ochroniæ naukowe i kulturalne
dziedzictwo Maroka, jeœli chodzi o ten
meteoryt. Chêtnie opisa³a swe badania z licznymi dodatkowymi szczegó³ami na dwóch wyj¹tkowych plakatach
umieszczonych w sali muzeum.
Do bractwa do³¹czy³ tak¿e Christian Anger. Wielu zawsze szuka jego
stoiska, poniewa¿ za ka¿dym razem
przywozi on jakieœ dziwne, nowe spadki. Tym razem oferowa³ w sali komisowej trzy piêkne fragmenty z czarn¹
skorup¹ œwie¿ego spadku MaigatariDandruma, nowego H5/6 z granicy
Nigru i Nigerii.
Dominique Padirac jest renomowanym popularyzatorem astronomii
w ró¿nych czasopismach, przyjacielem zmar³ego Theodore Monoda i specjalist¹ od pozaziemskich biocz¹steczek.
Alain Devilliers odpowiada obecnie za nasz¹ ksiêgarniê. Jego zami³owanie do wykrywaczy metalu i innych
dziwnych urz¹dzeñ w naturalny sposób doprowadzi³o go do poszukiwania meteorytów. Podobnie Jean-Pierre Bruyère, wiceburmistrz Ensisheim
i nasz rzecznik prasowy. Czego ¿a³uje? ¯e nie wiedzia³ o meteorytach, kiedy ostatnio bada³ pustynie Mongolii…
Wyró¿nienie przyjêli równie¿ Carine Bidaut i Bruno Fectay oraz Michel Franco. Równie doceniono ich
pomoc w organizowaniu tematycznych wystaw jak i czêsto wyj¹tkowe
cuda przywiezione z Sahary. Istotnie
ku zdumieniu wielu ekspertów by³ tam
nowy chassignit NWA 2237. W koñcu
Chassigny jest oddalone od Pa³acu
Regencji tylko o 200 km. Bruno oferowa³ tak¿e shergottyt lherzolitowy
Aoufous (NWA 1959), wa¿¹cy 8,3 g
fragment Vigarano, 62 g Bruderheim,
ponad 1 kg Modoc i niezwyk³¹, 8 g
p³ytkê Mighei ze star¹ etykietk¹. Chcecie coœ z Antarktydy? Spójrzcie tylko
na ich 52 g p³ytkê Thiel Mountains.
4/2005

Na stoisku Michela tak¿e by³a artystyczna mieszanina saharyjskich
znalezisk i trochê wyj¹tkowych, starych, historycznych piêknoœci. Jego teraz wysoko ceniona g³ówna masa
Djermaia (Czad), wspania³y, œwie¿y
okaz ponad 4,5 kg z czarn¹ skorup¹,
niemal ca³kowita masa (ok. 20 kg)
Kreb-eg-Zaffar (brekcja ksenolitowa
H) i zawsze intryguj¹cy SAH 03500,
kontrastowa³y z innymi klasycznymi
znaleziskami „z drugiej strony globu”
jak 13,7 g fragment ze skorup¹ Cold
Bokkeveld, czy wyj¹tkowy, 60 g fragment Krasnojarska.
Bêd¹c prawdziwym badaczem bezmiaru œwiata Michel, podobnie jak
nasz wyj¹tkowy Meteorite-Man Bob
Haag (niestety znów go nie by³o), tak¿e lubi zachêcaæ m³odzie¿ do interesowania siê meteorytami opowiadaj¹c
swe przygody. Tym razem Michel postanowi³ opisaæ zdarzenia zwi¹zane
z uderzeniami meteorytów w ró¿ne
obiekty, zwierzêta, ludzi... Wspomnia³
klasyczne historie, ale doda³ osobiste
anegdoty i odczucia ze szczególnym
poczuciem humoru. Ten temat, przyjêty z zainteresowaniem, by³ najpierw
„teoretycznie” dyskutowany podczas
piêknie udokumentowanego wyk³adu
J. C. Lefebvra, który ¿onglowa³ statystycznymi mo¿liwoœciami i prognozami „mo¿liwoœci, ¿e pewnego dnia niebo spadnie nam na g³owy”.
By³a te¿ wystawa na ten temat. Wielu z nas, kolekcjonerów meteorytów,
które zyska³y szlachectwo dziêki dziwnym okolicznoœciom spadku, dostarczy³o najlepsze okazy ze swych zbiorów i spisa³o anegdoty ku zadowoleniu
publicznoœci, która t³umnie ogl¹da³a
gabloty zawieraj¹ce Peekskill czy Park
Forest z licznymi „pami¹tkami zwi¹zanymi ze spadkiem”, a tak¿e New
Orleans, Valera, Macau, Kiel, Strathmore, Thuathe, Juancheng, Mbale,
Monahans (1998), Chiang Khan, Talampaya czy Claxton, by wymieniæ
tylko niektóre.
W przypadku innych, podobnych
spadków jak Worden, Bendl czy Auckland brak okazów kompensowa³y fascynuj¹ce opisy spadku z oryginalnymi ilustracjami.
Sobota jest dniem interesów wymieszanych z zabawnymi momentami
dyskusji podczas lunchu lub przerw na
napój (niekoniecznie na kawê). Trzy
sale by³y zawsze pe³ne ludzi i wêdruj¹c miêdzy sto³ami, aby opisaæ najcie4/2005

30 g okaz francuskiego eukrytu Jonzac (spad³ w 1819 r.) sprzedawany przez Bruno Fectaya i Carine Bidaut. Fot. Jean-Michel Daillier.

kawsze oferty, nie sposób nie przeoczyæ niektórych wa¿nych okazów.
Oto nasze subiektywne wra¿enia, co
nale¿y rozumieæ, ¿e czêsto s¹ one
zwi¹zane z naszymi osobistymi gustami.
Stoiska Ericha i Sylvii Haiderer, Petera Kümmela czy Gregora Pacera s¹
tak bogate w meteoryty z ca³ego œwiata, wœród których okazy planetarne
wcale nie s¹ najmniej liczne, ¿e szczegó³owe opisanie jest niemo¿liwe. Wielu zwiedzaj¹cych znalaz³o tu upragnione okazy wœród klasycznych i tanich
Sikhote-Alinów, Campo, Canyon Diablo, Gao, Nantanów czy Brahinów
albo odkrywaj¹c schowany Iworyt
(u Pacera), wiele rarytasów z Ksiê¿yca i Marsa (u Haiderera) czy niektóre

stare, niemieckie spadki jak Eichstädt,
Ibbenburen, Emsland czy Oesede
(u Kümmela). Okazy Thuathe by³y
wszêdzie, ale jeœli chcia³eœ jakiœ wyj¹tkowy, to niezwyk³y okaz 809 g
mo¿na by³o znaleŸæ „gdzieœ” na stoisku Pacera. I on i jego krajan, Marcin
Cimala, mieli inne, wyj¹tkowe, polskie, klasyczne meteoryty jak Pu³tusk,
Zak³odzie czy Morasko. Z tego ostatniego Marcin oferowa³ ogromn¹, estetycznie wytrawion¹, kilkukilogramow¹ piêtkê.
Przy stoisku Mike Farmera czêsto
by³ t³ok, ale w koñcu mogliœmy zobaczyæ ten nowy meteoryt ksiê¿ycowy
NWA 1180, który by³ sensacj¹ w Tucson. Naprawdê dziwny, intryguj¹cy ale
tak fascynuj¹cy meteoryt! Ogromna,

Hasnaa Chennaoui z przyjemnoœci¹ ogl¹da dwa wyj¹tkowe, ca³kowite okazy Benguerira ze skorup¹ z kolekcji Zelimira. Fot. Roger Warin.
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wa¿¹ca 578 g piêtka Saint-Severin, niedawnego francuskiego spadku LL6 zas³uguj¹cego na wystawienie w ka¿dym
muzeum, wci¹¿ le¿a³a na stole, prawdopodobnie ju¿ nied³ugo. Spoœród egzotycznych meteorytów najwiêksze
wra¿enie zrobi³ na nas Verkhnyi Saltov, nowy oktaedryt znaleziony w Rosji podczas niedawnych wykopalisk
archeologicznych poszukuj¹cych pozosta³oœci œredniowiecznego miasta, dawnej stolicy Kazaru. Mike mia³ tak¿e kilka fragmentów i ³adn¹ piêtkê Dong
Ujimqin Qi, dziwnego mongolskiego
meteorytu, którego g³ówn¹ masê posiada. Ta wa¿¹ca 12,3 g piêtka piêknie uzupe³nia teraz zbiór egzotycznych spadków u jednego z nas.
Pod nieobecnoœæ Boba Haaga, Jima
Strope i Nicka Gesslera, którzy musieli odmówiæ przyjazdu i Mike Earnsta,
który tak¿e musia³ odwo³aæ rezerwacjê
stoiska, reprezentacjê USA uzupe³nia³a Anne Black, a Dean Bessey, po drodze do niektórych krajów po³udniowowschodniej Azji, wpad³ do nas jako
goœæ z pozdrowieniami.
Jeœli chodzi o Rosjan, przyjechali,
jak co roku, konwojem samochodów
terenowych. Zawsze uœmiechniêci
i dobrze zorganizowani, zajmowali
przyjazn¹ salê Egloffa s¹siaduj¹c¹
z g³ównym hallem. Koneserzy znali to
miejsce i nigdy nie zapominali o spenetrowaniu ich zawsze nieoczekiwanej materii. Sergiej (Serge) Afanasjew,
niezawodny wystawca od szeœciu lat
z rzêdu, znów zaprezentowa³ swe najnowsze znaleziska z Omanu, sklasyfikowane niedawno w s³ynnym Instytucie Wiernadzkiego w Moskwie,
w którym pracuje. By³y tam Dhofary, ale tak¿e liczne SaU, JaH czy Shisry, wszystko nowe, niepospolite typy
dla kolekcjonerów klasyfikacyjnych

rzadkoœci. Wyspecjalizowa³
siê on tak¿e ostatnio w bardzo
³adnych p³ytkach cienkich.
Ominêliœmy jego stoisko w
sobotnim t³oku, ale podczas
spokojnej niedzieli jeden z nas
wypatrzy³ coœ, co wci¹¿ mo¿e
byæ oryginalnym okazem w
zbiorze: wa¿¹c¹ 146 g g³ówn¹
masê Ramlat as Shamah 009,
pospolitego H5, ale piêknego.
Jego przyjaciel Dmitrij (Dima)
Kaczalin, a tak¿e jego s¹siad
S³awomir (S³awa) Skornia- P³ytka Fukang, nowego chiñskiego pallasytu. Bok ok.
3 cm. Fot. Roger Warin.
kow, specjalizowali siê bardziej w niezwykle ciê¿kich, ale bar- przyci¹ga³y zwiedzaj¹cych dwa du¿e
dzo widowiskowych Sikhote-Alinach. przekroje: 638 g Bogus³awki (heksaCiekawe, czy ten deszcz meteorytów edryt IIA) i podobnie du¿y mezosydekiedykolwiek siê wyczerpie. Stoisko rytu Estherville. W pierwszej gabloS³awy dope³nia³y wyj¹tkowo piêkne cie mo¿na by³o znaleŸæ wiele innych,
Chingi i Toluki, które wraz z Sikhote- rzadkich meteorytów ¿elaznych: PitAlinami zawsze znajdowa³y amatorów tsburg (IAB, Pennsylvania, USA),
dziêki zachêcaj¹cemu stosunkowi Russel Gulch (IIIAB) Colorado,
ceny do jakoœci. Kupowali nie tylko USA), Seneca Falls (IIIAB, Nowy
profesjonaliœci czy zaawansowani ko- Jork, USA) czy piêkna, 490 g, p³yta
lekcjonerzy.
Tishomingo (wysokoniklowy, niezgruP³ytki Seymchana tak¿e le¿a³y na powany ataksyt), by wymieniæ tylko
ich sto³ach tu i ówdzie, ale najwiêksze niektóre. Z historycznych meteorytów
i naj³adniejsze mo¿na by³o znaleŸæ na kamiennych mo¿na wspomnieæ Agen
stoisku Uwe i Evy Egerów. Mieli oni (H5, Francja), Cynthiana (L/LL4, Kentrochê z widocznymi obydwoma ro- tucky, USA), Girgenti (dla nieobecdzajami struktury, czyli w po³owie pal- nych z Sycylii), Hainaut (H3-6), by zalasytowe i w po³owie ¿elazne (ok³ad- ogniæ spór miêdzy Belgi¹ i Francj¹
ka). Mia³y one rozs¹dn¹ cenê i szybko spad³ prawie dok³adnie na granicy,
znika³y. Uwe wystawia³ ró¿ne przed- Kessen (H4 z kraju wschodz¹cego
mioty wykonane z meteorytów, S³oñca, który spad³ w 1850 roku),
a szczególnie ³adne by³y jego zegarki Krymka, ten nieprawdopodobny rosyjz Gibeonem. Mia³ on tak¿e Zapalina- ski L3.1, nie wspominaj¹c o kilku dume, piêkny, nowy, meksykañski IAB, ¿ych p³ytkach Isheyeva, nowego,
oraz znakomicie wytrawione p³ytki intryguj¹cego Bencubbinitu znalezioMuonionalusty (IVA, Szwecja) po 1 do nego na Ukrainie w 2003 r. Przygl¹2 Euro za gram. W ostatnich trzech daj¹c siê uwa¿niej znaleŸliœmy trochê
latach rozmaici poszukiwacze znaleŸ- mniejszych skarbów: Utrecht (L6,
li na szwedzkiej dalekiej pó³nocy wie- 4,38 g), piêkn¹ p³ytkê starego spadku
le nowych okazów, wiêc ceny tego z Holandii, 1,7 g N’Goureyma, anometeorytu znacznie malnego meteorytu ¿elaznego, który
spad³y.
spad³ w Mali w 1900 roku, Tepla
Wspólne stoisko (IIIAB), znalezisko z 1909 roku
Sergieja Wasiliewa z Czech czy ta mityczna, œwie¿a p³yti jego przyjaciela ka Chinguetti, 1,7 g.
Moritza Karla jak
Wracaj¹c do naszej zawsze uœmiechzwykle by³o wyj¹t- niêtej i „tak szczêœliwej, ¿e tu jest”
kowe, z mnóstwem Anne Black, chêtnie zgodzi³a siê ona
wspania³ych mete- zaj¹æ stoisko zamówione przez Nicka
orytów nie tylko pod Gesslera i zaj¹æ siê mieszan¹ sprzewzglêdem piêkna ale da¿¹ jej nowych meteorytów, które
i rzadkoœci. Zawsze przywioz³a z Denver, ró¿nych urz¹udaje im siê zaofero- dzeñ do wykrywania przys³anych
waæ coœ, czego ni- przez Nicka i zawsze poszukiwanej
gdzie siê nie znaj- „biblii” o tektytach Guy Heinena. SkoOgromna p³yta Brahina; pe³ny przekrój o wielkoœci ma³ej owieczki,
na stoisku Sergieja Wasiliewa. Fot. Roger Warin.
dzie.
Najpierw ro jej Tahoka, nowy L5 z Teksasu, zna24
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leziony w 1995 roku, a sklasyfikowany w koñcu w sierpniu 2005 roku, zosta³ prawie ca³kowicie sprzedany, to
podejrzewamy, ¿e uda³o siê jej tak¿e
sprzedaæ wiêkszoœæ innych okazów.
Giorgio Tomelleri i jego ¿ona Lina,
nasi regularni, zawsze pogodni goœcie,
znów oferowali w³asne znaleziska
z odleg³ych zak¹tków Libii, takie jak
du¿a masa DaG 661, wspania³ego ureilitu, czy DaG 670, shergottytu wa¿¹cego... 600 gramów. Tomelleri zbyt
szanuj¹ meteoryty, które znaleŸli i nie
maj¹ serca ich ci¹æ. Jeœli ktoœ móg³ pozwoliæ sobie na zakup tego shergottytu, to by³ on bardzo tani... w przeliczeniu na gram.
Niespodziank¹ by³a nieobecnoœæ
Alaina i Louisa Carionów na ich zwyk³ym miejscu na s³onecznym koñcu
g³ównego hallu. Wyj¹tkowo nie mogli oni przyjechaæ tym razem, co
uszczêœliwi³o pierwszego na liœcie rezerwowej Gillesa Donina ze Szwajcarii sprzedaj¹cego ³adne pude³ka do meteorytów. Obok niego mia³ stoisko
Hans Koser, nasz najmilszy goœæ
z Urugwaju. Oczywiœcie znów sprzedawa³ Campo, ale jakie Campo! Okazy ponad 30 kg bez trudu znajdowa³y
nabywców. Hans mia³ tak¿e mnóstwo
ma³ych figurek z ¿elaza meteorytowego, które szybko zosta³y rozchwytane
przez dzieci, zapewne przysz³ych kolekcjonerów.
Pierre-Marie Pelé znów wystawia³
sw¹ g³ówna masê Villalbeto de la Pena
(nie na sprzeda¿) i kilka mniejszych
okazów nie do pogardzenia (ma³y fragment ze skorup¹ Kendrapary z Indii,

s³ynnego niedawnego spadku,
uszczêœliwi³ jednego z nas).
Wraz ze sw¹ znan¹ kompilacj¹
na CD Pierre oferowa³ sw¹
najnowsz¹ ksi¹¿kê Météorites
de France, Guide Practique.
Pasjonuj¹ca lektura dla ka¿dego znaj¹cego (nawet s³abo) jêzyk francuski, pe³na oryginalnych zdjêæ i cenna tak¿e ze
wzglêdu na podan¹ literaturê.
Jeœli chodzi o ksi¹¿ki, Philippe Thomas i Lea Dejouy wydali pierwszy tom swojej serii
zatytu³owanej History of Meteorites. Przypadkiem (albo
celowo?) ten pierwszy tom,
przygotowany akurat na tar- Profesor Albert Jambon z Uniwersytetu Paryskiego ogl¹gi, opowiada szczegó³owo daj¹cy z widocznym zadowoleniem nowy „angryt” z Sahary. Fot. Roger Warin.
wszystko, co chcemy wiedzieæ o... Ensisheim. Jean-Marie Blos- zaoferowania wyj¹tkowo ³adny wybór
ser, „wielki mistrz” naszego bractwa p³ytek cienkich. Jego meteoryty tak¿e
i ekspert w tej dziedzinie, przeczyta³ by³y wiêcej ni¿ warte zainteresowania.
ksi¹¿kê uwa¿nie tej samej nocy. Jego Wymieniê te kilka, które pozosta³y po
pierwsze uwagi nastêpnego ranka by³y naszych odwiedzinach jego stoiska:
bardzo pochlebne.
Ensisheim, Eichstadt, du¿y Hamlet
Peter Marmet, nasz zawsze mile wi- (LL4 z Indiany) czy 321 g Naryilco
dziany goœæ specjalizuj¹cy siê w ofe- oraz trochê du¿ych okazów Huckitty
rowaniu ró¿nych klasycznych okazów nale¿a³y do najbardziej przykuwaj¹doœæ podobnych rozmiarów, pasuj¹- cych uwagê. Po dok³adniejszych oglêcych do pude³ek, namówi³ do przyjaz- dzinach mo¿na by³o nabyæ za ca³kiem
du tym razem „swego dobrego przy- przyzwoita cenê cienk¹, centymetrow¹
jaciela”. Pojawi³ siê wiêc Jürgen p³ytkê NWA 753, R3.9, 15,3 g fragNauber. Jesteœmy pewni, ¿e wielu zna ment Palo Blanco Creek, czy, dla boJürgena i jego s³ynna kolekcjê uwa- gatszych, 62 g p³ytkê IIIAB Djebel¿an¹ za jedn¹ z najlepszych w Euro- in-Azzene znalezionego w Algierii
pie Zachodniej. Wygl¹da³ na bardzo w 1990 r. przed „wielk¹ gor¹czk¹
zadowolonego z przyjazdu i ci, którzy NWA”. Wybraliœmy jednak 1,52 g
znaleŸli czas, by odwiedziæ jego sto- miniaturkê Tourinnes-la-Grosse, L6,
isko, nie byli zawiedzeni. Mia³ on do którego spadek obserwowano w œrodku belgijskich pól w 1863 r. Ponadto
tej cienkiej p³ytce towarzyszy³y kopie
siedmiu bardzo starych, historycznych
etykiet. Naprzeciw Jürgena by³o stoisko Christiana Stehlina z Bazylei. Podobnie jak np. Petera Kümmel Christian oferowa³ wiele klasycznych
meteorytów o wielkoœciach od paznokcia do gablotki.
Takie meteoryty maj¹ nazwy i s¹
wymieniane w klasycznych opracowaniach, wiêc mo¿na zawsze znaleŸæ
wiarygodn¹ literaturê do pomocy.
Czy to oznacza, ¿e NWA HaH czy
SaU mo¿na zlekcewa¿yæ, bo maj¹ one
tylko numery? Nic podobnego! Wiêkszoœæ zwiedzaj¹cych jest dobrze wykszta³cona i zaczynaj¹ oni kolekcjonowaæ tak¿e rzadkie typy. Wiele stoisk
oferowa³o takie okazy. Wci¹¿ (ale jak
d³ugo?) cieszymy siê z³otymi latami,
Szokuj¹cy Sikhote-Alin wa¿¹cy 67,5 kg. Fot. Jean-Michel Daillier.
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gdy jest mnóstwo meteorytów do znalezienia i wiele osób, które chc¹ wyruszyæ na poszukiwania. Sahara by³a
wiêc obecna na ka¿dym stoisku, a na
niektórych wy³¹cznie. Kilku takich
dealerów przyby³o bezpoœrednio
z Maroka lub Algierii, by sprzedaæ to,
co znaleŸli. Przewa¿nie niesklasyfikowane, czasem ³adne okazy, które prawdopodobnie znajd¹ nabywców. Jednym z najbardziej typowych jest teraz
bardzo znana „grota Alego Hmani”,
ogromne stoisko pe³ne Oum Dreyg,
Benguerirów, Tafrawetsów (NWA
860) czy Taz (NWA 859). Ali wybra³
te okazy ze wzglêdu na ich najwy¿sz¹
jakoœæ i ich ceny, czêsto „przyjaŸnie
dopasowane” z naturaln¹ uprzejmoœci¹
Alego i jego syna Mohammeda zachêcaj¹c¹ wielu z nas do zrewan¿owania
siê zakupem. Ali oferuje tak¿e regularnie rzadkie niedawne znaleziska takie jak NWA 1465, C3.
Podobne okazy mo¿na znaleŸæ na
innych stoiskach, takich jak zawsze fascynuj¹ce stoisko Sigi Haberera, który specjalizuje siê w rzadkich, libijskich meteorytach, jak szczêœliwego
zespo³u C. Boucher/F. Beroud z Tane-

zrouft 057 (unikalny C4), Acfer 331
(CM2), Acfer 360 (ureilit) czy Adrar
Bous (z Nigru), jak to A. Gouesslaina
i J-L. Parodiego (Tanezrouft 085,
H3.7) czy G. i E. Moreau, którzy specjalizuj¹ siê w poszukiwaniach na dalekiej pustyni Tenere w Nigrze. Zesz³ego roku przywieŸli oni wspania³y
Tiffa 008 (CO3), a tego roku ich now¹
sensacj¹ by³ miêdzy innymi Capot
Rey, H5 z Nigru, którego du¿¹ czêœæ
masy stanowi efektowna brekcja zderzeniowa.
Jednym z nowych wystawców by³
doœwiadczony kolekcjoner i ekspert
z Niemiec, Martin Altmann. Mia³ on
wspania³y wybór rzadkich meteorytów. Odwiedziliœmy go doœæ póŸno,
ale nie mogliœmy siê powstrzymaæ
przez nabyciem dwóch okazów: Hoba
(11,7 g) i wspania³ego fragmentu ze
skorup¹ Alfianello (19,3 g + stara etykietka). Ostatnim nowicjuszem by³
Regis Motheau, którzy przywióz³ najnowoczeœniejsze wykrywacze metali,
które specjalnie dostosowa³ do poszukiwañ meteorytów.
Obowi¹zkowym przystankiem dla
wszystkich by³a sala sprzeda¿y komi-

sowej, gdzie przynajmniej oœmiu kolekcjonerów oferowa³o ró¿ne okazy.
Z impaktytów mo¿na odnotowaæ te
z Köffels w Austrii, które oferowa³ Harald Stehlik, i „Chapadmallal escoria”
przys³ane z Argentyny. By³y tam
pierwszej klasy rzeŸbione tektyty (ryzality do 600 g) z Paracale na Filipinach. Wiele ró¿nych meteorytów,
w tym wybór starych, klasycznych meteorytów z USA z kolekcji O. Moninga, przys³ano z Texas Christian University. Wspania³y pe³ny przekrój
meteorytu Spearman, 300 g, szybko
zakupi³ ktoœ, kto kolekcjonuje wy³¹cznie meteoryty ¿elazne z Teksasu.
Targi w Ensisheim ze wszystkimi
dodatkowymi atrakcjami, jak „przyjêcie z pieczeniem dzika i zwi¹zane
z tym rozrywki” w sobotni wieczór,
pozostaj¹ przyjaznym, nieformalnym
miejscem, gdzie ludzie lubi¹ siê spotkaæ i porozmawiaæ o ich specyficznym spojrzeniu na ¿ycie i budowê niezmierzonego wszechœwiata.
Nastêpny termin, to 18–20 czerwca
2006 roku.
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Muonionalusta
Daniel Svensson
istoria meteorytu Muonionalusta zaczê³a siê w 1906 roku,
gdy dwójka ma³ych dzieci, bawi¹cych siê w lesie ko³o ma³ej wioski
Kitkiöjärvi na dalekiej pó³nocy Szwecji, znalaz³a bardzo ciê¿ki i dziwnie
wygl¹daj¹cy kamieñ i przynios³a go do
wioski. Dopiero w 1910 roku Högbom
rozpozna³, ¿e to meteoryt i nazwa³ go
Muonionalusta, poniewa¿ tak nazywa³a siê najwiêksza wieœ w okolicy. Rodzeñstwo, które go znalaz³o, nazywa³o
siê Amalia i Viktor Mattila.
W 1946 roku, w Kitkiöjoki, kilka
kilometrów na po³udniowy wschód od
Kitkiöjärvi, podczas robienia wykopów
pod fundamenty domu, znaleziono drugi meteoryt. Zachêci³o to Wickmana do
rozpoczêcia poszukiwañ dalszych okazów i ewentualnego krateru w tej okolicy. Poprosi³ on Viktora Mattilê, by
pokaza³ mu miejsce znalezienia pierw-
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szego okazu. Rozda³ tak¿e mieszkañcom ulotki z informacj¹ o dotychczasowych znaleziskach, by zwiêkszyæ
szansê znalezienia dalszych okazów.
W 1963 roku, podczas budowy drogi
do wywo¿enia œciêtych drzew, znaleziono w okolicy Kitkiöjoki trzeci okaz
i powiadomiono o tym Wickmana.
Chang i Wänke (1969) ocenili wiek
ziemski meteorytu na ponad 800000 lat.
Jednak z powodu trudnoœci wykonania
tych pomiarów i ich interpretacji, oraz
niewielkiej iloœci meteorytowej materii dostêpnej w tym czasie do badañ,
mo¿na mieæ w¹tpliwoœci co do dok³adnoœci tej oceny. Tereny Szwecji, szczególnie pó³nocnej, ulega³y wielokrotnie
zlodowaceniom w ci¹gu ostatniego
miliona lat, a wiêc meteoryty musia³y
byæ zapewne transportowane przez lodowce. Z tego powodu Wickman zachêca³ Lagerbäcka, znawcê lodowcoMETEORYT

wej geologii tego regionu, do zainteresowania siê meteorytami i ich ziemska
histori¹ (Wickman, 1997).
W 1994 roku, w ¿wirowni, oko³o
10 km na pó³nocny zachód od Muonionalusta, wykopano czwarty meteoryt.
Odnowi³o to zainteresowanie tematem
wœród szwedzkich zbieraczy minera³ów, którzy coraz czêœciej, przy piwie,
dyskutowali nad szansami znalezienia
meteorytów w okolicy Muonionalusty.
W rezultacie w 2001 roku wyruszy³a
na poszukiwania pierwsza ekspedycja
z nowoczesnymi wykrywaczami metalu. Od tego czasu poszukiwacze zorganizowali ju¿ kilka wypraw znajduj¹c
dalsze okazy. Nie znaleziono jednak
krateru.
Interesujê siê minera³ami od 1992
roku (mia³em wtedy 12 lat), gdy podczas pierwszej wyprawy jakieœ 50 km
od Växjö znalaz³em trochê ³adnych
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kryszta³ów. ZaprzyjaŸni³em siê z mieszkaj¹cym w tym samym mieœcie kolekcjonerem, Thomasem Österbergiem,
i od dawna wspólnie zajmujemy siê
nasz¹ pasj¹. Meteorytem Muonionalusta zainteresowa³em siê w 2002 roku,
gdy kupi³em pierwszy okaz na targach
minera³ów w Kopparberg, w Szwecji,
od jednego z poszukiwaczy. Odkry³em,
¿e meteoryty, to bardzo interesuj¹ca
dziedzina, ³¹cz¹ca kilka ró¿nych dziedzin nauki. Zafascynowa³y mnie figury Widmanstättena i chcia³em nauczyæ
siê samodzielnie wytrawiaæ meteoryty.
No i oczywiœcie uczucie, ¿e trzymam
w rêku kawa³ek ¿elaza z niklem, który
lata³ w kosmosie, by³o bardzo emocjonuj¹ce. Mój przyjaciel Thomas ju¿ od
dawna rozwa¿a³ mo¿liwoœæ poszukiwania meteorytów w okolicy Muonionalusty i na pierwsz¹ wyprawê wyruszy³
w 2002 roku. Nie uda³o siê wtedy znaleŸæ ¿adnego meteorytu, ale same poszukiwania by³y du¿¹ przyjemnoœci¹.
Thomas nie podda³ siê i podczas drugiej wyprawy w 2003 roku znalaz³ kilka bardzo ma³ych okazów. Czu³em, ¿e
te¿ muszê wybraæ siê na poszukiwania;
bardzo chcia³em samodzielnie znaleŸæ
meteoryt. Latem 2004 roku wzi¹³em
samochód i wyruszy³em z Lund na po³udniu do Muonionalusty na pó³nocnym
krañcu Szwecji, oko³o 2000 km w jedn¹
stronê. Thomas i jego syn, przylecieli
samolotem z Växjö i przy³¹czyli siê do
poszukiwañ.
Pierwszego dnia znaleŸliœmy wiele
metalowych od³amków i innych obiektów wywo³uj¹cych sygna³ wykrywacza, takich jak kamienie z magnetytem i tak zwana czerwona gleba,
z wysok¹ zawartoœci¹ zwi¹zków ¿elaza takich jak maghemit. La³ deszcz
i by³o doœæ zimno. Jednak po paru godzinach uporczywego szukania znaleŸliœmy nasz pierwszy meteoryt. Byliœmy bardzo szczêœliwi, œmialiœmy siê
i robiliœmy zdjêcia. Okaz by³ na g³êbokoœci oko³o 50 cm i wa¿y³ 12 kg.
Przypomina³ kszta³tem g³owê psa i tak
go nazwaliœmy. Prawie zawsze nadajemy nazwy znalezionym meteorytom.
Jest to praktyczne, ale tak¿e zabawne.
Ten okaz znajduje siê dziœ u mnie
w gablocie z innymi okazami minera³ów i mam nadziejê, ¿e nigdy siê z nim
nie rozstanê.
Nastêpnego dnia pogoda by³a du¿o
lepsza. Œwieci³o s³oñce i w ci¹gu dnia
zrobi³o siê doœæ gor¹co. Œwiat³o s³oneczne sprawia, ¿e nie wpada siê tak
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³atwo w ponury nastrój, gdy nie udaje
siê niczego znaleŸæ. Myœlê, ¿e nastrój
podczas poszukiwañ przypomina kolejkê górsk¹ w lunaparku: to w górê,
to w dó³. Gdy pojawia siê sygna³, emocje rosn¹. Wydaje siê, ¿e zaraz bêdzie
meteoryt, kopiesz jak szalony, radoœæ
dodaje ci energii. Jeœli nie ma sygna³u, albo wykopujesz stare puszki po piwie, zawsze myœlisz, ¿e ju¿ wiêcej meteorytów nie znajdziesz. S³oñce jednak
nie przychodzi samo, lecz w towarzystwie owadów. Próbowaliœmy zak³adaæ ochronne kurtki, ale podczas kopania zawsze robi siê gor¹co i œci¹gasz
kurtkê, co koñczy siê kilkunastoma
swêdz¹cymi plamkami, które nie daj¹
spaæ w nocy. Spanie utrudnia tak¿e
fakt, ¿e Muonionalusta znajduje siê za
krêgiem polarnym i latem s³oñce œwieci tam tak¿e o pó³nocy, wiec nigdy nie
jest ciemno.
Po d³u¿szych poszukiwaniach postanowiliœmy podzieliæ siê zadaniami.
Zamierza³em sprawdziæ bardzo s³aby
sygna³, który uzyskaliœmy wczeœniej,
a Thomas wraz z synem mieli kontynuowaæ poszukiwania wykrywaczem.
Za pó³ godziny wrócili i w³o¿yli wykrywacz do wykopanego przeze mnie
do³u. Sygna³ sta³ siê silniejszy. Byliœmy ju¿ pewni, ze znaleŸliœmy nastêpny meteoryt. W koñcu dokopaliœmy siê
od wa¿¹cego 24 kg okazu, który by³
na g³êbokoœci 160 cm. Znów zaczê³o
siê œwiêtowanie. Ten okaz nie jest ju¿
w ca³oœci. We wspó³pracy z rosyjskim
dealerem meteorytów zosta³ pociêty na
trochê p³ytek, które s¹ teraz w kolekcji Thomasa i mojej, ale czêœæ zosta³a
tak¿e sprzedana na ebayu i trafi³a do
kolekcjonerów na ca³ym œwiecie. Myœlê, ¿e by³y to jedne z pierwszych p³ytek Muonionalusty dostêpne na ebayu.
Dni mija³y i znaleŸliœmy jeszcze
trochê meteorytów, z których najmniejszy wa¿y³ oko³o 1 kg, a najwiêkszy a¿ 78 kg. Gdy wyprawa dobieg³a
koñca, byliœmy bardzo szczêœliwi. Po
powrocie do domu pojawi³y siê nowe
problemy. Chcieliœmy przeci¹æ jeden
z meteorytów, by uzyskaæ kilka p³ytek i nie wiedzieliœmy, jak to zrobiæ.
Gdy uda³o nam siê w koñcu przeci¹æ
mniejszy okaz, musia³em nauczyæ siê
procedury trawienia i poznaæ ró¿ne
metody szlifowania i polerowania, aby
uzyskaæ ³adnie wykoñczone p³ytki.
Pojawi³y siê tak¿e problemy z rdzewieniem. Po wielu eksperymentach
uda³o siê jednak znaleŸæ sposoby zaMETEORYT
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pobiegania rdzewieniu. Wci¹¿ nie
mamy dobrego sposobu przecinania
meteorytów, ale rdzewienie nie wydaje siê ju¿ stanowiæ problemu.
Tego lata równie¿ wyruszyliœmy na
poszukiwania. Thomas z rodzin¹ i ja.
Tym razem podzieliliœmy siê na dwie
grupy, ka¿da z jednym wykrywaczem.
Tak¿e w tym roku uda³o nam siê znaleŸæ meteoryty, ale chocia¿ byliœmy
bardziej wydajni (wiêcej ludzi i wykrywaczy), to jednak by³a du¿a ró¿nica w porównaniu z poprzednim rokiem. Pojawia siê na tym terenie coraz
wiêcej poszukiwaczy i dlatego coraz
trudniej znajdowaæ meteoryty. Jestem
jednak pewien, ¿e jest tam jeszcze trochê piêknych okazów do znalezienia
i mam nadziejê, ¿e zrobimy jeszcze
jedn¹ wyprawê.
Zapraszam na nasz¹ stronê http://
www.muonionalustameteorites.com,
gdzie mo¿na zobaczyæ i okazy i poszukiwania. Mamy trochê okazów na
sprzeda¿ lub wymianê, a w przysz³oœci planujemy przygotowaæ p³ytki,
wiêc jeœli ktoœ jest zainteresowany
okazami lub ma inne pytania, zachêcam do kontaktowania siê.
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Wytrawiona p³ytka Muonionalusty z inkluzj¹ troilitu.
„G³owa psa”. Pierwszy znaleziony okaz Muonionalusty.

Autor ju¿ prawie dokopa³ siê do okazu

Wietrzenie uwidoczni³o strukturê meteorytu.

A teraz trzeba dó³ zasypaæ.
Meteoryt wreszcie wykopany. Z lewej autor.

¯wirownia, w której znaleziono meteoryt w 1994 r.
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S³oñce o pó³nocy nad rzek¹ Muonio.
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