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– meteorytowe wieœci
z Moraska i z Moskwy
– sk¹d jest Toluca?
– Wold Cottage
– azjatyckie tektyty
– organiczny Tagish Lake
– cyfrowa rekonstrukcja
historii Imilaca
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Meteoryt (ISSN 1642-588X)
– biuletyn dla mi³oœników meteorytów wydawany przez Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Muzeum
Miko³aja Kopernika we Fromborku i Pallasite Press – wydawcê kwartalnika Meteorite, z którego pochodzi wiêksza czêœæ publikowanych materia³ów.
Redaguje Andrzej S. Pilski
Sk³ad: Jacek Dr¹¿kowski
Druk: Jan, Lidzbark Warm.
Adres redakcji:
skr. poczt. 6
14-530 Frombork
tel. (0-55) 243-7218 w. 23
e-mail: aspmet@wp.pl
Biuletyn wydawany jest kwartalnie i dostêpny g³ównie w prenumeracie. Roczna prenumerata
wynosi w 2004 roku 32 z³. Zainteresowanych prosimy o wp³acenie tej kwoty na konto Olsztyñskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego nr:
15401072-3724-36001-00-01
w BOŒ SA O/Olsztyn,
zaznaczaj¹c cel wp³aty i podaj¹c
czytelny adres.
Wczeœniejsze roczniki powielane
s¹ na zamówienie za op³at¹ równ¹
wysokoœci aktualnej prenumeraty.

Od redaktora:
Piszê te s³owa w Sylwestra, co oznacza, ¿e opóŸnienie tego numeru
przekroczy³o ju¿ granice przyzwoitoœci. Istotn¹ przyczyn¹ jest opóŸnienie
„Meteorite”, którego egzemplarz dotar³ do mnie dopiero pod koniec listopada.
Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w tej sytuacji nie ma szans, by wydaæ numer przed
Œwiêtami, zaj¹³em siê pilniejszymi sprawami, odk³adaj¹c „Meteoryt”
na póŸniej, za co mogê Czytelników tylko przeprosiæ.
Próba zrobienia numeru poœwiêconego w du¿ym stopniu Morasku niezbyt
siê uda³a. Znalazca du¿ego okazu wspomnianego w poprzednim numerze nie
da³ siê namówiæ na relacjê i mamy jedynie szczegó³owy opis maleñkiego
fragmentu tego znaleziska, przekazanego do zbadania dr Siemi¹tkowskiemu.
Niemniej trochê o Morasku napisano i mam nadziejê, ¿e zachêci to do
publikowania dalszych materia³ów na temat tego wci¹¿ nie przebadanego
gruntownie deszczu meteorytów.
Joel Schiff, twórca i redaktor „Meteorite” zapowiada, ¿e z okazji
rozpoczêcia dziesi¹tego roku wydawania tego kwartalnika nastêpny numer
bêdzie szczególny. Na pocz¹tek nieco podniós³ cenê prenumeraty. Nasz
wydawca nie zamierza byæ gorszy i tak¿e podnosi cenê. Uzasadnieniem jest
zwiêkszenie liczby kolorowych stron i chêæ zmniejszenia dop³at do tego
przedsiêwziêcia. Koszt samego druku bêdzie praktycznie pokrywany wp³ywami
z prenumeraty, natomiast wysy³kê funduje Olsztyñskie Planetarium.
„Meteoryt” rozpoczyna trzynasty (puk, puk) rok istnienia. Zmêczenie
redakcji jest ju¿ tak du¿e, ¿e nie wiem, jak to prze¿yjemy, tym bardziej, ¿e
wypada³oby jakoœ uczciæ wydanie 50 numeru, co nas czeka ju¿ za pó³ roku.
Pomys³y dotycz¹ce zawartoœci tego jubileuszowego numeru mile widziane,
a chêtni do realizacji tych pomys³ów jeszcze milej.
Ela i Grzegorz Pacerowie zapraszaj¹ ju¿ teraz na kolejny piknik
meteorytowy w Rudniku Wlk. w koñcu czerwca lub na pocz¹tku lipca 2004 r.
Mam nadziejê, ¿e w nastêpnym numerze ten termin zostanie uœciœlony tak, aby
mo¿na by³o planowaæ wolne na ten okres. Tymczasem mo¿emy sugerowaæ
kierunek uœciœlenia. Ja g³osujê za pocz¹tkiem lipca.
Redaktor „Meteorite” podpowiedzia³, ¿e badacze z Laboratorium
Meteorytyki Rosyjskiej Akademii Nauk w zasadzie postawili kropkê nad „i”
jeœli chodzi o rzekomy pallasyt Shirokovsky. Zajrza³em na wskazan¹ stronê
i przy okazji znalaz³em trochê innych, ciekawych informacji, którymi dzielê siê
na dalszych stronach. £adny komentarz do afery z Shirokovsky’m mamy ni¿ej.
Mora³: nie nale¿y handlowaæ meteorytami, zanim nie zostan¹ sklasyfikowane.
Andrzej S. Pilski

Zapraszamy
na strone,
Polskiego Serwisu
Meteorytowego:
jba1.republika.pl
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METEORYTOWE
METEORYTOWE WIEŒCI
WIEŒCI Z
Z MORASKA
MORASKA
Jak szuka³em
meteorytów Morasko
Artur Janus
Od dawna marzy³em, aby udaæ siê na
poszukiwania meteorytu Morasko. Kiedy wiêc Robert Mularczyk, cz³onek
Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, zaproponowa³ mi wspólne poszukiwania na tym terenie, nie waha³em
siê ani przez chwilê.
Zaplanowaliœmy trzydniowy pobyt
od pi¹tku 05.09.2003 do niedzieli
07.09.2003. Po siedmiu godzinach jazdy samochodem, znaleŸliœmy siê w
elipsie rozrzutu meteorytu Morasko. Po
rozeznaniu siê w terenie oraz roz³o¿eniu sprzêtu z wielkim animuszem ruszyliœmy w teren. W pi¹tkowych poszukiwaniach uczestniczyli z nami dwaj
mi³oœnicy meteorytów ze Szczecina.
Mimo du¿ego upa³u warunki poszukiwañ by³y dobre. Przeszkadza³a jedynie
wysoka trawa, utrudniaj¹ca pos³ugiwanie siê wykrywaczem. Muszê przyznaæ,
¿e korzystanie z wykrywacza na tym
terenie nie nale¿y do przyjemnych.
Wykrywacz co chwilê piszczy, sygnalizuj¹c obecnoœæ najczêœciej wyrobów
pozostawionych przez ludzi. Dodatkowo iloœæ nie zakopanych do³ów i to czasami bardzo g³êbokich jest naprawdê
du¿a. Podczas poszukiwañ korzysta³em
z detektora metali polskiej firmy MIRAKL. Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹
rzecz¹ oprócz wykrywacza jest odpowiedni sprzêt do kopania. W moim
przypadku by³ to zwyk³y szpadel. Chocia¿ jest ciê¿ki, to podczas kopania
sprawdza siê bardzo dobrze. Nie polecam saperek, które nie s¹ zbyt trwa³e.
Przyznam, ¿e po przybyciu na
miejsce nie s¹dzi³em, ¿e mo¿na tam
jeszcze coœ znaleŸæ. Ca³y obszar wygl¹da jak po bombardowaniu, a niezliczona iloœæ dziur niezbicie œwiadczy, jak
dobrze jest przeszukany. Moje obawy
zosta³y jednak ostatecznie rozwiane po
godzinie bardzo intensywnego szukania. Wtedy to uda³o mi siê wydobyæ
z ziemi pierwszy okaz meteorytu Morasko o wadze 123 g. Wykrywacz wyda³
bardzo g³oœny dŸwiêk. Z zapa³em zacz¹³em kopaæ i po chwili wyci¹gn¹³em
z g³êbokoœci oko³o dwudziestu piêciu
centymetrów kawa³ek zardzewia³ego
i pokrytego grub¹ warstw¹ zwietrzeli4/2003

ny ¿elaza. By³em zdziwiony, ¿e nie zosta³ znaleziony przez kogoœ innego,
gdy¿ znajdowa³ siê w odleg³oœci oko³o
metra od wykopanego wczeœniej do³u.
Jeszcze nie och³on¹³em z wra¿enia, kiedy nastêpne dwie godziny poszukiwañ
przynios³y efekt w postaci ma³ego okazu o wadze 40 g. Znajdowa³ siê na tym
samym obszarze co pierwszy, na g³êbokoœci oko³o dwudziestu centymetrów. Pokryty by³ grub¹ warstw¹ rdzy,
której uda³o mi siê pozbyæ obt³ukuj¹c
go za pomoc¹ ma³ego m³otka. Do koñca pi¹tkowego dnia nie uda³o nam siê
ju¿ nic interesuj¹cego znaleŸæ.

przylegaj¹cy bezpoœrednio do rezerwatu. Niestety ostatnie godziny okaza³y siê
zupe³nie bezowocne. Na koniec zwiedziliœmy jeszcze kratery i zrobiliœmy
pami¹tkowe zdjêcia.

Przekrój drugiego znaleziska po wytrawieniu.
Niestety to tylko ¿eliwo.

Pierwsze znalezisko po zeszlifowaniu powierzchni i wytrawieniu.

Sobota przywita³a nas piêkn¹, s³oneczn¹ pogod¹. O godzinie 7.00 rozpoczêliœmy poszukiwania, niestety ju¿
tylko we dwóch. Pocz¹tkowo szukaliœmy w zupe³nie innym rejonie, jednak
nie odnosz¹c ¿adnych sukcesów postanowiliœmy wróciæ do miejsca, gdzie
byliœmy w pi¹tek. Tym razem a¿ do
póŸnego popo³udnia nie uda³o siê znaleŸæ nic, co by przypomina³o meteoryt.
Po kilku godzinach spêdzonych
w ogromnym upale wreszcie wykrywacz wyda³ sygna³, z którym wi¹za³em
spore nadzieje. Miejsce œwietnie nadawa³o siê do kopania, poniewa¿ by³a tam
gruba warstwa piasku. Z g³êbokoœci
oko³o trzydziestu centymetrów wyci¹gn¹³em kawa³ek ¿elaza o wadze 49 g
pokryty rdz¹. Pocz¹tkowo mia³em spore w¹tpliwoœci, czy jest to meteoryt.
Jednak po usuniêciu rdzy, ¿elazo wydawa³o siê na tyle interesuj¹ce, ¿e zabra³em je ze sob¹. I tak kolejny ciê¿ki
dzieñ dobieg³ koñca, a nam pozosta³o
jeszcze kilka godzin niedzieli, aby coœ
znaleŸæ. Od samego rana, ju¿ nieco znu¿eni, postanawiamy przeszukaæ teren
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Weryfikacji moich znalezisk dokona³ pan Andrzej S. Pilski, za co bardzo
dziêkujê. Pierwszy znaleziony okaz po
zeszlifowaniu i wytrawieniu wa¿y
107,8 g. Widoczne s¹ nieregularne figury Widmanstättena, wyraŸne linie
Neumanna oraz wrostki schreibersytu
i rhabdytu. Na drugim okazie pojawi³a
siê po wytrawieniu dziwna struktura,
któr¹ prof. £ukasz Karwowski uzna³,
ku mojemu rozczarowaniu, za typow¹
dla ¿eliwa. Stwierdzi³ te¿ brak niklu.
Ostatni okaz wa¿y 47,5 g, a na jego powierzchni widaæ ³adne wrostki zdeformowanego cohenitu, co œwiadczy
o rozbiciu meteorytu przy zderzeniu
z ziemi¹. Figury Widmanstättena tak¿e zosta³y zdeformowane, ale co ciekawe, w malutkich fragmentach zachowa³y siê linie Neumanna.

Trzeci znaleziony okaz ma po wytrawieniu wygl¹d klasycznego od³amka z krateru, podobnie
jak w przypadku meteorytów Henbury.

Tak wiêc znalaz³em tylko dwa
meteoryty. Mam nadziejê, ¿e wiosn¹
bêdê mia³ okazjê powróciæ do Moraska i znaleŸæ ich wiêcej.
Zdjêcia: J. Dr¹¿kowski
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