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Meteoryt BASZKÓWKA

Meteoryt Baszkówka: 15630 g. Najd³u¿szy wymiar: 30 cm

Informacja o spadku meteorytu we wsi Baszkówka pod Warszaw¹,
która ukaza³a siê jako dopisek do artyku³u „Kamienie z polskiego
nieba” w kwietniowym numerze „Wiedzy i ¯ycia” by³a tak zaskakuj¹ca,
¿e niektórzy uznali j¹ za ¿art primaaprilisowy. A jednak to prawda.
W Polsce spad³ jeden z najpiêkniejszych na œwiecie meteorytów jeœli
chodzi o rzeŸbê powierzchni; marzenie ka¿dego kolekcjonera. Reakcje zarówno naukowców jak i kolekcjonerów na widok powy¿szego
zdjêcia by³y takie same: zachwyt i zazdroœæ, ¿e meteoryt nie trafi³
do ich kolekcji.
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Pierwsza powa¿na informacja o spadku tego meteorytu ukaza³a siê
w marcowym numerze „Przegl¹du Geologicznego”. Wiêcej szczegó³ów
zawiera obszerna notatka w czerwcowym numerze „Wiedzy i ¯ycia”.
Obie te informacje zosta³y przygotowane przez naukowców z Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie zajmuj¹cych siê badaniem
tego meteorytu. Zachêcaj¹c do lektury chcia³bym podzieliæ siê swymi wra¿eniami. Pragnê tu gor¹co podziêkowaæ panom Jerzemu Boruckiemu
i Marianowi Stêpniewskiemu, których ogromnej ¿yczliwoœci i uprzejmoœci zawdziêczam mo¿liwoœæ bliskiego kontaktu z przybyszem z Kosmosu
i poznania okolicznoœci spadku.
Meteoryt spad³ 25 sierpnia 1994 roku w niewielkiej wsi Baszkówka ko³o G³oskowa, ok. 23 km od centrum Warszawy. Tu¿ przed godzin¹
16 pani Aleksandra Baszkiewicz us³ysza³a g³oœny szum przypominaj¹cy wycie powietrza rozcinanego œmig³ami samolotu, albo wiruj¹cym
gumowym wê¿em. Szum dochodzi³ z po³udniowej strony i trwa³ doœæ
d³ugo, co najmniej kilka sekund. Ani pani Baszkiewicz ani jej
s¹siad, pan Krzysztof Grodzki, nie dostrzegli jednak ¿adnego Ÿród³a tego szumu. Podejrzewali, ¿e to s¹siad lata na motolotni, ale
niczego nie by³o widaæ. Pracuj¹ca w polu pani Halina Grodzka obejrza³a siê s³ysz¹c ha³as i w tym momencie dostrzeg³a jak ponad 200
metrów od niej wytrysnê³a w powietrze ziemia. S¹dzi³a, ¿e to szwagier wystrzeli³ rakietê i zawo³a³a do niego wskazuj¹c, gdzie spad³a.
Pan Krzysztof Grodzki przed d³u¿sz¹ chwilê przeszukiwa³ pole we
wskazanym kierunku, a¿ w koñcu zauwa¿y³ mniej wiêcej pó³torametrowej œrednicy ko³o œwie¿o zruszonej ziemi ze œladami jakby zawirowañ
i niedu¿ym do³kiem w œrodku. Grzebi¹c w tym do³ku namaca³ coœ
twardego i po chwili wydoby³ spory, czarny kamieñ. Jak twierdzi,
by³ on zakopany na g³êbokoœæ oko³o 25 cm i po wydobyciu jeszcze
lekko ciep³y. Nie pamiêta³ dok³adnie, ale wydaje mu siê, ¿e meteoryt le¿a³ na boku. Zgadza³oby siê to z faktem, ¿e jeden bok
meteorytu ma otarcia.
Pan Grodzki oczyœci³ meteoryt z ziemi i zatelefonowa³ do Muzeum
Ziemi w Warszawie. Odpowiedziano mu, ¿eby przywióz³ meteoryt. Pan
Grodzki oczekiwa³ raczej, ¿e to do niego przyjad¹. Uzna³, ¿e nie
bêdzie jeŸdzi³, po³o¿y³ meteoryt w gara¿u i zaj¹³ siê innymi sprawami. Przedtem obejrzeli meteoryt wszyscy s¹siedzi, a znajomy fotograf
zrobi³ zdjêcia.
PóŸniej popularny brukowiec zrobi³ z tego sensacjê wyœmiewaj¹c
Muzeum Ziemi. Tymczasem zarówno Muzeum Ziemi jak i Olsztyñskie
Planetarium dostaje listy i telefony od ró¿nych osób, które zapewniaj¹, ¿e widzia³y, jak kamieñ spad³ z nieba, po czym okazuje
siê, ¿e jest to zwyczajny granitoid z rdzawym naskorupieniem lub
bazaltoid o zwietrza³ej powierzchni. ¯adna z tych instytucji nie ma
œrodków, aby jeŸdziæ i sprawdzaæ ka¿dy taki sygna³.
Pech chcia³, ¿e pan Grodzki nie czyta „Wiedzy i ¯ycia” i nie
natrafi³ na og³oszenie Olsztyñskiego Planetarium. Na szczêœcie
natrafi³ w lokalnej gazecie na og³oszenie pana Henryka Sobczuka,
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który poszukiwa³ interesuj¹cych minera³ów. i zg³osi³ siê do niego
z kawa³kiem meteorytu. T¹ drog¹ meteoryt trafi³ do Pañstwowego
Instytutu Geologicznego w Warszawie. Instytutowi uda³o siê w ostatniej
chwili wytargowaæ meteoryt od znalazcy za skromn¹ sumê, równ¹ mniej
wiêcej 10% wartoœci kolekcjonerskiej meteorytu, czyli przypominaj¹cej zwyczajowe znaleŸne. Zas³ug¹ pana Grodzkiego jest wiêc nie
tylko uratowanie meteorytu, ale i to, ¿e pozosta³ on w Polsce.
Okaza³o siê bowiem, ¿e starania o jego nabycie czyni³o Swiss Meteorite Laboratory mog¹ce zaoferowaæ znacznie wy¿sz¹ sumê, ni¿ Pañstwowy
Instytut Geologiczny.
Meteoryt Baszkówka jest przepiêknym okazem tzw. orientowanego
meteorytu, który podczas spadania nie kozio³kowa³. Pod dzia³aniem
powietrza przybra³ charakterystyczny kszta³t silnie sp³aszczonego
sto¿ka, na którym wzorowano siê wykonuj¹c os³ony ablacyjne dla
powracaj¹cych na Ziemiê statków kosmicznych. Jego przednia strona
pokryta jest g³êbokimi wy¿³obieniami rozchodz¹cymi siê promieniœcie. Tylna strona pokryta jest matowo czarn¹ skorup¹, miejscami
g¹bczast¹, silnie spienion¹ w wyniku wytworzonego podciœnienia
w czasie spadania. Struktura skorupy i rzeŸba powierzchni s¹ w tym
meteorycie najbardziej cenne i dlatego nie powinien on byæ przecinany.
Pod wzglêdem budowy jest to doœæ typowy chondryt zwyczajny typu
H, a wiêc o wysokiej zawartoœci ¿elaza, choæ z pewnymi osobliwoœciami. Wygl¹d materii w miejscach, gdzie fragmenty skorupy od³upa³y
siê, sugeruje wysoki stopieñ zmetamorfizowania czyli typ petrologiczny 6. Kontrastuj¹ z tym doskonale widoczne chondry, które przy
tym typie powinny byæ trudne do odró¿nienia od ciasta skalnego.
Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ tego jest du¿a porowatoœæ meteorytu.
W pustkach miêdzy chondrami efektownie wygl¹daj¹ kryszta³ki troilitu i metalicznego ¿elaza z niklem. W sumie moim zdaniem jest to
chondryt H6, ale ocena „na oko” ju¿ dawno przesta³a byæ miarodajna.
Szczegó³owe badania nie pozwalaj¹ jeszcze na rozstrzygniêcie, czy
jest to typ H5 czy H6.
Andrzej S. Pilski

---------- *** ---------Biuletyn „Meteoryt” wydawany jest kwartalnie i dostêpny wy³¹cznie
w prenumeracie. Roczna prenumerata wynosi tylko 7 z³, czyli a¿
70 000 starych z³otych. „Meteoryt” mo¿na zaprenumerowaæ wp³acaj¹c
tê sumê na konto Olsztyñskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego nr: 630063-3724-3210-00-01 w BOŒ o/Olsztyn i podaj¹c
cel wp³aty. Wczeœniejsze roczniki powielane s¹ na zamówienie za
op³at¹ równ¹ wysokoœci aktualnej prenumeraty.
Adres redakcji: Andrzej S. Pilski, skr. poczt. 6, 14-530 Frombork,
tel. (0-506) 73-92.
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Eksponat numeru

Meteoryty ¿elazne TOLUCA
Russell W. Kempton

Niebiañskie owoce
Xiquipilco (Jiquipilco) w Meksyku oznacza
interesuj¹cych miejsc na œwiecie dla ka¿dego
Jest to miejsce, gdzie od niepamiêtnych czasów
metalowe no¿e, ³opaty, m³oty, p³ugi i inne
pochodz¹cego z innego œwiata.

jedno z najbardziej
badacza meteorytów.
ludzie wykuwali swe
narzêdzia z ¿elaza

Xiquipilco to wieœ znajduj¹ca siê oko³o 200 metrów powy¿ej
doliny Toluca i 25 km na pó³nocny wschód od miasta Toluca, któr¹ to
nazwê powszechnie nadaje siê meteorytom znajdowanym na tym obszarze. Zbocza wzgórz w Xiquipilco s¹ zryte setkami ma³ych poletek
uprawianych na wewnêtrznych i zewnêtrznych stokach dawno wygas³ych
wulkanów. Wiêkszoœæ tych ma³ych poletek jest tak stroma, ¿e rzêdy
kukurydzy i fasoli wygl¹daj¹ jak stopnie schodów czêsto bardziej
stromych, ni¿ typowa klatka schodowa. Przez lata deszcze wci¹¿
wymywa³y te zbocza ukazuj¹c meteoryty, które by³y jedynym Ÿród³em
„rodzimego ¿elaza” dla hacjend Xiquipilco i okolicy. Tak z grubsza
wygl¹da po³o¿enie jednego z najwiêkszych znanych z³ó¿ meteorytowego ¿elaza na Ziemi. Z odnalezionymi dot¹d ponad 14 tonami meteorytów
jest ono porównywalne z meteorytami Magura, Sichote-Alin i Gibeon.

4

Szeœædziesi¹t tysiêcy lat temu bolid wtargn¹³ w ziemsk¹ atmosferê, rozpad³ siê i obsypa³ wulkaniczne zbocza tysi¹cami kawa³ków
¿elaza z niklem wa¿¹cych od 0,1 kg do 400 kg. Teren spadku mo¿na
opisaæ ma³o sp³aszczon¹ elips¹ 5 km na 4 km. Wystêpuj¹ na nim
g³ównie ska³y trzeciorzêdu. Dot¹d nie stwierdzono tam ¿adnego krateru uderzeniowego.

18,22-kilogramowa piêtka meteorytu Toluca. Wymiary: 29 x 19 cm. Widoczna obfitoœæ
wrostków troilitu i krzemianów. (Powiêkszenie œrodkowej czêœci widaæ na poprzedniej stronie).

Sk³ad chemiczny i struktura
Toluca jest wielokrystalicznym, bogatym w inkluzje oktaedrytem
gruboziarnistym (grupa I), który pod wzglêdem budowy jest podobny
do meteorytu Bischtube, a odmienny od meteorytów Odessa, Canyon
Diablo i Campo del Cielo (i naszego Morasko - przyp. t³um.). Na
trawionych przekrojach widaæ bardzo efektowne figury Widmanstättena, du¿e (2 x 3 cm) grafitowo-troilitowe grudy bogate w krzemianowe
wrostki, oraz kryszta³y cohenitu. W 13,4 kg bryle przeciêtej w New
England Meteoritical Services znajdowa³ siê intryguj¹cy wrostek
krzemianowy 9,1 x 3,7 cm z widocznymi kryszta³ami oliwinu i jasnozielonymi kryszta³ami diopsydu. Ponadto w meteorytach Toluca
stwierdzono dwa nowe minera³y: now¹ odmianê meteorytowego piroksenu - ureyit NaCrSi206 i now¹ odmianê wêglika - haxonit (Fe,Ni)23C6.
Meteoryty ¿elazne nie s¹ spoistymi cia³ami, gdy wchodz¹ w nasz¹
atmosferê. Maj¹ one spêkania na granicach kryszta³ów oraz minera³y
o ma³ej spoistoœci, czêœciowo spêkane, takie jak troilit, schreibersyt, cohenit, grafit i krzemiany. Przypuszczalnie wiêkszoœæ
tych spêkañ zosta³a spowodowana wczeœniejszymi zderzeniami w Kosmosie, a pozosta³e powsta³y podczas spadania przez atmosferê. Gdy
meteoroid zderza siê z Ziemi¹, napotyka najpierw atmosferê o ma³ej
gêstoœci. Po zag³êbieniu siê bardziej ni¿ 100 km od powierzchni
Ziemi gêstoœæ atmosfery szybko roœnie i nastêpuje gwa³towne hamowanie. Zale¿nie od masy i k¹ta wejœcia w atmosferê wystêpuj¹ce
opóŸnienia mog¹ siêgn¹æ 400- do 1000-krotnej wartoœci przyspieszenia ziemskiego dla obiektu o prêdkoœci pocz¹tkowej 20 km/s.
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Wielokrystaliczna struktura meteorytu Toluca sugeruje, ¿e jego
rozpadanie siê nast¹pi³o w atmosferze, z powodu silnego hamowania,
wzd³u¿ granic kryszta³ów i inkluzji, które mog³y ju¿ byæ czêœciowo
spêkane podczas dawnego zderzenia w Kosmosie, które oddzieli³o
meteoroid od jego cia³a macierzystego.

Wêdrówki meteorytu
Jeœli tysi¹ce meteorytów ¿elaznych by³y znajdowane w jednej
wiosce przez kilkaset lat, to wydaje siê nieuniknione, ¿e niektóre
z nich zosta³y przetransportowane do okolicznych wsi i miast. Ta
wêdrówka meteorytów do s¹siednich miejscowoœci spowodowa³a znaczny
zamêt wœród naukowców USA i Europy.
Meteoryt Toluca zosta³ po raz pierwszy opisany przez Berthier’a
w 1827 roku. Jednak wielokrotnie, albo wskutek braku znajomoœci
tego meteorytu albo z powodu braku dostatecznych informacji i badañ
decydowano, ¿e badany okaz nale¿y do nowego spadku i nadawano mu
nazwê wsi, z której zosta³ otrzymany. W literaturze meteorytowej od
roku 1827 do 1950 mo¿na znaleŸæ wiele ró¿nych nazw meteorytu Toluca: Xiquipilco, Ixtlahuaca, Tejupilco, Ocatitlan, Jiquipilco,
Ziquipilco.
Dopiero od roku 1952, gdy dr Harvey Nininger zorganizowa³ wyprawê do Xiquipilco i przeprowadzi³ dok³adny przegl¹d ca³ej dostêpnej
literatury na temat tego meteorytu, zamêt zacz¹³ siê zmniejszaæ.
Jego badanie wykaza³o, ¿e meteoryty z wy¿ej wymienionych miejscowoœci s¹ w rzeczywistoœci okazami meteorytu Toluca. Przez ostatnie
czterdzieœci lat kilka innych meteorytów, które wywêdrowa³y w wyniku sprzeda¿y lub wymiany poza Xiquipilco, zosta³o zidentyfikowanych
jako Toluca:
* Meteoryt ¿elazny Michigan - 360-gramowy okaz znaleziony bez
etykietki w muzeum University of Michigan.
* Tacubaya - 7-kilogramowy meteoryt ¿elazny znaleziony w pobli¿u
Tacubaya w Meksyku. Wszystkie okazy tego meteorytu zosta³y sztucznie ogrzane do temperatury 750-850°C co silnie zmieni³o ich strukturê.
* ¯elazo Tennanta - kilka ma³ych kawa³ków, w sumie mniej ni¿ 100
gramów, które by³y czêœci¹ kolekcji minera³ów Smithsona Tennanta
(1761-1815), profesora chemii Cambridge University.
* ¯elazo Aberta - 456-gramowa bry³ka znaleziona w kolekcji minera³ów J.J. Aberta, podarowana przez jego syna Muzeum Narodowemu USA
w Waszyngtonie.
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Nieprawdziwe meteoryty Toluca
Informacje zacieraj¹ siê z up³ywem czasu - nieporz¹dek powiêksza siê. Dr Vagn Buchwald, badaj¹c okazy meteorytu Toluca w 1974 r.
znalaz³ dwa, które mia³y drastycznie odmienn¹ strukturê. Jeden,
26,1 kg p³yta, d³ugo by³ uwa¿any za cenny okaz meteorytu Toluca
nale¿¹cy do British Museum i u¿ywany wielokrotnie do badañ. Drugi
okaz, 13,18 kg piêtka z Max-Planck-Institute w Mainz, tak¿e by³
wykorzystywany do badañ, a wyniki by³y publikowane jako analizy
meteorytu Toluca. Dla doœwiadczonego oka Buchwalda by³o oczywiste,
¿e nie s¹ to okazy meteorytu Toluca lecz innego. Dwie z czo³owych
instytucji œwiata mia³y „tajemniczy” meteoryt w swych zbiorach.
Makro- i mikroskopowe badania Buchwalda wykaza³y, ¿e jest to
oktaedryt gruboziarnisty nale¿¹cy do grupy IIIE. Toluca nale¿y do
grupy IA. Na szczêœcie w tej rzadkiej grupie jest tylko jedenaœcie
meteorytów. Maj¹c nadziejê rozpoznaæ, który z nich pasuje do okazów
pseudo Toluca, Buchwald szybko wyeliminowa³ osiem z nich z powodów
geograficznych, historycznych i strukturalnych.
W tym miejscu historia zaczyna wygl¹daæ nieco dziwnie. Dziêki
muzealnym zapiskom Buchwald wyœledzi³, ¿e oba fragmenty pochodz¹
od Anglika, Johna Fredericka Calverta (1811-1897). Calvert by³
handlarzem i kolekcjonerem minera³ów. Niestety listy z owych czasów sugeruj¹, ¿e nie by³ on znany ze swej uczciwoœci. Twierdzi³, ¿e
znalaz³ kilka nowych pierwiastków: „Purilium, Aozone, Zoine” a tak¿e „nowe z³oto”, którego ciê¿ar w³aœciwy jest wiêkszy ni¿ jakikolwiek
znany obecnie.
Oko³o roku 1870 Calvert naby³ bry³ê ¿elaza wa¿¹c¹ oko³o 100 kg.
Poci¹³ on okaz zachowuj¹c piêtkê dla swej kolekcji i nazywaj¹c j¹
„¯elazo Calverta”. Twierdzi³ nastêpnie, ¿e pozosta³e trzy czêœci
pochodz¹ z ró¿nych miejsc: jedna z Apia Forest w Brazylii, druga
z Afryki, a o trzeciej Calvert mówi³, ¿e sam j¹ wykopa³ z torfowiska w Dartmoor, w po³udniowo zachodniej Anglii.
Buchwaldowi uda³o siê w koñcu odnaleŸæ wszystkie trzy czêœci
oraz piêtkê (13,18 kg z Max-Planck-Institute) i opublikowa³ swe
wyniki. Doszed³ do wniosku, ¿e ten meteoryt pseudo Toluca mo¿e byæ
okazem meteorytu Coopertown lub Staunton, ale s¹dzi, ¿e najbardziej prawdopodobne jest, ¿e jest to zaginiony okaz meteorytu
Burlington, który znikn¹³ oko³o roku 1844. Poniewa¿ nie uda³o siê
jednak jednoznacznie ustaliæ pochodzenia tego okazu, Buchwald zaproponowa³, aby ten meteoryt „Toluca” nazwaæ „meteorytem Panetha”
na czeœæ profesora F.A. Panetha, jednego z jego badaczy.
Zbocza wulkanicznych wzgórz Xiquipilco wci¹¿ dostarczaj¹ meteorytów ¿elaznych w miarê postêpowania erozji. Dla ludzi z Doliny
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Toluca meteoryty ¿elazne s¹ ich niebiañskimi owocami jak tylko
siêgaj¹ pamiêci¹ wstecz.

To narzêdzie jest nazywane „barretta”. Zosta³o wykute
z meteorytu Toluca i u¿ywane tak, jak u¿ywamy ³omu.

Russell W. Kempton jest dyrektorem New England Meteoritical Services w Mendon w stanie Massachusetts w USA.
Od redaktora: Klub Kolekcjonerów Meteorytów OPiOA dysponuje fragmentami meteorytu Toluca dla kolekcjonerów. Meteoryt ten
charakteryzuje siê piêknymi figurami Widmanstättena, ale tak¿e
sk³onnoœci¹ do intensywnego rdzewienia. Musi byæ przechowywany
w bardzo suchym miejscu. Naj³adniejsze okazy tego meteorytu w Polsce znajduj¹ siê w kolekcji Muzeum Ziemi PAN w Warszawie oraz
w kolekcji dydaktycznej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie.

---------- *** ----------

VI SEMINARIUM
Meteorowo-Meteorytowe PTMA
Seminarium planowane jest w dniach 13 i 14 sierpnia br. (niedziela i poniedzia³ek) we Fromborku. Pierwszego dnia przewidywane
s¹ spotkania poœwiêcone meteorytom, drugiego dnia meteorom. Proponujemy tak¿e seans w planetarium „Bolidy i meteoryty”, specjalny
seans muzyczny w planetarium oraz zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego na ¯urawiej Górze.
Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych. Prosimy o zg³aszanie referatów i uczestnictwa
(z zapotrzebowaniem na noclegi). Po otrzymaniu zg³oszenia przeœlemy szczegó³owy program. Adres organizatora:
Janusz W. Kosinski, skr. poczt. 22, 14-530 Frombork
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Wystawa i gie³da minera³ów
TUCSON 1995
O. Richard Norton & Dorothy Sigler Norton
Co roku handlarze minera³ów, kamieni szlachetnych i skamienia³oœci z ca³ego œwiata przybywaj¹ do miasta robiæ interesy. Tym
miastem jest Tucson w stanie Arizona, nie tylko astronomiczna stolica œwiata, ale tak¿e miejsce najwiêkszej na œwiecie gie³dy minera³ów.
Jeœli chcesz zobaczyæ, co jest dostêpne na œwiatowym rynku meteorytowym, gie³da w Tucson jest najw³aœciwszym miejscem. G³ówna wystawa
znajduje siê w Tucson’s Community Center i trwa cztery dni, od
czwartku do niedzieli. Mo¿esz tam kupiæ po cenach detalicznych
dok³adnie wszystko, co istnieje wœród ska³, minera³ów, kamieni szlachetnych, skamienia³oœci - i meteorytów. Prawdziwa gie³da zaczyna
siê jednak jakieœ dwa tygodnie wczeœniej, trwaj¹c od ostatnich dni
stycznia do g³ównej wystawy. W motelach i hotelach wzd³u¿ autostrady
miêdzystanowej nr 10 i w zachodniej dzielnicy Tucson setki handlarzy
i dziesi¹tki tysiêcy ludzi spotykaj¹ siê, aby kupowaæ i sprzedawaæ
drogocenne towary. Potrzeba tylko pieniêdzy.
Aby byæ powa¿nym ³owc¹ meteorytów, trzeba znaleŸæ handlarzy
meteorytów. Tego roku pad³ rekord: dwudziestu trzech handlarzy.
Niektórzy sprzedawali tylko meteoryty, ale wiêkszoœæ sprzedawa³a
osobliw¹ mieszaninê meteorytów, skamienia³oœci i minera³ów. Wszyscy mieli coœ do zaoferowania kolekcjonerom. Przedstawiamy relacjê
z tego, co zobaczyliœmy.

Dorothy Norton ogl¹da 400-funtowy meteoryt Gibeon
na stoisku Zee Haag’a

POSPOLITE METEORYTY
Na gie³dzie w Tucson zwykle jeden lub dwa meteoryty mo¿na
znaleŸæ wszêdzie. Zaledwie kilka lat temu najpospolitszymi i dlatego najtañszymi by³y meteoryty ¿elazne Canyon Diablo. Ju¿ nie s¹.
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Ograniczenie poszukiwañ wokó³ krateru arizoñskiego po³o¿y³o tamê
temu meteorytowi. Podobnie meteoryty ¿elazne Odessa nie s¹ tak
pospolite jak by³y. Obecnie króluje Gibeon. Zala³ on rynek w nieprawdopodobnych iloœciach. Ogromne okazy. Widzieliœmy Gibeona na
stoisku Zee Haaga (brata Boba Haaga) wa¿¹cego ponad 180 kg wycenionego na $29000. Ceny najwiêkszych okazów by³y zwykle do dyskusji.
Pewn¹ nowoœci¹ na rynku meteorytów ¿elaznych by³ Sikhote-Alin.
Przed upadkiem Zwi¹zku Radzieckiego Sikhote-Alin by³ niemal nie do
zdobycia. Teraz kapitalizm oœwietli³ teren spadku tego meteorytu.
Obserwowaliœmy ostro¿ne wchodzenie tego meteorytu na rynek przez
ostatnie trzy lata. Tego roku poskrêcane, jak od³amki pocisków,
fragmenty by³y na ka¿dym stoisku. Najcenniejsze by³y oczywiœcie
okazy z piêknymi regmagliptami. By³ tam jeden piêkny, orientowany
okaz wa¿¹cy oko³o 14 kilogramów z przyczepion¹ cen¹ $13000. Sikhote-Alin bêdzie wkrótce tak obficie dostêpny jak Gibeon, gdy ogromne
rosyjskie zapasy zostan¹ wypuszczone na œwiat.
Najpospolitszym meteorytem kamiennym na gie³dzie by³ chondryt
H5, Jilin z Chin. P³ytki tego meteorytu mo¿na by³o znaleŸæ wszêdzie. Jilin pojawi³ siê w ubieg³ym roku, ale prawdopodobnie osi¹gn¹³
maksimum na tegorocznej gie³dzie. Zwykle liczne meteoryty jak Jilin pojawiaj¹ siê obficie przez trzy lub cztery lata zanim siê
wyczerpi¹ i niemal znikn¹ z gie³dy. Allende osi¹gn¹³ swe maksimum
kilka lat temu, po czym sta³ siê stosunkowo rzadki. Tego roku
obserwowaliœmy ponowne pojawienie siê Allende, zarówno p³ytek jak
i ca³kowitych okazów, nawet o wadze powy¿ej kilograma.

CENY - NIEBOTYCZNE
Ceny meteorytów kszta³tuj¹ siê inaczej ni¿ minera³ów i skamienia³oœci. Gie³dy w motelach s¹ raczej dla handlarzy i dlatego
ceny s¹ tam hurtowe. Zdarza siê jednak, ¿e ktoœ z ulicy mo¿e tam
kupiæ okaz za pó³ ceny. Meteorytów jednak to nie dotyczy. Ceny
hurtowe s¹ wy³¹cznie dla handlarzy, nie dla kolekcjonerów. Niektóre ceny s¹ naprawdê zdumiewaj¹ce. Najdro¿szy by³ malutki, 1,5 g
chondryt wêglisty z najbardziej osobliw¹ wewnêtrzn¹ struktur¹,
zawieraj¹cy niezwyk³¹ iloœæ metalu. By³ to okaz Renazzo, przedstawiciela nowej grupy chondrytów wêglistych CR. By³ oferowany przez
Buddy Eislera, w³aœciciela Direct Line. Cena $2000 za gram. Ostro¿nie zwróci³em okaz za $3000 w³aœcicielowi. Znacznie przekracza³ on
moje mo¿liwoœci.
W pokoju Roberta Haaga natrafiliœmy na dr Roberta Dietza negocjuj¹cego zakup ma³ego kawa³ka aubrytu Pena Blanca Springs.
Meteorytem, który Bob prezentowa³ w tym roku, by³ Gao, chondryt
H4-5 z Górnej Wolty. Chocia¿ Catalogue of Meteorites wymienia 16
okazów tego meteorytu, Bob mia³ wiêcej w samym tylko pokoju. By³y
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to piêkne okazy pokryte w ca³oœci skorup¹ obtopieniow¹. Wiêkszoœæ
mia³a ponad 100 gramów. Takie okazy trafiaj¹ siê rzadko i s¹
cenione przez kolekcjonerów.
NAJWIÊKSZY i NAJSTARSZY
Direct Line nie tylko mia³a najbardziej niezwyk³e meteoryty,
ale tak¿e najwiêksze. Przy jednym nawet Gibeony wygl¹da³y jak okazy
daj¹ce wzi¹æ siê w rêkê. Poza pokojem Direct Line w motelu, na
spawanej konstrukcji znajdowa³ siê olbrzymi meteoryt ¿elazny z Gaungxi
w Chinach. By³ to okaz oktaedrytu œrednioziarnistego Natan. Nie
trzeba siê by³o martwiæ o jego zabezpieczenie. Ten meteoryt wa¿y³
ponad tonê!
Ma³e okazy meteorytu Natan kr¹¿y³y po gie³dzie w du¿ych iloœciach oferowane przez Sin-Am Bridge Inc. z Escondido w Kalifornii.
Problem z tym meteorytem jest taki, ¿e jest on bardzo zwietrza³y
i trudno znaleŸæ kawa³ek, który by³by stabilny. Jak trafnie zauwa¿y³ Blaine Reed, gdy go pyta³em o stabilnoœæ Natana, „Podczas
cichej nocy mo¿esz us³yszeæ, jak Natan rdzewieje!”
Blaine i Blake Reed z Durango w stanie Colorado mieli kilka
interesuj¹cych chondrytów, w tym bardzo kruchy Saratov L4 z Rosji,
który przypomina³ Bjurböle z chondrami wypadaj¹cymi z jego powierzchni, i chondryt H3 z Brownfield w Teksasie, wyj¹tkowo niski
typ petrologiczny dla chondrytu zwyczajnego. By³ to niedawno znaleziony 6 kg okaz. Mieli tak¿e bardzo zwietrza³y pallasyt Brenham
o wartoœci historycznej. Zosta³ on znaleziony na starej farmie
Kimberly w Kansas.
P£YTKI CIENKIE
Okazy meteorytów przyjemnie wzi¹æ w rêkê, p³ytki pozwalaj¹ nam
zajrzeæ w tajemnicze wnêtrze meteorytów, ale nie ma porównania
z mo¿liwoœci¹ obserwowania zawi³oœci struktury meteorytów na p³ytce
cienkiej pod mikroskopem o ma³ym powiêkszeniu przy skrzy¿owanych
nikolach. P³ytki cienkie otwieraj¹ zupe³nie nowy obszar badañ dla
kolekcjonerów. By³em zaszokowany widz¹c p³ytki cienkie oœmiu ró¿nych meteorytów w pokoju Haaga. Nie przypominam sobie, by by³y one
dostêpne wczeœniej.
STARE I NOWE I TRUDNE DO ZNALEZIENIA
Edwin Thompson (E.T.) Meteorites, mia³ kilka du¿ych okazów
robi¹cych najwiêksze wra¿enie. Wystawia³ on Sikhote-Alin i Gibeona
wa¿¹ce tysi¹ce gramów. Ponadto mia³ przepiêkn¹ piêtkê Esquel wa¿¹c¹ 1,5 kg, pó³ kilograma Murchison, 2 kg Allende oraz 1 kg La
Criolla. Mia³ on tak¿e nowy okaz chondrytu L5 z Cold Creek w stanie
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Nebraska, znaleziony w 1991 r., wa¿¹cy 17,1 kg z przyczepion¹ cen¹
$14000.
Jeœli chcemy zobaczyæ jakieœ rzadkie, trudne do znalezienia
okazy, najlepiej odwiedziæ Cureton Mineral Co. Obecnie znana jako
Excalibur-Cureton Company firma ta zosta³a zakupiona przez Tony
i Karen Nikischer z Peekskill. ucieszyliœmy siê widz¹c, ¿e podobnie jak Curetonowie, odwiedzaj¹ oni muzea na ca³ym œwiecie zdobywaj¹c
nowe i rzadkie okazy dla kolekcjonerów. Maj¹ oni wci¹¿ ca³e pud³a
okazów, wiêkszoœæ do 50 g, g³ównie p³ytki.
Niemal ka¿dy handlarz mia³ kawa³ki Miles, przeœlicznego meteorytu ¿elaznego z krzemianami z Australii. Miles by³ meteorytem
zesz³orocznej gie³dy w Tucson, a teraz pojawi³o siê go wiêcej.
Odwiedziliœmy Southwest Meteorite Laboratory i Marvin Killgore
przywita³ nas innym meteorytem ¿elaznym z krzemianami, naprawdê
wspania³ym nowym znaleziskiem. Zosta³ on znaleziony na farmie 300
mil od terenu spadku meteorytu Brenham. Najpierw zosta³ omy³kowo
wziêty za Brenham, poniewa¿ znane s¹ fragmenty tego pallasytu
z³o¿one g³ównie z ¿elaza z ma³¹ iloœci¹ oliwinu. Znaleziono kilka
kryszta³ów oliwinu przylegaj¹cych do powierzchni okazu. Wstêpna
analiza zawartoœci fajalitu w oliwinie wydaje siê wskazywaæ na
Brenham, ale Killgore nie zgadza siê z tym. Niew¹tpliwie nie wygl¹da³ on dla nas jak Brenham, ale bardziej jak Miles. powinniœmy
us³yszeæ wiêcej o tym nowym znalezisku w najbli¿szych miesi¹cach.

Du¿a p³yta nowego meteorytu ¿elaznego z krzemianami Marvina Killgore dominuje na
tym zdjêciu. P³yta meteorytu ¿elaznego z krzemianami Miles jest w g³êbi po prawej,
du¿y kawa³ szkliwa Pustyni Libijskiej le¿y z przodu, a w prawo od niego Gibeon.

POPRAWCIE SIÊ HANDLARZE!
Nie wszystko wygl¹da piêknie w meteorytowym grodzie. Jednym
z naszych sta³ych zarzutów pod adresem handlarzy s¹ widoczne
braki techniki obróbki meteorytów. Wydaj¹ siê oni tak spieszyæ
ze sprzeda¿¹ swego materia³u, ¿e poœwiêcaj¹ niewiele czasu, aby
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w³aœciwie go przygotowaæ. Niemal ka¿da p³ytka meteorytu kamiennego
czy ¿elaznego mia³a zaokr¹glone krawêdzie lub kszta³t klina. Niewiele starano siê, aby zaprezentowaæ p³askorównoleg³e okazy. Dotyczy
to zw³aszcza pospolitych meteorytów ¿elaznych jak Gibeon, SikhoteAlin i Miles. Czêœciowo by³o to spowodowane niewielk¹ gruboœci¹
p³ytek. ¯elazo w meteorytach jest raczej miêkkie, jak zauwa¿yli
wykonawcy bi¿uterii z meteorytów. Nie da siê uzyskaæ p³askiej
krawêdzi na cienkiej p³ytce. Meteoryty ¿elazne nie powinny byæ
ciête na p³ytki cieñsze ni¿ 5 milimetrów, aby zachowaæ p³askoœæ.
Zbyt pospieszne ciêcie tak¿e powoduje zaokr¹glanie brzegów i daje
klinowate kszta³ty poniewa¿ ostrze pi³y stopniowo wykrzywia siê
w trakcie ciêcia. Szczególnie tragicznie wygl¹da³y byle jak ciête
i lakierowane p³ytki Esquel. Czêsto mia³y one zaokr¹glone brzegi
i œlady po ciêciu pi³¹.
Rezultat tego jest taki, ¿e meteoryty ¿elazne s¹ Ÿle trawione
i odbijaj¹ œwiat³o inaczej przy brzegu a inaczej w œrodku zmniejszaj¹c naturalne piêkno okazu.
Wiele okazów Gibeona by³o niew³aœciwie trawionych, zwykle nadmiernie, w zamiarze wydobycia struktury oktaedry tu drobnoziarnistego.
Ten typ oktaedry tu jest bardzo czu³y na ogrzewanie. Wiele okazów,
jakie widzieliœmy, wygl¹da³o na przegrzane prawdopodobnie podczas
operacji szlifowania. Bardzo ³atwo jest zniszczyæ figury Widmanstättena szybkoobrotow¹ szlifierk¹ elektryczn¹, która wytwarza wysok¹
temperaturê na powierzchni. ¯adne trawienie nie wydobêdzie tak
zniszczonej struktury.
Wielu handlarzy stosuje praktykê prze³amywania drogich, du¿ych
p³ytek na mniejsze kawa³ki na poczekaniu. Ma³e okazy powinny byæ
prezentowane albo w naturalnym przekroju, albo ³adnie ciête na
mniejsze, prostok¹tne p³ytki. Zamiast tego widzieliœmy jak handlarze ³ami¹ p³ytki na mniejsze, nieregularne kawa³ki powoduj¹c przy
tym spêkania i wypadanie ma³ych kryszta³ów. Powód tego rozmna¿ania: ma³e okazy bardzo drogich meteorytów sprzedaj¹ siê szybciej,
ni¿ wiêksze.
Handlarze i kolekcjonerzy nie powinni nigdy zapominaæ o wyj¹tkowoœci materii, któr¹ kupuj¹, sprzedaj¹ i wymieniaj¹. Ta materia
jest „Kamieniem z Rosetty” z pocz¹tków Uk³adu S³onecznego i nale¿a³oby j¹ traktowaæ z godnoœci¹ i szacunkiem nale¿nym tak cennej
materii.
Niewielu by³o handlarzy na g³ównej wystawie. Najbardziej godnym odnotowania by³o Swiss Meteorite Laboratory. Mieli oni chyba
najwiêksz¹ ró¿norodnoœæ okazów, niemal ka¿dego typu. Wiêkszoœæ to
by³y okazy stosunkowo ma³e. S¹ oni znani ze swych atrakcyjnych
micromounts. (Oferta „micromounts” by³a prezentowana w jednym z poprzednich „Meteorytów - przyp. t³um.)
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Meteoryty ze Swiss Meteorite Laboratory wyró¿nia³y siê najlepsz¹ obróbk¹. P³ytki by³y p³askie do samego brzegu, a trawienie
meteorytów ¿elaznych by³o doskona³e. Sprzedawali oni tak¿e komputerowy katalog meteorytów i kraterów meteorytowych. Uzupe³nienie,
które bêdzie wkrótce opublikowane bêdzie zawiera³o ponad 15 000
meteorytów.

---------- *** ----------

R Ó ¯ N O Œ C I
Nowa kolekcja meteorytów. Planetarium im. W³adys³awa Dziewulskiego w Toruniu zapocz¹tkowa³o tworzenie zbioru meteorytów
o charakterze dydaktycznym z myœl¹ o widzach odwiedzaj¹cych licznie
planetarium. Obecnie zbiór liczy osiem okazów: reprezentuj¹ce wszystkie podstawowe typy chondrytów zwyczajnych: amfoteryt Tuxtuac LL5,
Tenham L6 i Pu³tusk H5, reprezentuj¹cy meteoryty ¿elazno-kamienne
pallasyt Esquel i reprezentuj¹ce g³ówne typy meteorytów ¿elaznych
Sikhote-Alin IIB, Canyon Diablo IA, Wolf Creek IIIB i Gibeon IVA.
Meteoryty Canyon Diablo i Wolf Creek reprezentuj¹ przy okazji dwa
najwiêksze kratery meteorytowe, przy których znaleziono meteoryty,
a meteoryty Sikhote-Alin i Pu³tusk najwiêksze deszcze meteorytów
¿elaznych i kamiennych. Planetarium zamierza powiêkszyæ zbiór o okazy
chondrytu wêglistego, achondrytu i mezosyderytu.
Kolekcja pana Grzegorza Gnysiñskiego wspominana w poprzednim
numerze „Meteorytu” wzbogaci³a siê o ma³y fragment chondrytu wêglistego Maralinga CK4 (jedyny w Polsce). Do kompletu chondrytów
wêglistych brakuje tylko typu CO.
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METEORYTOWA PASJA
Gerd Lobin
(adaptacJa z „Frankfurter Algemeine Zeitung” 24 VI 1990)
Hanau, Niemcy. W rogu salonu le¿¹ trzy kawa³y metalu. Jeden
jest tak du¿y, jak dojrza³a dynia i wa¿y a¿ 118 kg. Spad³ gdzieœ
z nieba podobnie jak oko³o setki mniejszych okazów wystawionych
w szklanej gablocie. Te rzeczy, które Walter i Elpeniki Zeitschel
trzymaj¹ w salonie, to meteoryty, cia³a niebieskie, które przyby³y
na nasz¹ planetê jako „spadaj¹ce gwiazdy”. Zeitschelowie w Hanau
odnieœli wœród tych, którzy ulegli pokusie kolekcjonowania meteorytów, najwiêkszy sukces. Jeszcze dwa lata temu posiadali najwiêksz¹
prywatn¹ kolekcjê meteorytów na œwiecie. „Nasz dom by³ tak zape³niony meteorytami, ¿e nie wiedzieliœmy, gdzie jeszcze je podziaæ”,
mówi Walter Zeitschel wyjaœniaj¹c decyzjê sprzedania wiêkszej czêœci kolekcji gromadzonej przez ponad 25 lat.
Uniwersytety w Niemczech i innych krajach europejskich okaza³y
¿ywe zainteresowanie licz¹c¹ 786 okazów kolekcj¹, ale ¿aden z nich
nie posiada³ funduszy by j¹ nabyæ. Zeitschelowie nie chcieli oddawaæ swych skarbów za darmo. Odbyli przecie¿ 303 podró¿e samolotami
do wszystkich zak¹tków Ziemi, aby je zdobyæ; czêsto z przygodami,
nawet w dramatycznych okolicznoœciach. Jednym z powodów sprzeda¿y
by³ fakt, ¿e czêœæ kolekcji musia³a byæ trzymana w piwnicy, bo
w salonie nie by³o ju¿ miejsca. „Musieliœmy nieustannie osuszaæ
powietrze, aby okazy nie rdzewia³y” mówi Zeitschel. „Trudno to
robiæ w piwnicy.” Kolekcja zosta³a zakupiona w koñcu przez Narodowy
Instytut Polarny w Tokio, gdzie jest wykorzystywana wy³¹cznie do
celów naukowych i nie jest dostêpna dla publicznoœci. „Uniwersytet
w Münster spóŸni³ siê o tydzieñ. Gdy powiedzieli mi, ¿e Fundacja
Volkswagena jest sk³onna sfinansowaæ zakup, kolekcja by³a ju¿ w drodze

Walter Zeitschel
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do Tokio”, mówi Zeitschel. „Szkoda - wola³bym Münster”. Walter
i Elpeniki Zeitschel zatrzymali okazy, do których byli najbardziej
przywi¹zani. „Mo¿na powiedzieæ, ¿e nasza kolekcja zosta³a odchudzona” mówi Elpeniki.
Urodzona w Grecji dzieli hobby mê¿a od ich ma³¿eñstwa 20 lat
temu. Walter, który wczeœnie przeszed³ na emeryturê, by³ pocz¹tkowo zainteresowany minera³ami i chcia³ mieæ jakiœ meteoryt do kompletu
w swej kolekcji. Rozwin¹³ po prostu mapê Arizony, znalaz³ na p³askowy¿u Colorado krater meteorytowy o œrednicy 1,2 km. utworzony
jakieœ 50 000 lat temu przez potê¿n¹ bry³ê z Kosmosu, napisa³ do
burmistrza najbli¿ej po³o¿onego miasta i poprosi³ o meteoryt. Po
czterech tygodniach listonosz przyniós³ paczkê i Zeitschel trzyma³
w rêku swój pierwszy okaz z Kosmosu, du¿y jak piêœæ i ciê¿ki jak
z o³owiu.
By³ to rok 1963 i odt¹d Zeitschel zacz¹³ pasjonowaæ siê wszystkim, co spada z nieba. Œlêcza³ nad specjalistyczn¹ literatur¹,
zacz¹³ podró¿owaæ do wybranych miejsc - Alaska, Meksyk, Ameryka
Po³udniowa, Australia - i korespondowaæ „z ca³ym œwiatem”. Do jego
korespondentów nale¿¹ NASA, Muzeum Narodowe w Pradze, Akademia
Nauk w Moskwie, Brytyjskie Muzeum w Londynie, uniwersytety w Chartumie, Melbourne i Houston i liczni prywatni kolekcjonerzy na ca³ym
œwiecie. Nad korespondencj¹ czuwa Elpeniki, która nie tylko mówi
i pisze po niemiecku i po grecku, ale tak¿e doskonale w³ada angielskim, francuskim i hiszpañskim.
Szeœædziesiêcioletni Zeitschel dawno sta³ siê ekspertem, którego zdanie siê liczy i który publikuje w specjalistycznych pismach.
Gdy tylko dowiaduje siê przez Meteoritical Society o spadku nowego
meteorytu, niezw³ocznie poszukuje dalszych informacji. Otrzymuje
oferty meteorytów z ca³ego œwiata. Na przyk³ad metalowy meteoryt
wielkoœci dyni w salonie jest okazem meteorytu Imilac, który l¹dowa³ na pustyni Atacama w pó³nocnym Chile 50 000 lat temu. Zeitschel
ma drugi najwiêkszy okaz tego cia³a niebieskiego; najwiêkszy jest
w Brytyjskim Muzeum. Pod koniec roku kupi³ ten cenny okaz od
znalazcy i zap³aci³ za przes³anie go samolotem z Santiago do Frankfurtu 800 dolarów.
Pustynie, wyjaœnia ten doœwiadczony kolekcjoner meteorytów, s¹
- obok Antarktydy, któr¹ systematycznie i z powodzeniem przeczesuj¹ Japoñczycy i Amerykanie - szczególnie obiecuj¹cymi terenami.
Nic tam nie roœnie, zwykle blisko powierzchni jest ska³a powstrzymuj¹ca meteoryty przed zag³êbianiem siê w grunt, a wiatr wywiewa
piasek ods³aniaj¹c obce cia³o. Tak w³aœnie by³o z meteorytem Imilac.
Najwiêksz¹ bry³¹ z Kosmosu znalezion¹ na Ziemi jest meteoryt
Hoba w Namibii, 20 km na zachód od Grootfontein w Okavamboland.
Wa¿y on 60 ton i zosta³ odkryty na pocz¹tku naszego wieku przez
oficera z niemieckiej armii kolonialnej. Doœæ czêste s¹ kratery po
dawniejszych spadkach meteorytów. Jeden z najwiêkszych znajduje
siê w Niemczech: Nordlinger Ries o œrednicy 22 km i pierwotnej
g³êbokoœci 730 m. Potê¿ne uderzenie ogromnego meteorytu wytworzy³o
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„efekt odkurzacza” jak w wirze; du¿e iloœci materii z obu cia³
niebieskich po³¹czy³y siê chemicznie w u³amku sekundy w przezroczyst¹, stopion¹ substancjê i wyrzucone zosta³y na tysi¹ce kilometrów
w przestrzeñ. „Ta substancja wyl¹dowa³a potem gdzieœ w kawa³kach
2 g do 500 g jako tak zwane tektyty, jakby deszcz meteorytów” mówi
Zeitschel.
Wiêkszoœæ meteorytów pochodzi z pasa planetek - niezliczonych,
ma³ych cia³ niebieskich miêdzy Marsem a Jowiszem. Jeœli nast¹pi
zderzenie miêdzy planetkami, ich fragmenty mog¹ dotrzeæ do naszej
planety. Rankiem 12 lutego 1947 roku deszcz meteorytów ¿elaznych
spad³ na góry Sichote-Alin na wschodzie Syberii. Rosyjscy badacze
odnaleŸli 122 kratery o œrednicy od 0,5 do 26,5 metra i, jak dot¹d,
8500 okazów meteorytu o ³¹cznej wadze oko³o 25 ton. Moskiewska
Akademia Nauk da³a Walterowi Zeitschelowi 556 gramowy okaz w ramach
wymiany.
8 lutego 1969 roku deszcz meteorytów kamiennych - chondrytów
wêglistych spad³ w okolicach Allende w pó³nocnym Meksyku. Zeitschel ma tak¿e bry³ê jednego z nich w swojej kolekcji. Trzeba
zauwa¿yæ, ¿e meteoryty, które spad³y niedawno, s¹ bardziej cenne
ni¿ stare, poniewa¿ daj¹ naukowcom wiêcej informacji. Ceny ich te¿
s¹ odpowiednio wy¿sze.
Istotn¹ rolê w powiêkszaniu kolekcji gra wymiana, podobnie jak
przy zbieraniu znaczków. „Jeœli masz kilka okazów z jednego deszczu
meteorytów, og³oœ to w jednym ze specjalistycznych czasopism i spróbuj
dostaæ za nie okazy innych meteorytów” mówi Zeitschel, który jest
zasypywany propozycjami wymian; inni kolekcjonerzy i naukowcy uwa¿aj¹ jego „odchudzon¹” kolekcjê za bardzo du¿¹.
Walter Zeitschel dwukrotnie sam mia³ szczêœcie znaleŸæ meteoryt. Przegl¹daj¹c osady wydobyte przez pog³êbiarkê z rzeki Men
miêdzy Aschaffenburg i Hanau natkn¹³ siê na 50 gramowy meteoryt
¿elazny, który musia³ le¿eæ w rzece od kilku tysiêcy lat, a w Arosa
znalaz³ ostatnio meteoryt kamienny, jeden z czterech zaledwie odnalezionych jak dot¹d w Szwajcarii. Dwadzieœcia piêæ lat temu, gdy
Zeitschel zacz¹³ kolekcjonowaæ meteoryty, by³o to hobby „zaledwie
jakiegoœ tuzina wariatów”. Teraz tysi¹ce ludzi, zw³aszcza w Ameryce, poszukuj¹ tych pos³añców z Kosmosu.
Jeden z cennych okazów Walter Zeitschel otrzyma³ w doœæ oryginalny sposób: jego w³aœciciel chcia³ w zamian bilet lotniczy
z Montewideo do Monachium i z powrotem. Bilet kosztowa³ 4200 marek.
Gdy NASA odsy³a³a meteoryt do Hanau po przeprowadzeniu badañ,
zosta³ on ubezpieczony na 25 000 dolarów.
Od redaktora: Artyku³, nawet po t³umaczeniach z niemieckiego na angielski i z angielskiego na polski, zdradza, ¿e pochodzi z popularnej
gazety, wprawdzie cenionej w Niemczech, ale nie zajmuj¹cej siê popularyzacj¹ nauki. Wybra³em go, aby przedstawiæ sylwetkê cz³owieka,
dziêki któremu Olsztyñskie Planetarium zyska³o cenny okaz meteorytu
Seeläsgen (Prze³azy) oraz kilka innych, nie mniej atrakcyjnych. Walter Zeitschel prowadzi rozleg³¹ korespondencjê dotycz¹c¹ meteorytów
i wci¹¿ poszukuje nowych znajomoœci. Jego og³oszenie mo¿na znaleŸæ
w dziale „Bulletin Board”.
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Spytaj GEOLOGA
odpowiada Bernhard Spörli
1. Co to jest: suevit i jakie jest jego znaczenie?
Suevit jest brekcj¹ o barwie szarej do ¿ó³tawej, która mo¿e byæ
mylnie uwa¿ana za ska³ê wulkaniczn¹, poniewa¿ zawiera fragmenty maj¹ce aerodynamiczne kszta³ty podobne do bomb w niektórych tufach
wulkanicznych. Szklista natura niektórych sk³adników tej ska³y pokazuje, ¿e podczas jej tworzenia siê nastêpowa³o topnienie. Cech¹
odró¿niaj¹c¹ suevit od zwyk³ych ska³ wulkanicznych jest obfite wystêpowanie struktur uderzeniowych.
Po raz pierwszy opisany suevit pochodzi³ z krateru Ries w Niemczech, gdzie osady ukazuj¹ pewne podobieñstwo do osadów rozleg³ych
erupcji wulkanicznych. Ostatnio wykonane mapy tego krateru pokazuj¹,
¿e istniej¹ suevity w centralnym kraterze (suevity kraterowe) i suevity poza zewnêtrznym brzegiem krateru (suevity opadowe). Te ostatnie
s¹ prawdziwymi brekcjami allochtonicznymi. Suevity kraterowe uwa¿a
siê za materiê wyrzucon¹ pionowo w górê, która zaraz potem opad³a do
krateru, podczas gdy suevity opadowe mog³y zostaæ pocz¹tkowo wessane
w górê pod powsta³¹ chmurê w kszta³cie grzyba, zanim spad³y w pewnej
odleg³oœci od œrodka.
2. Co dok³adnie oznaczaj¹ liczby dziesiêtne we wzorze chemicznym
oliwinu?
Oliwin który jest jednym z najbardziej powszechnych minera³ów
w meteorytach, mo¿e wystêpowaæ w postaci ci¹g³ego szeregu mo¿liwych
kompozycji (ci¹g³y szereg izomorficzny) dwóch skrajnych minera³ów:
czystego krzemianu magnezu (forsteryt Mg2SiO4) i czystego krzemianu
¿elaza (fajalit Fe2SiO4). Ci¹g³y szereg powstaje, poniewa¿ w krysztale
oliwinu aniony SiO4 tworz¹ równo oddalone czworoœciany foremne. Kationy Mg i Fe wype³niaj¹ miejsca miêdzy nimi. Z powodu podobieñstwa
tych dwóch kationów, mog¹ one zastêpowaæ siê wzajemnie w dowolnych
proporcjach. Ten ci¹g³y szereg podzielono arbitralnie na kilka minera³ów (forsteryt, chryzolit czyli oliwin w³aœciwy, hialosyderyt,
hortonolit, ferrohortonolit i fajalit) wed³ug proporcji ka¿dego kationu.
Te proporcje mog¹ byæ wyra¿one albo w liczbach jonów Mg i Fe
przypadaj¹cych na ka¿dy jon SiO4 (na przyk³ad forsteryt obejmuje
przedzia³ od Mg2SiO4 do Mg1,8Fe0,2SiO4) albo jako % mol. Mg2SiO4 (np.
forsteryt obejmuje przedzia³ Fo100 do Fo9O).
3. Jak wygl¹da KREEP i czy jest coœ podobnego na Ziemi?
Skrót KREEP pochodzi od potasu (K), pierwiastków ziem rzadkich
(REE = Rare Earth Elements) i fosforu (P). Ska³y KREEP maj¹ szczególnie wysok¹ zawartoœæ tych pierwiastków. Ich niezwyk³y sk³ad chemiczny
zosta³ odkryty po raz pierwszy, gdy analizowano niektóre próbki brekcji z misji Apollo 12.
Ska³y ksiê¿ycowe mo¿na podzieliæ na dwie grupy: starsze ska³y
tworz¹ce wy¿yny ksiê¿ycowe i m³odsze, znacznie bardziej jednorodne
lawy tworz¹ce p³askie równiny mórz ksiê¿ycowych (bazalty mórz).
Okaza³o siê, ¿e ska³y KREEP s¹ typowe dla wy¿yn ksiê¿ycowych.
Obecnie wiadomo, ¿e na wy¿ynach tych wystêpuje du¿a ró¿norodnoœæ
typów ska³. Jednak najbardziej powszechnym typem ska³ jest anortozyt,
który przewa¿nie sk³ada siê ze stosunkowo du¿ych kryszta³ów plagioklazu - anortytu. S¹ jednak tak¿e bazalty KREEP, które s¹ ska³ami
znacznie bardziej drobnoziarnistymi. S¹ te¿ znaczne iloœci brekcji
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bêd¹cej wynikiem bombardowania wy¿yn przez meteoryty. Trzymaj¹c w rêku kawa³ek ska³y nikt nie potrafi powiedzieæ, czy ma do czynienia ze
ska³¹ KREEP. Mo¿e siê to okazaæ dopiero po ca³ym szeregu analiz
chemicznych.
Pierwiastki KREEP s¹ nazywane „niekompatybilnymi”, poniewa¿ maj¹
struktury atomów, które powoduj¹, ¿e trudno wbudowaæ je w kryszta³y,
które powstaj¹, gdy stopiona ska³a ulega zestaleniu. Ma to wielkie
znaczenie dla zrozumienia pochodzenia wy¿yn ksiê¿ycowych, poniewa¿
potwierdza koncepcjê, ¿e powsta³y one w wyniku zestalenia „oceanu
magmy”, warstwy stopionych ska³, które pocz¹tkowo pokrywa³y ca³¹
powierzchniê Ksiê¿yca. Ska³y KREEP stanowi³y ostatni¹ czêœæ tej warstwy, która zestali³a siê po tym jak kryszta³y o wy¿szej gêstoœci
zosta³y usuniête w wyniku osiadania grawitacyjnego. Uwa¿a siê, ¿e ten
proces zakoñczy³ siê oko³o 4,4 miliarda lat temu.
Chocia¿ anortozyty mo¿na znaleŸæ na Ziemi, zw³aszcza w niektórych obszarach, gdzie s¹ ods³oniête najstarsze ska³y, to nie stwierdzono
w nich chemizmu KREEP. Wynika to z faktu, ¿e Ziemia ma znacznie
bardziej skomplikowan¹ historiê topnienia, mieszania, zestalania i ponownego topnienia skorupy i p³aszcza ni¿ Ksiê¿yc.
Profesor Spörli jest dyrektorem Wydzia³u Geologii Uniwersytetu
Aucklandzkiego. Wszystkie pytania dotycz¹ce podstaw geologii przys³ane
do Pallasite Press zostan¹ mu przekazane. Pytania bêd¹ zamieszczane
anonimowo, jak wy¿ej.
---------- *** ---------Og³oszenie Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii
w „Uranii” nr 2/95, ¿e po przys³aniu przekazem do ZG PTMA nowych
z³otych 5, wysy³aj¹cy otrzyma ksi¹¿kê „Bolidy i meteoryty, czyli
o kamieniach, które spadaj¹ z nieba”, okaza³o siê ¿artem primaaprilisowym. Ostatnio Zarz¹d G³ówny PTMA informuje, ¿e ksi¹¿ka byæ mo¿e
uka¿e siê jesieni¹. W zwi¹zku z powy¿szym autor spisuje ksi¹¿kê na
straty i postara siê przygotowaæ now¹ ksi¹¿kê i znaleŸæ powa¿ne wydawnictwo, które j¹ wydrukuje.
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Florydzka Sieæ Bolidowa (FFN)
Harold Povenmire
Florydzka sieæ bolidowa zosta³a za³o¿ona 8 paŸdziernika 1972 roku
po przelocie bardzo jasnego bolidu. Cel tej sieci jest taki sam, jak
innych sieci meteorowych: wyznaczenie torów bolidów i odnalezienie
meteorytów, które spad³y. Ta sieæ jest finansowana ze œrodków prywatnych bez ¿adnego wsparcia rz¹dowego. Dlatego stosowana jest odmienna
strategia.
Mi³oœników astronomii z po³udniowo-wschodnich terenów USA poproszono, aby telefonowali informuj¹c o zaobserwowanym bolidzie
bezpoœrednio po jego pojawieniu siê. Na podstawie tych pierwszych
doniesieñ by³y powiadamiane gazety na przypuszczalnej trasie przelotu. T¹ metod¹ przeanalizowano oko³o 107 bolidów. Spoœród nich otrzymano
oko³o 42 rozwi¹zañ o ró¿nej dok³adnoœci. Wiele z nich by³o opublikowanych przez American Meteor Society.
Inne programy FFN obejmowa³y:
1. Baterie oko³o dwudziestu kamer ma³oobrazkowych o ogniskowych 50 mm
i du¿ej œwiat³osile uruchamiane podczas du¿ych deszczów meteorów.
Dzia³a³y one na po³udnie od Cape Canaveral i czêsto z przynajmniej
dwóch miejsc. Sfotografowano tymi kamerami oko³o 2000 meteorów i 10
bolidów.
2. Ostatnio 2 kamery CCD z 70000-krotnym wzmacniaczem obrazu u¿yto do
nagrywania meteorów na vidêo a¿ do oko³o 9 wielkoœci. Pracuj¹ one
na bazie oko³o 12 kilometrów. Zosta³y u¿yte do potwierdzania radiantów deszczów meteorów. Rozdzielczoœæ tych kamer jest do minuty
³uku.
3. Zorganizowano bezp³atn¹ s³u¿bê identyfikacji meteorytów, tak ¿e
ka¿dy przypuszczalny meteoryt móg³ zostaæ zidentyfikowany. Tylko
jeden okaz na piêædziesi¹t okazywa³ siê prawdziwym meteorytem.
4. Zosta³a utworzona du¿a porównawcza kolekcja meteorytów, tak ¿e
ka¿dy okaz dostarczony do FFN móg³ byæ porównany z oryginalnymi
okazami w celu identyfikacji.
5. Zorganizowano szereg ekspedycji na teren wystêpowania tektytów w Georgii. Celem by³o odnalezienie nowych okazów i wyznaczenie granic
pola rozrzutu. Dot¹d zorganizowano oko³o 145 ekspedycji terenowych
i znaleziono lub zakupiono oko³o 90 nowych okazów. Potwierdzono
istnienie nowych terenów wystêpowania tektytów w 14 hrabstwach.
6. Czynione s¹ nieustanne wysi³ki, aby zwiêkszaæ stan wiedzy spo³eczeñstwa i zachêcaæ do podawania doniesieñ o nowych bolidach.
Wyniki
FFN odkry³a ogó³em 3 nowe meteoryty. S¹ to:
1. Grayton, Floryda. Jest to chondryt oliwinowo-bronzytowy H5. Wa¿y
oko³o 11 kg. By³ prezentowany w „Meteoritics”, vol. 19 (1984) str.
89-90.
2. Claxton, Georgia. Ten spadek nast¹pi³ 19 grudnia 1984 roku.
Meteoryt zosta³ odnaleziony zaraz po spadku i zidentyfikowany w ci¹gu
30 godzin. Jest to chondryt oliwinowo-hiperstenowy L6 wa¿¹cy 1,4
kg. Prezentowany by³ w „Meteoritics”, vol. 20 (1985) str. 541-544.
3. Dade County, Floryda. To znalezisko okaza³o siê oktaedrytem œrednioziarnistym wa¿¹cym 430 gramów.
4. Zidentyfikowano najwiêkszy tektyt z Georgii wa¿¹cy 70,5 gramów.
Prezentowany by³ w „Meteoritics”, vol. 15 (1980) str. 85-86.
31 lipca 1993 roku odnaleziono pierwszy w Georgii tektyt typu Muong
Nong, zidentyfikowano go i przeprowadzono kompletn¹ analizê. Wyniki zosta³y zaprezentowane na 25 konferencji nauk o Ksiê¿ycu
i planetach w Houston w marcu 1994 r.
5. Odkryto kilka nowych radiantów podczas rutynowej pracy patrolowej.
Harold Povenmire jest autorem ksi¹¿ek: „Fireballs, Meteors and Meteorites” oraz „Graze Observers Handbook”.
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