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Wirtualna podró¿ do ziemskich
kraterów meteorytowych

Jacek Dr¹¿kowski
Jadwiga Kabatek-Dr¹¿kowska

Pozazdroœciliœmy Pacerom wakacyjnej nocy spêdzo-
nej pod kraterami Henbury, pozazdroœciliœmy wypraw
ch³opaków z PTM po meteoryty afrykañskie. Wakac-

je spêdziliœmy w zasadzie w domu. Okaza³o siê jednak, ¿e
wielk¹ podró¿ mo¿na dziœ odbyæ, nie ruszaj¹c siê z miejsca.
Wystarczy w miarê szybki dostêp do Internetu, komputer
spe³niaj¹cy odpowiednie wymagania techniczne* i specjal-
ny program: Google Earth. Jego darmow¹ wersjê mo¿na po-
braæ ze strony http://earth.google.com.

Co to jest Google Earth i jak dzia³a? Najkrócej mo¿na
rzec, i¿ jest to internetowa aplikacja, która pozwala dowol-
nie obracaæ kul¹ ziemsk¹ i ogl¹daæ jej powierzchniê z wy-
branej wysokoœci i to pod dowolnym k¹tem. To, co widzi-
my, to najczêœciej zdjêcia satelitarne o rozdzielczoœciach
obrazu dochodz¹cych czasami do kilkudziesiêciu centyme-
trów na piksel! Zdjêcia s¹ wczytywane na bie¿¹co, zale¿nie
od wybranego po³o¿enia punktu widzenia i dzieje siê to pro-
gresywnie, czyli widzimy stopniowe wyostrzanie obrazu do
maksymalnej dostêpnej rozdzielczoœci. Na dolnym pasku in-
formacyjnym okna programu ca³y czas wyœwietlane s¹
wspó³rzêdne miejsca znajduj¹cego siê pod kursorem my-
szy, wzglêdna wysokoœæ powierzchni (tylko na ni¿szych
wysokoœciach i niestety, w stopach, wiêc trzeba pamiêtaæ,
¿e 1 ft ~ 0,3 m), postêp wczytywania obrazu oraz wysokoœæ,
z jakiej patrzymy (w stopach lub milach, 1 mila to ok.
1,6 km). Chocia¿ wszystkie ruchy w naszej wirtualnej pod-
ró¿y mo¿na wykonywaæ za pomoc¹ myszy, to jednak dla
wygody podró¿owania warto opanowaæ pewne skróty kla-
wiaturowe. Np. przyciski „+” i „–” pozwalaj¹ p³ynniej zmie-
niaæ wysokoœæ ni¿ rolka myszy, a przyciski „Page Up” i „Page
Down” umo¿liwiaj¹ p³ynniejsz¹ zmianê k¹ta patrzenia.

* Minimalne wymagania sprzêtowe to procesor Pentium III 500
MHz, karta graficzna 3D o rozdzielczoœci 1024×786 z 24-bito-
wym kolorem, ³¹cze 128 kbps (np. Neostrada)

Wybieraj¹c siê w dalekie podró¿e, dobrze zaopatrzyæ siê
w porz¹dne przewodniki. Naszymi przewodnikami by³y ta-
bele ziemskich struktur impaktowych dostêpne na interne-
towej stronie Planetarnego i Kosmicznego Centrum Nauko-
wego przy Uniwersytecie Nowego Brunszwiku (http://
www.unb.ca/passc/ImpactDatabase). Tabele te pozwalaj¹
przegl¹daæ interesuj¹ce nas struktury uporz¹dkowane wg

nazwy, rozmiaru lub lokalizacji, a tak¿e zawieraj¹ ³¹cza do
stron ze zdjêciami tych obiektów. Dla wygody przekopio-
waliœmy zawarte w nich dane do arkusza kalkulacyjnego,
m.in. po to, by szybko poprzeliczaæ podane w nich wspó³-
rzêdne geograficzne na postaæ wymagan¹ przez Google Earth
(stopnie z czêœci¹ u³amkow¹ zamiast minut) i dopisywaæ
w³asne uwagi. W tabelach zgromadzono 172 obiekty, ale
nie wszystkie z nich s¹ widoczne w postaci kraterów czy
choæby ich œladów. Niektóre z nich s¹ znane tylko z wierceñ
geologicznych, analiz zdjêæ satelitarnych w zakresach po-
zaoptycznych lub znajduj¹ siê na dnie oceanu. Nam uda³o
siê wyraŸnie zobaczyæ 66 obiektów, a w przypadku 38 in-
nych widzieliœmy przynajmniej coœ, co pozwala³o domyœ-
laæ siê po³o¿enia czy rozmiaru krateru. W sumie ponad set-
ka kraterów — ca³kiem nieŸle jak na kilkudniow¹ podró¿
po ca³ej kuli ziemskiej!

Pocz¹tki by³y jednak zniechêcaj¹ce. Pierwszy krater, jaki
chcieliœmy obejrzeæ, to s³ynny Krater Meteorowy w Arizo-
nie (krater Barringera). Niestety, okaza³o siê, ¿e akurat ten
fragment terytorium USA nie jest oddany ze zbyt wielk¹

Interfejs programu Google Earth.Po lewej stronie u góry miejsce na
wpisanie nazwy miejsca, dok¹d zmierzamy lub jego wspó³rzêdnych. Ni-
¿ej odnoœniki do wybranych lokalizacji i opcje wyboru warst, które maj¹
byæ uwidocznione. Np. mo¿emy tu wy³¹czyæ wyœwietlanie nazw geogra-
ficznych lub w³¹czyæ uwidocznienie po³o¿enia dróg, hoteli, restauracji

Krater Gosse Range w Pólnocnym Terytorium Australii. Jego rozmia-
ry (22 km œrednicy) i wzglêdna wysokoœæ gór pierœcieniowych sprawiaj¹,
¿e jest to jeden z najatrakcyjniejszych obiektów do ogl¹dania w trójwy-
miarze.
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dok³adnoœci¹. Niby widaæ w projekcji 3D kanciast¹ dziurê
w ziemi, ale daleko tym obrazkom do tego, do czego przy-
zwyczai³y nas znane powszechnie zdjêcia. Jak na z³oœæ,
tu¿ obok mo¿na zobaczyæ teren z widocznymi samocho-
dami na stacji benzynowej. Nic to, mo¿e w Australii bêdzie-
my mieli wiêcej szczêœcia? „Lecimy” zobaczyæ kratery Hen-
bury (wszak mamy w naszej minikolekcji kawa³ek metalu
i stamt¹d). Jeszcze wiêksze rozczarowanie. Ma³a rozdzielczoœæ
zdjêæ tego terenu sprawia, ¿e ledwo widzimy po³o¿enie naj-
wiêkszego krateru. Za to droga dojazdowa, o której wspomi-
na Pacer, jest widoczna bardzo wyraŸnie.

Lecimy do Afryki. Tu, jak widaæ na s¹siednich ilustra-
cjach, ju¿ kilkukilometrowe kratery s¹ piêknie widoczne,
a mo¿liwoœæ ogl¹dania ich w trójwymiarze czyni nasz¹ wir-
tualn¹ wyprawê prawdziw¹ przyjemnoœci¹. Mo¿na np. po-
kusiæ siê o wymodelowanie widoków znanych ze zdjêæ zna-
lezionych w ksi¹¿kach czy w Internecie. Przyk³ad krateru
Roter Kamm pokazuje, ¿e efekty mog¹ byæ wiêcej ni¿ zado-
walaj¹ce.

W ogóle to afrykañskie kratery s¹ bardzo wdziêczne do
ogl¹dania. Przy okazji mogliœmy zobaczyæ, jak fascynuj¹c¹
krain¹ jest… Sahara.

Przeskakujemy do Ameryki. Kanada jawi siê jako jedno
wielkie „meteorytowe pojezierze”. Ciekawe s¹ obrazy kra-
terów po³udniowoamerykañskich, poroœniêtych d¿ungl¹,
gdzie tylko inny odcieñ zieleni sugeruje ich po³o¿enie i roz-
miar. Wystarczy popatrzeæ na kratery  Araguainha i Riachao
w Brazylii.

Wracamy na nasz kontynent. Tu agrokulturalna dzia³al-
noœæ cz³owieka by³a chyba bardziej skutecznym niszczycie-
lem impaktowych pami¹tek ni¿ naturalne procesy erozji. Ta-
kie wra¿enie nasuwa siê nieodparcie przy próbach
zidentyfikowania kraterów na zaludnionych terenach Euro-
py czy Azji. Czasami obszar kraterów uwidacznia koncen-
tryczny uk³ad pól uprawnych! Œwietnym przyk³adem ilu-
struj¹cym tê tezê jest krater Söderfjärden w Finlandii czy
Kursk w Rosji.

Przypadkiem dokonujemy ciekawego spostrze¿enia.
W niektórych przypadkach zarys kraterów ³atwiej „wyczuæ
palcami” ni¿ zobaczyæ okiem. Oczywiœcie mamy na myœli
„czucie” czysto wirtualne, polegaj¹ce na przesuwaniu kur-
sora nad interesuj¹cym obszarem i œledzeniu wskazañ wy-
sokoœci terenu. W ten sposób wyczuwaliœmy np. kratery

Obszar prekambryjskiej p³yty wschodniej Kanady usiany jest licznymi
jeziorami utworzonymi w miejscach dawnych kraterów. Równie¿ wschod-
ni brzeg Zatoki Hudsona nieodparcie kojarzy siê z wielk¹ struktur¹ im-
paktow¹, lecz jak na razie brak jest wyraŸnych naukowych podstaw do
takiej interpretacji.

Jezioro La Moinerie to nic innego jak licz¹cy jakieœ 400 mln lat mocno
zerodowany 8-km krater wype³niony wod¹.Pomimo wyraŸnego kierun-
kowego dzia³ania lodowca szlifuj¹cego przed milionami lat kanadyjsk¹
p³ytê mo¿emy tam dostrzec wiele kolistych lub pierœcieniowych jezior bê-
d¹cych obiektami naszego zainteresowania.

Krater Roter Kamm w Namibii o œrednicy 2,5 km na zdjêciu, jakie mo¿-
na czêsto spotkaæ w ksi¹¿kach czy w Internecie.

A to podobny do powy¿szego obraz krateru Roter Kamm wygenerowany
w Google Earth.

Carswell w Kanadzie i Zapadnaya na Ukrainie.
Przegl¹daj¹c informacjê o kraterach w naszym „turystycz-

nym przewodniku”, warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ refe-
rencje do Arkenu 1 i 2 to prace z 2003 i 2004 r. S¹ to doœæ
œwie¿e odkrycia. W takim razie do roboty — Google Earth
mo¿e pozwoliæ i nam zostaæ odkrywcami nieznanych wczeœ-
niej kraterów. Nasze  typy to np. obiekt o wspó³rzêdnych
24° 41' N, 24° 56' E przedstawiony na ilustracji obok. Mo¿e
ju¿ jest badana przez geologów i tylko jeszcze nie trafiliœmy
na odpowiednie informacje, bo raczej trudno uwierzyæ, ¿e
usz³a ona uwadze fachowców. Jednak przyk³ad pewnego
cz³owieka, który na podstawie przegl¹dania zdjêæ Ziemi
w Google Earth odkry³ zasypane staro¿ytne miasto, wczeœ-



METEORYT 273/2005

Dziêgielowski Piknik Meteorytowy

Trzeba przyznaæ, ¿e tegoroczny
VII Piknik Meteorytowy by³
pod ka¿dym wzglêdem wyj¹t-

kowy. Zosta³ zorganizowany nie tak jak
dotychczas w Rudniku Wielkim, ale na
terenie mojego ogrodu w Dziêgielowie
(przy nieocenionej pomocy rodziców,
oczywiœcie). Muszê przyznaæ, ¿e licz-
ba osób, które przyjecha³y, aby uczest-
niczyæ w tym spotkaniu kolekcjonerów
i mi³oœników meteorytów, przesz³a
moje najœmielsze oczekiwania, ponie-
wa¿ wraz z osobami towarzysz¹cymi
przyby³o oko³o 30 osób. Liczba ta by-
³aby o wiele wiêksza, gdyby nie zawied-
li stali bywalcy takich imprez. Z powo-
dów rodzinnych tak¿e Grzegorz Pacer
wraz z ma³¿onk¹ w ostatniej chwili
odwo³ali swój przyjazd. Pocieszaj¹ce

jest jednak to, ¿e wielu uczestników
tegorocznego pikniku to byli ludzie
dot¹d nieznani lub pojawiaj¹cy siê na
meteorytowych imprezach okazjonal-
nie. Warto chocia¿by wspomnieæ tu o
mocnej ekipie Beskidzkiego Klubu
Astronomicznego „POLARIS”, która
przyby³a na pok³adzie osobliwego we-
hiku³u, a dok³adniej mobilnej stacji do
³apania meteorów.

Atmosfera pikniku by³a bardzo go-
r¹ca i nawet tradycyjny przelotny
deszcz nie mia³ szans tego zmieniæ.
Uczestnicy spotkania wziêli sobie do
serca mój apel o zabranie ze sob¹ ja-
kiegoœ wypieku b¹dŸ napitku, w wy-
niku czego przeró¿nych ciast, ciaste-
czek, piwa b¹dŸ innych preparatów
mog¹cych z powodzeniem s³u¿yæ do

rozcieñczania kwasu azotowego
(Dziêgielówka), by³o bardzo du¿o, tak
wiêc nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e
obok strawy duchowej brakowa³o
i strawy dla cia³a.

Poza moimi skromnymi okazami
tak¿e dwie inne osoby przywioz³y swo-
je skarby, które wzbudzi³y wœród
uczestników zachwyt i szczere zainte-
resowanie. Polsk¹ premierê mia³ mete-
oryt ksiê¿ycowy SaU 300, znaleziony
w 2004 roku w Omanie przez Tomka
i Paw³a Kurtza (TKW = 153,5 g). Mo¿-
na by³o podziwiaæ po³ówkê okazu oraz
jego odlew wykonany przed ciêciem.
Drugi to monstrualne Morasko Walde-
mara Ruliñskiego, o wadze ponad
50 kg, znalezione parê lat temu oczy-
wiœcie w Morasku.

ß

Kilka nak³adaj¹cych siê pierœcieniowych struktur na po³udniwym Atlan-
tyku najprawdopodobniej odzwierciedlaj¹cych dawne kratery z koñca
okresu Wielkiego Bombardowania. Dla lepszego ich uwidocznienia ob-
razek zosta³ rozjaœniony i wykontrastowany.

Chocia¿ obiekt przedstawiony na tym obrazie wcale nie musi byæ pozo-
sta³oœci¹ krateru, mi³o jest popuœciæ wodze fantazji, ¿e widzimy zerodo-
wane wzniesienie centralne i zarys gór pierœcieniowych. Tym bardziej ¿e
na lewo od niego znajdziemy kilka potwierdzonych kraterów, a na prawo
jest obszar wystêpowania s³ynnego szk³a libijskiego.

Arkenu 1 (po prawej) i Arkenu 2 na pustyni libijskiej. Znalezienie dowo-
dów geologicznych, takich jak np. sto¿ki uderzeniowe, pozwoli³o wci¹g-
n¹æ je na listê niekwestionowanych kraterów meteorytowych.

niej nieznane archeologom, pozwala mieæ nadziejê, ¿e i nam
mo¿e trafiæ siê odkrycie. Do dzie³a! Na wszelki wypadek
znalezione przez nas obiekty skonfrontujmy z list¹ domnie-
manych struktur impaktowych. Mo¿emy j¹ pobraæ w posta-
ci tabeli ze strony internetowej Departamentu Nauk o Ziemi
i Planetach Uniwersytetu Tennessee (http://web.eps.utk.edu/
ifsg_files/SEIS/SEIS_database2.xls). Samo zwiedzanie tych
podejrzanych utworów mo¿e byæ równie pasjonuj¹c¹ pod-
ró¿¹, lecz nasze wakacje ju¿ siê skoñczy³y…

Na zakoñczenie przypomnijmy jeszcze tylko znany czy-
telnikom „Meteorytu” artyku³ Johna M. Saula o geologicz-
nych konsekwencjach ostatniego wielkiego bombardowa-
nia („Meteoryt” 1/2004). WyobraŸnia zap³odniona
wspomnianym tekstem w po³¹czeniu z Google Earth po-
zwoli nam dostrzec w naszej piêknej B³êkitnej Planecie œlady
dawnego wygl¹du upodobniaj¹cego j¹ do s¹siednich planet
i ksiê¿yców. Przy okazji, jeœli ktoœ chcia³by sobie szybko
przypomnieæ widoki kraterów ksiê¿ycowych i odbyæ wirtu-
aln¹ podróŸ po naszym srebrnym Globie, to warto zajrzeæ
na Google Moon!


