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Od redaktora:
Szokuj¹c¹ informacjê znalaz³em w najnowszym „Meteoritical Bulletin”:

W Botswanie, na pustyni Kalahari znaleziono meteoryt z Ksiê¿yca wa¿¹cy
13,5 kg. Parokrotnie sprawdza³em, czy to nie pomy³ka. Dotychczas najwiêkszy
znany meteoryt ksiê¿ycowy wa¿y³ oko³o 1,5 kg, a wiêkszoœæ to by³y ma³e
kamyki. Jeszcze wiêksze zdumienie budzi³a data znalezienia: wrzesieñ 1999 r.
Przywykliœmy, ¿e meteoryty ksiê¿ycowe pojawiaj¹ siê na kolekcjonerskim rynku
jeszcze przed sklasyfikowaniem, a tu przez blisko 6 lat cisza.

Fragment meteorytu trafi³ do zbadania do Niemiec. Plotka mówi, ¿e nawet
taki autorytet, jak prof. Otto, gotów by³ siê za³o¿yæ, ¿e to jakiœ ziemski bazalt.
Próbka nie zawiera³a gazów wiatru s³onecznego. W koñcu jednak stwierdzono,
¿e jest to bazalt ksiê¿ycowy. Meteoryt otrzyma³ nazwê Kalahari 009 i jest
drugim ksiê¿ycowym meteorytem z pustyni Kalahari po Kalahari 008 wa¿¹cym
598 gramów. Meteoryty znaleziono w odleg³oœci 50 m od siebie, ale maj¹ ró¿n¹
budowê. Plotka g³osi równie¿, ¿e nie trafi¹ one na rynek kolekcjonerski.

Seminarium Meteorytowe w Olsztynie jak zwykle by³o znakomite pod
wzglêdem naukowym i jak zwykle s³abe pod wzglêdem kolekcjonerskim, gdy¿
organizatorzy tradycyjnie nie przewidzieli czasu na wymianê doœwiadczeñ
(i okazów). Tak samo, jak dwa lata temu, us³yszeliœmy zapewnienie, ¿e
nastêpnym razem taki czas siê znajdzie. Bardziej liczy³bym jednak na pikniki
meteorytowe.

Grzegorz Pacer postanowi³ odpocz¹æ w tym roku i zaproponowa³, aby
kolejny piknik meteorytowy zorganizowa³ Marcin Cima³a. Marcin propozycjê
przyj¹³ i zaprasza do Dziêgielowa 13 sierpnia. Znalezienie siedziby Marcina
nie jest trudniejsze od znalezienia siedziby Grzegorza w Rudniku
i doœwiadczonym uczestnikom pikników nie powinno sprawiæ trudnoœci.
Szczegó³y wewn¹trz numeru.

Organizator pikniku staje siê coraz bardziej znany wœród meteorytowych
dealerów, czego wyrazem s¹ fotoreporta¿e z ostatnich targów w Ensisheim.
W poprzednich latach zagraniczni kolekcjonerzy prezentowali g³ównie siebie
nawzajem ignoruj¹c goœci ze wschodu. Teraz mo¿emy zobaczyæ Marcina
w gronie znanych dealerów na przyk³ad na: www.strufe.net/ensisheim
2005.htm czy www.marmet-meteorites.com/id13.html. Warto obejrzeæ, bo
reporta¿u z Ensisheim tym razem nie bêdzie.

Wystawa meteorytów Kazimierza Mazurka przenosi siê na lato z Olsztyna
do Fromborka. Zapraszam do Wie¿y Kopernika.

Andrzej S. Pilski

Na ok³adce:
Zdjêcie p³ytki cienkiej zrobione przez Toma Phillipsa w du¿ym powiêkszeniu (1200×). We-

d³ug Alana Rubina: „Na zdjêciu widaæ kilka maleñkich, szybko skrystalizowanych ziaren maficz-
nych krzemianów. Widaæ, ¿e s¹ zonalne i trochê szkieletowe. Jest to struktura magmowa i praw-
dopodobnie czêœæ chondry.” Przedstawione jest tak¿e zdumiewaj¹ce piêkno przekazane nam przez
mg³awicê s³oneczn¹.

Chondryt L4-5 JaH 055 przy skrzy¿owanych polaroidach i powiêkszeniu 250×. Mo¿e to byæ
œrodek porfirowej chondry oliwinowej. Przeobra¿enie poszczególnych kryszta³ów widaæ jako za-
okr¹glone brzegi z wg³êbieniami w niektórych miejscach, mo¿e wskutek wietrzenia.

Eee..., CV3..., nie nadaje siê na siekierkê
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Zagadka Krateru Mete-
orowego rozwi¹zana
Naukowcy odkryli, dlaczego w

Kraterze Meteorowym w pó³nocnej
Arizonie niewiele jest ska³ stopionych
w wyniku zderzenia.

Meteoryt ¿elazny, który wybi³
Krater Meteorowy oko³o 50000 lat
temu, porusza³ siê znacznie wolniej
ni¿ zak³adano, stwierdzili profesor H.
Jay Melosh z Uniwersytetu Arizoñ-
skiego i Gareth Collins z Imperial
College London w artykule w Nature
z 10 marca 2005 roku.

„Krater Meteorowy jest pierw-
szym kraterem na Ziemi, który ziden-
tyfikowano jako œlad po uderzeniu
meteorytu, i jest prawdopodobnie naj-
intensywniej badanym kraterem ude-
rzeniowym na naszej planecie”,
stwierdzi³ Melosh. „Byliœmy zdumie-
ni odkrywaj¹c coœ zupe³nie nieocze-
kiwanego, jeœli chodzi o jego uformo-
wanie.”

Meteoryt uderzy³ w p³askowy¿
Colorado 40 mil na wschód od miej-
sca, gdzie póŸniej zbudowano Flag-
staff i 20 mil na zachód od obecnego
Winslow, wskutek czego powsta³ dó³
o g³êbokoœci 570 stóp i œrednicy 4100
stóp, w którym jest doœæ miejsca na
20 boisk pi³karskich.

Wczeœniejsze badania zak³ada³y,
¿e meteoryt uderzy³ w powierzchniê
z prêdkoœci¹ oko³o 15 do 20 km/s.

Melosh i Collins wykorzystali
swoje wymyœlne modele matematycz-
ne do analizy, jak przebiega³o hamo-
wanie i rozpadanie siê meteorytu, gdy
zanurza³ siê on w atmosferze.

Mniej wiêcej po³owa pierwotnej
bry³y o wadze 300000 ton i œrednicy
40 metrów rozpad³a siê na kawa³ki
przed zderzeniem z ziemi¹, stwierdzi³
Melosh. Druga po³owa nie rozpad³a
siê i uderzy³a w powierzchniê z prêd-
koœci¹ oko³o 12 km/s.

Prêdkoœæ ta jest czterokrotnie
wiêksza od prêdkoœci najszybszego
odrzutowca — doœwiadczalnego
X-43A z NASA — i dziesiêciokrot-
nie szybsza od pocisku wystrzelone-
go z najszybszej strzelby. Jest jednak
zbyt ma³a, aby stopiæ znaczn¹ czêœæ
bia³ej formacji Coconino w pó³nocnej
Arizonie. To wyjaœnia zagadkê, która
drêczy³a badaczy od lat.

Naukowcy próbowali wyjaœniæ,
dlaczego nie ma wiêcej stopionej ska-
³y w kraterze, zak³adaj¹c, ¿e woda
zawarta w ska³ach wyparowa³a w
wyniku zderzenia rozrzucaj¹c przy
okazji stopion¹ ska³ê w postaci drob-
nych kropelek. Inni przypuszczali, ¿e
wêglany tworz¹ce miejscowe ska³y
eksplodowa³y i wyparowa³y jako
dwutlenek wêgla.

„Jeœli w³aœciwie weŸmiemy pod
uwagê skutki przechodzenia przez at-
mosferê, to nie ma w ogóle problemu
zbyt ma³ego stopu.” pisz¹ autorzy
w Nature.

„Ziemska atmosfera jest efek-
tywnym ale selektywnym ekranem,
który chroni przed spadaniem na Zie-
miê mniejszych meteoroidów.” po-
wiedzia³ Melosh. Gdy meteoryt na-
potyka atmosferê, ciœnienie jest takie,
jakby uderzy³ w œcianê. Powoduje
ono uszkodzenia nawet bardziej wy-
trzyma³ych meteorytów ¿elaznych,
a nie tylko s³abszych meteorytów ka-
miennych.

„Mimo tego, ¿e ¿elazo jest bar-
dzo wytrzyma³e, meteoryt prawdopo-
dobnie popêka³ w wyniku zderzeñ w
kosmosie” stwierdzi³ Melosh. „S³a-
biej zwi¹zane kawa³ki zaczê³y odry-
waæ siê i spadaæ jako deszcz pocz¹w-
szy od wysokoœci 14 km. Gdy odry-
wa³y siê, opór atmosfery jeszcze bar-
dziej je hamowa³ zwiêkszaj¹c si³y po-
woduj¹ce ich pêkanie, tak ¿e kruszy-
³y siê one na kawa³ki i jeszcze bar-
dziej zwalnia³y.”

Melosh zauwa¿y³, ¿e in¿ynier
górnik, Daniel M. Barringer (1860 —
1929), którego nazwiskiem nazywa
siê tak¿e Krater Meteorowy, sporz¹-
dzi³ mapê rozmieszczenia kawa³ków
¿elaznej ska³y kosmicznej, wa¿¹cych
od funta do tysi¹ca funtów, w promie-
niu 6 mil wokó³ krateru. Te skarby
dawno ju¿ zosta³y wydobyte i scho-
wane w muzeach lub zbiorach prywat-
nych. Melosh jednak mia³ egzemplarz
zapomnianej pracy i mapy, któr¹ Bar-
ringer przedstawi³ Narodowej Akade-
mii Nauk w 1909 roku.

Na wysokoœci oko³o 5 km wiêk-
szoœæ masy meteorytu by³a rozproszo-
na tworz¹c chmurê od³amków o œred-
nicy oko³o 200 metrów.

Fragmentacja uwolni³a oko³o 6,5
megaton energii na drodze od wyso-
koœci 15 km do powierzchni, stwier-
dzi³ Melosh, wiêkszoœæ w wybuchu
blisko powierzchni podobnym do

tego, który powali³ drzewa niedaleko
Podkamiennej Tunguskiej na Syberii
w 1908 roku.

Pozosta³a po³owa meteorytu eks-
plodowa³a w momencie uderzenia
z energi¹ co najmniej 2,5 megaton.

Elisabetta Pierazzo i Natasza Ar-
temiewa z Planetary Science Institute
w Tuscon, stworzy³y niezale¿nie mo-
del zderzenia tworz¹cego Krater Me-
teorowy wykorzystuj¹c model ode-
rwanych fragmentów Artemiewej.
Uzyska³y one podobne prêdkoœci zde-
rzenia do tych, które zaproponowali
Melosh i Collins.

Melosh i Collins zaczêli analizo-
waæ zderzenie, które wytworzy³o Kra-
ter Meteorowy, po sprawdzeniu da-
nych w ich internetowym kalkulato-
rze efektów zderzeñ. Jest to program
opracowany do publicznego wykorzy-
stywania, który poprzez obliczanie
kilku konsekwencji zderzenia dla œro-
dowiska, pokazuje u¿ytkownikowi,
jakie skutki spowoduje w danym miej-
scu Ziemi uderzenie planetoidy lub
komety. Program jest dostêpny pod
adresem: http://www.lpl.arizona.edu/
impacteffects

Lori Stiles
UA News Services

Mars niedawno aktywny
Badacze odkryli dowody niedaw-

nych ruchów lodowca i wulkanicz-
nych erupcji na Marsie obalaj¹c pa-
nuj¹c¹ od dawna opiniê, ¿e jest to zim-
ny, martwy glob.

Lodowce wêdrowa³y od biegu-
nów do równika 350000 do 4 mln lat
temu osadzaj¹c ogromne iloœci lodu u
podnó¿a gór i wulkanów we wschod-
niej czêœci regionu Hellas blisko rów-
nika planety. Wynika to z publikacji
zespo³u naukowców analizuj¹cego
obrazy z misji Mars Express.

Naukowcy analizowali tak¿e ob-
razy pozosta³oœci lodowców na za-
chodnim zboczu Olympus Mons, naj-
wiêkszego wulkanu w Uk³adzie S³o-
necznym. ZnaleŸli oni dodatkowe do-
wody niedawnego formowania siê
lodu i przemieszczania siê tych tropi-
kalnych, górskich lodowców podob-
nych do lodowców na górze Kiliman-
d¿aro w Afryce.

W drugiej publikacji miêdzynaro-
dowy zespó³ ujawnia nieznane wcze-
œniej œlady wielkiej erupcji na Heca-
tes Tholus mniej ni¿ 350 milionów lat

NOWINY
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temu. W depresji na wulkanie bada-
cze odnaleŸli z³o¿a lodu, których wiek
ocenia siê na 5 do 24 mln lat.

James Head, profesor nauk geo-
logicznych na Uniwersytecie Browna,
sugeruje niedawne zmiany klimatu
w licz¹cej 4,6 miliarda lat historii
Marsa. Zespó³ ten stwierdza tak¿e, ¿e
Mars jest w okresie interglacjalnym.
Gdy oœ obrotu planety zmniejszy na-
chylenie, lód osadzony w ni¿szych
szerokoœciach wyparuje zmieniaj¹c
jeszcze raz oblicze planety.

Odkrycie eksplozywnych erupcji
Hecates Tholus dostarcza dodatko-
wych dowodów niedawnej aktywno-
œci wulkanicznej na Marsie. W grud-
niu cz³onkowie tego samego zespo³u
badawczego ujawnili, ¿e kaldery piê-
ciu g³ównych wulkanów Marsa by³y
aktywne zaledwie dwa miliony lat
temu. Naukowcy przypuszczaj¹, ¿e te
wulkany mog¹ byæ wci¹¿ aktywne.

„Mars jest bardzo dynamiczny”,
stwierdzi³ Head. „Widzimy, ¿e zmia-
ny klimatu i si³y geologiczne, które s¹
motorem ewolucji na Ziemi, wystê-
puj¹ równie¿ tam.”

Head uczestniczy w zespole 33
instytucji analizuj¹cym obrazy z Mars
Express wys³anego w czerwcu 2003 r.
przez Europejsk¹ Agencjê Kosmiczn¹.
Stereoskopowa kamera o wysokiej
rozdzielczoœci na pok³adzie orbitera
dostarcza trójwymiarowych obrazów
powierzchni planety. Te ostre, pano-
ramiczne, barwne obrazy dostarczy³y
materia³ do trzeciej publikacji. W niej
zespó³ prezentuje dowody istnienia
w po³udniowej czêœci Elysium zamar-
zniêtego morza wody mniej wiêcej
o wielkoœci i g³êbokoœci Morza Pó³-
nocnego.

Obfitoœæ lodu i czynne wulkany
mog³y zapewniæ wodê i ciep³o po-
trzebne do istnienia podstawowych
form ¿ycia na Marsie. Œwie¿e dane
z Mars Express, oraz informacja
o znalezieniu ¿ywych bakterii w licz¹-
cym 30000 lat bloku lodu na Alasce,
podsycaj¹ dyskusjê o mo¿liwoœci ist-
nienia ¿ycia na Marsie w przesz³oœci,
a nawet obecnie. W g³osowaniu prze-
prowadzonym niedawno na konferen-
cji Europejskiej Agencji Kosmicznej
75% naukowców uwa¿a, ¿e bakterie
istnia³y kiedyœ na Marsie, a 25% uwa-
¿a, ¿e mog³y przetrwaæ do dziœ.

Head ostatnio pojecha³ na Antark-
tydê badaæ lodowce, w tym tak¿e bak-
terie, które mog¹ wytrzymaæ suche

i zimne warunki tego kontynentu.
Ocenia siê, ¿e œrednia temperatura na
Marsie jest 67 stopni poni¿ej zera.
Podobne temperatury spotyka siê
w lodowatym wnêtrzu Antarktydy.

„Dostrzegamy obecnie na Marsie
geologiczne struktury, które mog¹ byæ
zwi¹zane z ¿yciem.” Powiedzia³
Head. „Daleko nam jednak do wiedzy,
¿e ¿ycie rzeczywiœcie tam istnia³o.
Przysz³e wyprawy kosmiczne mog¹
pobraæ próbki z osadów polodowco-
wych, które badaliœmy. Jeœli bêdzie-
my mogli zbadaæ ten lód, dowiemy siê
znacznie wiêcej o zmianach klimatu
na Marsie i o tym, czy mo¿liwe jest
tam istnienie ¿ycia.”

Brown University/ Astronomy
Media Services

Dawn w odwiedziny
do planetoid

Nazywa siê Dawn i za rok ten sta-
tek kosmiczny wystartuje z Florydy,
by odwiedziæ dwie ró¿ne planetoidy:
Westê i Ceres. Wizyta na dwóch naj-
bardziej masywnych planetoidach na-
szego Uk³adu S³onecznego bêdzie
ambitnym przedsiêwziêciem; mo¿e
jedn¹ z najtrudniejszych i niebezpiecz-
nych wypraw. Dawn zawiedzie do
tych planetoid zestaw przyrz¹dów
naukowych i pos³u¿y za wehiku³ cza-
su, który pomo¿e naukowcom zrozu-
mieæ, jak wygl¹da³ Uk³ad S³oneczny
4,6 miliarda lat temu.

Chocia¿ Westa i Ceres s¹ du¿e;
prawdziwe protoplanety, i kr¹¿¹ w pa-
sie planetoid miêdzy Marsem a Jowi-

szem, to trudno o wiêksze ró¿nice
miedzy nimi.

Westa uformowa³a siê bli¿ej S³oñ-
ca i prawdopodobnie ma wiele cech
planet wewnêtrznych. Naukowcy uwa-
¿aj¹, ¿e powsta³a ona w gor¹cym, su-
chym œrodowisku i prawdopodobnie
ma warstwy wulkanicznych law i sta-
³e, metalowe j¹dro. Jednak nawet na
najlepszych zdjêciach z Hubble’a wi-
daæ niewyraŸny, szary glob przynosz¹-
cy wiêcej pytañ, ni¿ odpowiedzi. Jest
to najjaœniejsza planetoida w Uk³adzie
S³onecznym, maj¹ca 530 km œrednicy.
Mo¿na j¹ nawet zobaczyæ go³ym
okiem; w istocie jest to jedyna plane-
toida g³ównego pasa, któr¹ mo¿emy
widzieæ bez teleskopu.

Tylko trochê dalej od S³oñca jest
Ceres, najwiêksza planetoida w Uk³a-
dzie S³onecznym, o œrednicy 957 km.
Uwa¿a siê, ¿e Ceres powsta³a w zim-
nym, wilgotnym œrodowisku, w obec-
noœci wody. Ta woda prawdopodobnie
wci¹¿ tam jest, w postaci czap lodu
i cienkiej atmosfery z pary wodnej, czy
nawet w postaci cieczy pod powierzch-
ni¹.

Podczas gdy wiêkszoœæ obiektów
w pasie planetoid, to sproszkowane bry-
³y skalne, nagromadzenia materii z ró¿-
nych cia³, Westa i Ceres pozostaj¹
w znacznym stopniu niezmienione od
chwili uformowania siê 4,6 mld lat
temu. Rewelacje na temat pocz¹tków
istnienia Uk³adu S³onecznego mog¹
byæ zapisane na ich powierzchniach.

Start kosztuj¹cego 370 milionów
dolarów statku kosmicznego zaplano-
wany jest na czerwiec 2006 roku. Po 4

Stoisko Marcina Cima³y (Polandmet) na czerwcowych targach w Ensisheim. Do zakupów przy-
mierza siê Erich Haiderer z Wiednia. Fot. Hanno Strufe.
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lub 5 latach podró¿y (zale¿nie od tego,
czy przeleci on najpierw ko³o Marsa,
czy nie) Dawn przybêdzie na Westê
w 2010 lub 2011 roku i bêdzie bada³ j¹
przez prawie rok, po czym odleci na
spotkanie z Ceres trzy lata póŸniej. Na
pok³adzie ma on zestaw przyrz¹dów
naukowych do szczegó³owego badania
tych dwóch planetoid: ich mas, objêto-
œci, tempa wirowania, sk³adu chemicz-
nego i grawitacji.

Dawn bêdzie pierwszym statkiem
kosmicznym kr¹¿¹cym wokó³ dwóch
odrêbnych obiektów w Uk³adzie S³o-
necznym. Wyczyn ten nie by³by mo¿-
liwy bez silnika jonowego. Wykorzy-
stuje on elektrycznoœæ z baterii s³onecz-
nych do jonizowania atomów ksenonu,
które potem wyrzucane s¹ ze statku.
Napêd jest s³aby, ale paliwo wydajne
i silnik mo¿e pracowaæ miesi¹cami czy
nawet latami zapewniaj¹c ogromn¹
prêdkoœæ.

Fraser Cain & Astronomy
Media Services

Czy mo¿emy pochodziæ
z Marsa?

Ca³kowit¹ iloœæ marsjañskiej materii
spadaj¹cej na Ziemiê w ci¹gu roku oce-
nia siê na pó³ tony. W tej sytuacji mo¿e
wydawaæ siê g³upi¹ obawa, ¿e hipote-
tyczne marsjañskie organizmy mog¹
skaziæ Ziemiê, poniewa¿ marsjañska
materia najwidoczniej ca³y czas spada
na nasz¹ planetê od pocz¹tku jej istnie-
nia. Chocia¿ przyk³adem ograniczone-
go wspó³czesnego ska¿enia Marsa
przez cz³owieka mog¹ byæ ziemskie
statki kosmiczne, odkrycie marsjañ-
skich kamieni na Ziemi nasuwa od razu
pytanie, czy ziemskie kamienie by³y
wyrzucane w kosmos spadaj¹c w koñ-
cu na Marsa i zamykaj¹c w ten sposób
kr¹g potencjalnych ska¿eñ.

Naturalne perturbacje orbitalne
dostarczaj¹ sposobu na rozproszenie po
ca³ym Uk³adzie S³onecznym kamieni
wyrzuconych z jednej planety i spad-
niêcie ich w koñcu na inn¹ planetê (lub
opuszczenie Uk³adu S³onecznego). Ja-
kiekolwiek mikroorganizmy zawarte
w tych ska³ach mia³y wiêc mo¿liwoœæ
skolonizowaæ now¹ planetê, jeœli zdo-
³a³y prze¿yæ podró¿ i spadanie na ni¹.

Czy mikroorganizmy mog¹ prze-
¿yæ d³ugi pobyt w kosmicznym œrodo-
wisku? To pytanie ma podstawowe zna-
czenie dla kwestii transferu zdolnych
do ¿ycia mikroorganizmów z jednej

planety na drug¹, poniewa¿ nawet
uœpione organizmy mog¹ nie byæ w sta-
nie prze¿yæ d³ugiej podró¿y. Ponadto
promieniowanie kosmiczne, ultrafiole-
towe, czy nawet promieniowanie z ota-
czaj¹cej ska³y, mog¹ zabiæ organizmy
w czasie drogi.

Wiele mikroorganizmów zadzi-
wiaj¹co dobrze znosi pobyt w kosmicz-
nym œrodowisku. W pró¿ni niektóre
bakterie szybko odwadniaj¹ siê i prze-
chodz¹ w stan uœpienia, z którego ³atwo
wychodz¹ przez kontakt z wod¹ i po-
¿ywk¹.

Chris McKay z NASA Ames Re-
search Center wydoby³ z g³êbokich
odwiertów w syberyjskiej wiecznej
zmarzlinie mikroorganizmy, które prze-
trwa³y mo¿e nawet 3 miliony lat. Jesz-
cze wiêksze wra¿enie robi odkrycie
w z³o¿ach soli z okresu Permu, odkry-
tych w Nowym Meksyku, bakterii, któ-
re przetrwa³y oko³o 255 milionów lat.

¯ywe bakterie mog¹ tolerowaæ
bardzo wysokie dawki promieniowa-
nia, znacznie wy¿sze ni¿ jakiekolwiek
organizmy wielokomórkowe. Mog¹
opieraæ siê skutkom napromieniowania
g³ównie dziêki aktywnym systemom
naprawy DNA. Jeœli jednak mikroor-
ganizmy ¿y³yby w szczelinach lub po-
rach ska³, które zosta³yby wyrzucone
w postaci du¿ych bloków, to sama ska-
³a mog³aby stanowiæ dostateczn¹ os³o-
nê przed promieniowaniem kosmicz-
nym i ultrafioletowym.

Poniewa¿ do os³ony przed wyso-
koenergetycznym promieniowaniem

Seminarium Meteorytowe,
Olsztyn, 2005

21 kwietnia
Dyrektor Olsztyñskiego Planetarium,
dr Jacek Szubiakowski, otworzy³ Semi-
narium Meteorytowe oko³o 9:00. Za-
raz potem wyk³ad wyg³osi³ prof. dr hab.
Andrzej Manecki. Temat by³ bliski ser-
cu ka¿dego meteoryciarza: „Minera³y
materii pozaziemskiej znane i niezna-
ne”. Wyk³ad tym bardziej atrakcyjny,
¿e prelegent jest autorem wielkiego
dzie³a, jakim jest „Encyklopedia mine-
ra³ów”, w której minera³om nieziem-
skim poœwiêcono rozdzia³ licz¹cy 50
stron. Nastêpnie wyniki badañ meteory-
tu £owicz, ilustrowane zdjêciami mi-
kroskopowymi, i nowoodkrytego Kru-
pe wyg³osi³ prof. dr hab. £ukasz Kar-
wowski. Po przerwie kolejni prelegen-
ci oderwali s³uchaczy od Ziemi wyja-
œniaj¹c, jakie zjawiska s¹ odpowiedzial-
ne za to, ¿e geolodzy maj¹ do badañ
fragmenty innych œwiatów, a i kolek-

Dyrektor Olsztyñskiego Planetarium, dr Jacek Szubiakowski (w œrodku), otwiera wystawê meteo-
rytów ze zbioru Kazimierza Mazurka (z prawej) podczas Seminarium Meteorytowego w Olsztynie.
W lipcu i sierpniu wystawê mo¿na ogladaæ w Wie¿y Kopernika we Fromborku.

kosmicznym potrzeba oko³o 3 metrów
ska³y, to jeœli zderzenie wyrzuci frag-
menty o œrednicy przynajmniej 10 me-
trów, to znaczna czêœæ wnêtrza bêdzie
os³oniêta przed promieniowaniem. Do
os³ony przed promieniowaniem ultra-
fioletowym wystarczy tylko kilka mi-
krometrów krzemianowego py³u, wiêc
wnêtrza du¿ych bloków skalnych mog¹
byæ doskona³ym schronieniem dla pod-
ró¿uj¹cych bakterii.

Astronomy Media Services
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cjonerzy maj¹ co wstawiæ do gabloty.
Prelekcje tej serii zamkn¹³ bogato ilu-
strowany dobiegaj¹cymi zza œciany
efektami akustycznymi m³ota pneuma-
tycznego wyk³ad dr hab. Tadeusza Jop-
ka z UAM opisuj¹cy „Spadek meteory-
tu Moravka” który mia³ szansê spaœæ
w okolicy zamieszkania autora tych
s³ów, jednak z rozpêdu „wzi¹³” i spad³
u naszych po³udniowych s¹siadów. Se-
sja poobiednia poszybowa³a z kolei na
wy¿yny specjalizacji i traktowa³a o za-
stosowaniu badañ Mössbauerowskich,
spektroskopii katodoluminescencyjnej
i analizy skaningowej w meteorytach.
Da³o to kolekcjonerom okazjê zapoznaæ
siê ze sposobem widzenia meteorytów
przez specjalistów. Sesja plakatowa
zakoñczy³a tê czêœæ wyk³adów. Powy-
¿ej czeka³a na wszystkich przyjemnoœæ
uczestnictwa w otwarciu wystawy
„Z Kolekcji Meteorytów Kazimierza
Mazurka”. Zwiedzaj¹cych wita³o
uœmiechniête oblicze Brahina tj. chcia-
³em powiedzieæ zupe³nie niezwyk³ej
piêknoœci p³yta tego¿ meteorytu forma-
tu twarzy. Na dolnej pó³ce roz³o¿y³ siê,
przy wydatnej pomocy w³aœciciela ko-
lekcji tudzie¿ dwóch pomocników,
opiewaj¹cy na 72 kg Campo del Cielo.
Ca³a trójka dokona³a szczytu zrêczno-
œci i z³o¿y³a go w ciasnej gablocie bez
jej dezintegracji. Kolejna gablota za-
wiera reprezentacjê Polski w dziedzi-
nie materii pozaziemskiej: piêtka Basz-
kówki i Œwiecia, fantastyczna p³yta Mo-
raska z inkluzjami, spora p³ytka Zak³o-
dzia, p³ytka £owicza, Prze³azów, Kru-
pe (!), klasyczny Pu³tusk i okruch od-
krytego przez cz³onka PTM Rainera
Bartoschewitza meteorytu Podgrodzie
(!!!). Reszta gablot zawiera ponad set-
kê okazów wielu typów meteorytów od
chondrytów zaczynaj¹c, nawet kilkuki-
logramowych, poprzez ¿elazne, z któ-
rych wyró¿nia³y siê Sikhote-Aliny bo-
gato rzeŸbione w przelocie przez atmos-
ferê jak i Yardymly, równie¿ spadek ob-
serwowany, co jak wiemy, dla meteory-
tów ¿elaznych jest rzadkoœci¹. Piêkne
p³yty ¿elaznych meteorytów, z których
wyró¿nia³a siê pokaŸnych rozmiarów
Muonionalusta. Dalej mezosyderyty,
pallasyty (cudnej urody p³yta Esquela)
poprzez takie cacko, jak p³ytka Bencub-
binu, koñcz¹c na eukrytach, howardy-
tach i meteorytach z Marsa i Ksiê¿yca.
Po uczcie duchowej i estetycznej, jak¹
niesie ze sob¹ tak wspania³a wystawa,
zeszliœmy do sali wyk³adowej, by otrzeæ
siê o co nieco futurologii w nauce. Bo-

gato ilustrowan¹ prelekcjê „Astrobio-
logia - nauka przysz³oœci” wyg³osi³a
prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz. Pe³en
wra¿eñ dzieñ zamknê³a prezentacja
przez prof. dr hab. Andrzeja Maneckie-
go „Encyklopedii minera³ów”. Wszy-
scy zainteresowani skwapliwie korzy-
stali z okazji nabywaj¹c tê cenn¹ pozy-
cjê, a wielu wzbogaca³o swoje nabytki
o autograf autora z dedykacj¹. Po kola-
cji dalsza porcja wra¿eñ ju¿ w hotelu
przy piwie, a potem nalewkach wytwa-
rzanym wed³ug receptur w³asnych ko-
lekcjonerów, generuj¹cych niepowta-
rzalny klimat do dyskusji. Marek WoŸ-
niak, przywióz³, wprawdzie tylko do
ogl¹dania, fragment swej kolekcji i bo-
gato ilustrowany album ca³ego zbioru.
Spoœród przywiezionych okazów wy-
ró¿nia³a siê sporych rozmiarów p³yta
Muonionalusty. Barwnie ilustrowana
ksi¹¿ka zawieraj¹ca obrazy meteorytów
i tektytów dope³nia³a ca³oœci. Dziêki
mo¿liwoœci wziêcia czegoœ w garœæ,
meteorytyckim ci¹gotom uczestników
Seminarium sta³o siê zadoœæ. Dziêki
Marku! Pad³a propozycja, aby takie se-
minaria „z urzêdu” by³y jednoczeœnie
gie³dami. Zachêcam wiêc zaintereso-
wanych, aby na przysz³oœæ okazy na
sprzeda¿ czy wymianê zabraæ ze sob¹
na tego typu imprezy.

22 kwietnia.
Wyk³ady rozpoczêto tradycyjnie o go-
dzinie 9:00.

Druga po³owa dnia przynios³a wy-
k³ad na wielce pasjonuj¹cy meteory-
tofilów temat: „Obraz hipotetycznej
trajektorii Tabarz—Prze³azy—Mora-
sko—Jankowo Dolne” wyg³oszony
przez mgr in¿. Wies³awa Czajkê. Jeœli
ta hipoteza jest s³uszna, mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e obszar poszukiwañ nowych
okazów znacznie wzroœnie! Dalej mgr
in¿. Janusz Kosiñski pokaza³ w swo-
im wyst¹pieniu, jak wygl¹da szukanie
ig³y w stogu siana czyli „Czy mo¿na
jeszcze znaleŸæ meteoryty pu³tuskie?”
Okazuje siê, ¿e mimo up³ywu czasu
„ig³y” ci¹gle jeszcze daje siê znaleŸæ!
Najlepsze jednak bywaj¹ metody „wy-
wiadowcze”, czyli zawarcie znajomo-
œci z miejscowymi i próba pozyskania
okazów le¿¹cych w domach. Ponown¹
wycieczkê w kosmos do tworz¹cych
siê w dalekim kosmosie uk³adów pla-
netarnych zafundowa³a dr Jadwiga
Bia³a w referacie „Powstawanie uk³a-
dów planetarnych  — dane obserwa-
cyjne” w którym zapozna³a s³uchaczy

z technikami obserwacyjnymi umo¿-
liwiaj¹cymi odkrywanie planet na tak
wielkie odleg³oœci, jakie dziel¹ nas od
gwiazd. Podobn¹ wycieczkê, ale na
bli¿szy dystans, do pasa planetoid
i pierœcienia Kuipera poprowadzi³
dr Krzysztof Zio³kowski kreœl¹c
„Wspó³czesny obraz Uk³adu S³onecz-
nego”. Prezentacja nowej ksi¹¿ki
cz³onków honorowych PTM Bogus³a-
wy i Hieronima Hurników pt. „Mate-
ria kosmiczna na Ziemi, jej Ÿród³a
i ewolucja” by³a niepe³na gdy¿ brako-
wa³o ksi¹¿ki. Da³o znaæ o sobie opóŸ-
nienie druku. Wielka szkoda. Dalej
w planie mieliœmy Walne Zebranie
Polskiego Towarzystwa Meteorytowe-
go, a po jego zakoñczeniu uczestnicy
Seminarium zostali zaproszeni pod ko-
pu³ê planetarium i zapoznani, wespó³
z Miko³ajem Kopernikiem spotkanym
dziêki bêd¹cemu na wyposa¿eniu pla-
netarium wehiku³owi czasu, z osi¹-
gniêciami astronomii od czasu ¿ycia
Mistrza a¿ do dziœ. Jak zwykle po ko-
lacji zebraliœmy siê w pokoju hotelo-
wym, aby kontynuowaæ to, co rozpo-
czêto wczoraj. Marek WoŸniak po-
chwali³ siê pozyskanym wspomniany-
mi metodami wywiadowczymi wspa-
nia³ym Pu³tuskiem wielkoœci gêsiego
jaja, czym zwali³ wszystkich na kola-
na. Stanis³aw Jachymek swoim zwy-
czajem przytarga³ parê kilo kamieni do
zbadania. By³ wœród nich ukryty praw-
dziwy meteoryt. Jednak w trakcie oglê-
dzin nikt o tym nie wiedzia³. Musia³eœ
siê Stachu nieŸle bawiæ, obserwuj¹c
nas w akcji badawczej! Jeden z kolek-
cjonerów oœwiadczy³ z rozpêdu, wi-
dz¹c w¹tpliwoœci zebranych, ¿e zje ten
kamieñ (zastrzeg³, ¿e po rozkruszeniu),
jeœli to nie meteoryt, ale bêdzie siê mu-
sia³ obejœæ ze smakiem... Metoda edu-
kacyjna by³a nietypowa, ale przecie¿
o to chodzi, aby siê uczyæ! Dziêki Sta-
chu, to by³o dobre! Dyskusja trwa³a do
póŸnej nocy, a najbardziej wytrwali fi-
niszowali o œwicie. Poniewa¿ tempus
fugit kolejne Seminarium Meteoryto-
we sp³ynê³o do przesz³oœci. Dziêkuje-
my organizatorom za do³o¿enie wszel-
kich starañ, aby uczestnicy po³¹czyli
mi³e z po¿ytecznym. Odœwie¿ono sta-
re znajomoœci, nawi¹zano nowe,
wspominano stare dzieje, snuto plany
na przysz³oœæ i widaæ wyraŸnie, jak
bardzo potrzebne s¹ takie spotkania.

Jerzy Strzeja

ß
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Jesieñ we Francji
Kevin Kichinka

Ciep³o owiniêty tkanin¹
czasu

Ma³a, papierowa torebka pra¿onych
kasztanów, uratowanych z roz¿arzo-
nych wêgli ulicznego sprzedawcy,
ogrzewa moje d³onie przed przenikli-
wym ch³odem. Przecinaj¹c Place de la
Concorde po delektowaniu siê mistrzo-
stwem Moneta, Renoira, Van Gogha
i innych w Musee d’Orsay zatrzymujê
siê, by spojrzeæ jak Tour Eiffel prezen-
tuje eleganck¹ grê migoc¹cych œwiate³
ukazuj¹cych o zmierzchu jej ponad stu-
letni¹ konstrukcjê.

Jakaœ para przechodzi obok szybko,
odziana w d³ugie, czarne p³aszcze i lek-
kie szaliki, uzbrojona w œwie¿e bagiet-
ki i une bouteille du vin. Przyk³adowi
bourgeois pozostawiaj¹ aromatyczny
œlad dro¿d¿y, bogatych perfum i Gita-
nes. Zatrzymuj¹ siê potem i udaj¹ zain-
teresowanie Sekwan¹, ale naprawdê

oczy ich wpatrzone s¹ w siebie ciesz¹c
siê sekretem mi³oœci.

To nie tajemnica, ¿e to Miasto Œwia-
t³a ¿yje uczuciami.

Nag³y podmuch wiatru przyci¹ga
moj¹ uwagê ku górze, ku liœciom, któ-
re spadaj¹ jak deszcz wype³niaj¹c nie-
bo b³yskami szkar³atu i z³ota i w koñcu
tworz¹c obszar rozrzutu wzd³u¿ Quai
des Tuileries.

Schylam siê i podnoszê dwa na pa-
mi¹tkê jesieni we Francji.

Liœcie i kochankowie, chleb i Beau-
jolais.

Starszy pan, spogl¹daj¹c zmru¿ony-
mi oczami spod beretu, popija pastis
w naro¿nej piwiarni. Granitowe chi-
mery, groŸne grzêdy dla go³êbi, obser-
wuj¹ tylko lekkie przypory katedry
Notre Dame.

W Pary¿u obecna jest przesz³oœæ
wpleciona w ozdobna fasadê neoklasy-

cyzmu z duchami Ludwika i Antoniny,
Robespierre’a i Marata.

Przysz³oœæ obejmuje przesz³oœæ,
przyjmuj¹c mieszaninê imigrantów
obietnic¹ Wolnoœci, Równoœci i Brater-
stwa.

To doskona³y moment, by rozpocz¹æ
starania o zobaczenie historycznych
meteorytów Francji.

Prezentacja
minionej œwietnoœci

Meteoryty s¹ dla Francji jak lawen-
da dla Prowansji, jak musztarda dla
Dijon.

Zwróæmy uwagê na te nazwy:
Alais CI1 spad³ w 1806 roku jako

pierwszy chondryt wêglisty. Ze znale-
zionych szeœciu kilogramów pozosta³o
mniej ni¿ sto gramów, byæ mo¿e 45 gra-
mów znajduje siê w Musee National
d’Histoire Naturelle in Paris.

Jak w domu — w Fountainbleu.
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Aubres spad³ w 1836 roku i da³ na-
zwê aubrytom. By³ to jeden kamieñ,
który wa¿y³ oko³o 800 gramów. Podob-
no tylko jedenaœcie gramów jest wci¹¿
w Pary¿u.

Barbotan, chondryt H5, zosta³ zna-
leziony po bolidzie z 1790 roku i rze-
komo zabi³ rolnika i jego konia. Setki
gramów tego, wa¿¹cego dziewiêæ kilo
kamienia, s¹ rozrzucone po muzeach
ca³ego œwiata, ale niewiele przewêdro-
wa³o do prywatnych zbiorów.

Chassigny spad³ w 1815 roku i jest
pierwszym odnalezionym meteorytem
z Marsa. Jest chyba najbardziej intry-
guj¹cym ze wszystkich meteorytów.
W Muzeum Narodowym podobno
znajduje siê fragment wa¿¹cy a¿ 344 g.

Chateau-Renard, chondryt L6,

spad³ w 1841 roku. Karl F. Rammels-
berg znalaz³ w tym meteorycie kamien-
nym po raz pierwszy plagioklaz. Frag-
menty tego trzydziestokilowego spadku
s¹ w bardzo wielu zbiorach.

Ensisheim jest pierwszym, wyraŸ-
nie udokumentowanym, europejskim
obserwowanym spadkiem (1492). Piêk-
nie zbrekcjowany LL6 by³ trzymany
w klatce w koœciele, aby „nie uciek³”.
Prawie nietkniêty przez nastêpne trzy-
sta lat ten wa¿¹cy 127 kg spadek jest
teraz w wielu zbiorach. Ostatnie p³ytki
tego meteorytu wygl¹daj¹ tak œwie¿o,
jak w dniu spadku.

Juvinas jest wa¿¹cym dziewiêædzie-
si¹t jeden kilogramów eukrytem odna-
lezionym po obserwowanym spadku
w 1821 roku. Badaj¹c ten meteoryt

w 1846 roku Shepherd znalaz³ po raz
pierwszy w meteorycie anortyt. Wiele
fragmentów tego meteorytu trafi³o na
rynek. Na fragmentach ze skorup¹ wi-
daæ œwie¿¹, lœni¹c¹ pow³okê.

Orgueil CI1 spad³ w 1864 roku i by³
przedmiotem szeroko zakrojonych
badañ ze wzglêdu na jego przeds³o-
neczne, byæ mo¿e kometarne cechy.
G. Claus i B. Nagy og³osili w 1961 roku
znalezienie w Orgueil „Przypuszczal-
nych pozosta³oœci ¿ywych organi-
zmów”. Ca³kowita waga tego niezwy-
k³ego meteorytu jest nieznana, chocia¿
relacje sugeruj¹, ¿e odnaleziono nawet
100 kg. Pozosta³o oko³o 10 kg. Okaz
o wadze 8,72 kg, prawdopodobnie naj-
wiêkszy ze znalezionych, mo¿e wci¹¿
byæ w Pary¿u. Dla kolekcjonerów ka¿-
dy okaz wiêkszy od jednego grama jest
skarbem. Okazy ze skorup¹ s¹ niezwy-
kle rzadkie.

Ornans spad³ w 1868 roku i repre-
zentuje „O” w oznaczeniu chondrytu
wêglistego CO3. Szeœæ kilogramów
znaleziono, trzy i pó³ pozostaje we
Francji i oko³o pó³tora kilograma poza
Francj¹.

L’Aigle jest meteorytem, który
zmieni³ historiê. Powszechnie obserwo-
wany spadek tego zbrekcjowanego
chondrytu L6 w 1803 roku przekona³
wiêkszoœæ naukowców, ¿e kamienie
mog¹ spadaæ z nieba. Francuskie Mu-
zeum Narodowe ma 10,5 kg i wydaje
siê, ¿e niewiele zaginê³o z pierwotnych
trzydziestu siedmiu kilogramów.

Francja mo¿e rz¹dziæ kuchni¹ i mod¹
XXI wieku, ale jej naukowcy w XVIII
i XIX wieku dominowali w badaniach
meteorytów. Warto zauwa¿yæ, ¿e niektó-
rzy z nich kontynuowali badania w okre-
sie rewolucji, terroru i g³odu.

Antoine Lavoisier opublikowa³
wyniki wstêpnych analiz chemicznych
meteorytu kamiennego Luce (L6)
w 1772 roku.

Rene Just Haüy zapocz¹tkowa³
naukê krystalografii w latach osiem-
dziesi¹tych XVIII wieku.

Hrabia Jacques-Louis de Bournon
pracowa³ z Edwardem Howardem
w 1801 roku opisuj¹c po raz pierwszy
chondry, troilit, oliwin, ¿elazo niklono-
œne i krzemianowe ciasto skalne.

Jean-Baptiste Biot opisa³ okolicz-
noœci spadku w L’Aigle w 1803 roku
sankcjonuj¹c powstanie meteorytyki.

Nicolas-Louis Vauquelin poruszy³
œwiat naukowy w 1808 roku, gdy nie
móg³ znaleŸæ w eukrycie Stannern ¿ela-

za niklonoœnego, którego obecnoœæ
uwa¿ano za cechê charakterystyczn¹
meteorytu.

Simeon-Denis Poisson pisa³ w 1837
roku, ¿e „meteoryty s¹ cia³ami, które
poruszaj¹ siê w niebie albo wokó³ S³oñ-
ca, albo wokó³ planet, albo mo¿e wokó³
ksiê¿yców” zanim spadn¹ na Ziemiê.

Gabrielle-Augusto Daubree, ku-
stosz paryskiej kolekcji meteorytów,
opisa³ w 1879 roku proces powstawa-
nia planet w wyniku akrecji.

Stanislaus Meunier, nastêpca Dau-
bree’a na stanowisku kustosza, bada³

meteoryt Nakhla bezpoœrednio po jego
spadku w 1911 roku. Jego analiza sk³a-
du chemicznego zgadza siê dobrze
z wynikami G. T. Priora i W. B. Pollar-
da. W szczególnoœci ¿aden z tych ba-
daczy nie wykry³ psich pierwiastków.

Katakumby s¹ zamkniête
Chodz¹ s³uchy, ¿e na drzwiach do

zbioru meteorytów Museum National
d’Histoire Naturelle w Pary¿u jest wir-
tualny znak „Zamkniête”. Niektórzy
francuscy dealerzy przyznaj¹, ¿e nie
uda³o im siê zobaczyæ ¿adnego z histo-
rycznych, francuskich meteorytów.

Us³ysza³em: „One s¹ chronione”.
Oczywiœcie mamy nadziejê, ¿e te

bezcenne kamienie pozostaj¹ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem. Wiele wy-
maga specjalnego przechowywania
i zabezpieczeñ z powodu ich krucho-
œci i wartoœci.

Ponadto jest prawdopodobne, ¿e
publicznoœæ jest „wystarczaj¹co” infor-
mowana przez ogóln¹ wystawê mete-
orytów.

Chassigny.

Barbotan.

Aubres.

Alais.
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Jednak jako korespondent Meteori-
te potrzebujê wyjœæ poza rutynow¹,
muzealn¹ wystawê znanych meteory-
tów ¿elaznych i kamiennych. Staram siê
umo¿liwiæ czytelnikom spojrzenie na
rzadkie i historyczne okazy trzymane
w magazynach.

Do tej pory dr Monica Grady opro-
wadza³a mnie uprzejmie po królew-
skich, dostojnych salach Natural Histo-
ry Museum w Londynie.

Dr Meenakshi Wadhwa otworzy³a
dla mnie zamkniête podziemia udostêp-
niaj¹c kosmiczne skarby Chicago Field
Museum.

Robert Haag w Tucson i Rob Elliott
w Szkocji, których prywatne zbiory s¹
wiêksze od narodowych kolekcji wie-
lu krajów, umo¿liwili mi pe³ny dostêp.

Dziêki entuzjazmowi tych osób i po-
œwiêceniu nam czasu wzbogaciliœmy
wiedzê o tych wszystkich szczególnych
kamieniach.

Chocia¿ plotki z Francji nie brzmia-
³y zachêcaj¹co, mia³em nadziejê, ze nie
zostanê pozbawiony szansy zobacze-
nia i opisania wielkich meteorytów
tego kraju.

Ciekawe, ¿e moje podró¿e do Fran-
cji czêsto prowadzi³y w œlepy zau³ek.

Pod koniec 1999 roku poszed³em na
cmentarz Pere Lachaise by wznieœæ
symboliczny „nagrobny toast” z koleg¹-
pianist¹ Chopinem i zmar³ym poet¹
i piosenkarzem grupy rockowej The
Doors Jimem Morrisonem. Gdy zbli-
¿y³em siê do wejœcia, dozorcy nagle
zamknêli wrota uniemo¿liwiaj¹c wstêp.

Podczas tej wycieczki w 2004 roku
pojecha³em na Place Denfert Rochere-

au, by przejœæ przez dziko makabrycz-
ne katakumby, podziemny œwiat, gdzie
wzd³u¿ œcie¿ek le¿¹ czaszki i koœci mi-
lionów zmar³ych Pary¿an ekshumowa-
nych w 1785 roku ze sprzedanych
cmentarzy.

„Ferme” widnieje na tabliczce przy-
œrubowanej do ciê¿kich, czarnych, ¿ela-
znych drzwi.

Zamkniête.
Gdy jestem w Pary¿u, zmarli nie

przyjmuj¹ wizyt.

Wiadomoœæ siê nie zmienia
W maju 2004 roku napisa³em do

Claude Perrona, który nale¿y do Cen-
tre National de la Recherche Scienti-
que Laboratoire d’Etude de la Matie-
re Extraterreste w Pary¿u, szukaj¹c
mo¿liwoœci listopadowej audiencji
u wielkich meteorytów z francuskiej
kolekcji.

Jego odpowiedŸ by³a zaskakuj¹ca.
„Zapewne bêdzie Pan rozczarowa-

ny, poniewa¿, choæ wydaje siê to nie-
prawdopodobne, od kilku lat nie by³o
w Muzeum ¿adnej wystawy meteory-
tów i z pewnoœci¹ nie bêdzie jej przez
kilka nastêpnych lat...” Claude pisa³, ¿e
nie bêdzie go podczas mojego pobytu,
ale proponowa³, ¿e mo¿e mi pomóc
dr Brigitte Zanda.

Ostatnia publiczna wystawa mete-
orytów w Pary¿u by³a w 1996 roku i by-
³a bardzo widowiskowa. Pokazano na
niej w³oskie meteoryty Siena LL5, Sa-
les H6 i Barbotan, piêædziesi¹t piêæ kilo
Ensisheim, czterysta gramów Orgueil
i 110 gramów Chassigny. Chyba naj-
wa¿niejszy w historii dokument doty-

Jean-Claude Lorin i Brigitte Klossa porównuj¹ uwagi na temat marsjañskich wêglanów znalezio-
nych w antarktycznym meteorycie ALH 84001.

Siedemdziesi¹t gramów chondrytu wêglistego
Orgueil CI1 jest wy³o¿onych do dyskusji.

cz¹cy meteorytów, oryginalny raport
J.B. Biota na temat spadku w L’Aigle
w 1803 roku stosownie spoczywa³ obok
okazu meteorytu.

Od tego jednak momentu wszystko,
co interesuje powa¿nego meteorytyka,
jest schowane. Tworzony jest projekt
sta³ej wystawy. Rok ukoñczenia jest
nieznany. Brak funduszy.

Polowanie na gwiazdy
Wysiadam na stacji metra Gare Au-

sterlitz, by dostaæ siê na Rue Buffon.
Personel Muzeum Narodowego kieru-
je mnie do budynku po przeciwnej stro-
nie ulicy.

Budynek, w którym s¹ pracownie,
wygl¹da na taki sam, jak w dniach Pa-
steura. Alejka prowadz¹ca do drzwi jest
wybrukowana. Lœni¹ce szyby w oknach
mog³y odbijaæ twarze Daubree i Meu-
niera.

Wêdrujê po krêtych, skrzypi¹cych
schodach gruntownie wypolerowanych
dziewiêtnastowiecznymi stopami, nie-
pewny dok¹d iœæ.

Na œcianie znajdujê plakat obwiesz-
czaj¹cy Wystawê Meteorytów z 1996
roku. W korytarzu znajdujê szklan¹ ga-
blotê z meteorytami le¿¹cymi na wy-
blak³ych, nieczytelnych etykietkach.

„Bonjour” krzyczê.
Ktoœ siê pojawia i pytam o madame

Brigitte Zanda.
Faktyczny kustosz paryskiej kolek-

cji meteorytów, Zanda jest wp³ywo-
wym cz³onkiem Meteoritical Society
i cenionym badaczem. Podejrzewam,
¿e ma klucze do królestwa, do które-
go pragnê wejœæ.

Jej kolega prowadzi mnie do sali
konferencyjnej i informuje, ¿e dr Zan-
da jest chwilowo zajêta, ale mog¹ mi
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Na monitorze po³¹czonym z binokularnym mikroskopem widaæ typo-
wy marsjañski wêglan z ALH 84001.

Wa¿¹cy 0,30 g fragment marsjañskiego meteorytu ALH 84001 spoczywa obok p³ytki cienkiej tego
samego meteorytu.

s³u¿yæ informacjami badacze Brigitte
Klossa i Jean-Claude Lorin.

Jean-Claude opowiada o ich pracy.
„Wspó³pracujemy z Christopherem
McKayem przy badaniach materii or-
ganicznej w wêglanach w ALH84001.
Stosujemy metody, które jak s¹dzê Bri-
gitte (Klosa) po raz pierwszy we Fran-
cji zastosowa³a do badañ meteorytów.”

ALH 84001, pierwszy meteoryt zna-
leziony na lodzie Allan Hills w 1984
roku, jest marsjañskim kamieniem, któ-
ry zaszokowa³ œwiat. 7 sierpnia 1996
roku David McKay i inni og³osili, ¿e
znaleŸli w jego strukturze œlady ¿ycia.

Wêglany badane teraz przez McKaya
i ten francuski duet, zosta³y wytworzo-
ne na Marsie przez wodê wzbogacon¹
w dwutlenek wêgla.

Uœwiadamiaj¹c sobie mo¿liwoœæ
wyjaœnienia sprawy pytam: „Wiemy,
¿e tacy badacze jak Allan Treiman
i Hap McSween nie wierz¹, ¿e w tym
antarktycznym meteorycie znaleziono
skamienia³e œlady ¿ycia. Skoro zajmu-
jecie siê materi¹ organiczn¹ w wêgla-
nach z ALH 84001, to jakie jest wasze
zdanie?”

Jean-Claude uœmiecha siê zamyœlo-
ny i dyplomatycznie odpowiada „Trud-
no przedstawiæ argumenty w ci¹gu kil-
ku sekund.”

Brigitte, chc¹ca zmagaæ siê z angiel-
skim wyjaœnieniem dla mnie, dodaje:
„Ale pracowaliœmy tylko z wêglanami
próbuj¹c zmierzyæ maksymalne warto-
œci organicznego wêgla w wêglanach
w tym samym miejscu. Metoda, jak¹
stosujemy, jest wyj¹tkowa. Uzyskuje-
my przesuniêcie miêdzy izotopowym
wêglem organicznym a izotopowym
wêglem nieorganicznym.”

Sugerujê, ¿e organiczny wêgiel
w tym meteorycie mo¿e byæ ziemskim
zanieczyszczeniem.

„Nie”, obstaje przy swoim Brigitte,
„wartoœæ dla ziemskiego zanieczysz-
czenia jest zupe³nie inna”.

Dyskusja przenosi siê na wyjaœnie-
nie dzia³ania jonowego spektrometru
masowego, urz¹dzenia, które usuwa
z próbki (zwykle z p³ytki cienkiej) war-
stwê atomów poprzez bombardowanie
jonami.

Jean-Claude opisuje, jak usuniêto
g³ówn¹ przeszkodê w uzyskiwaniu u¿y-
tecznych danych. „Aby uzyskaæ wynik
analizy, trzeba skompensowaæ ³adunek.
Rozwi¹zanie znaleziono parê lat temu
dostarczaj¹c do próbki niskoenerge-
tyczne elektrony i uzyskuj¹c elek-
tryczn¹ równowagê pozwalaj¹c¹ na
analizê elektroujemnych pierwiastków
takich jak tlen, wêgiel i azot.”

Pytam Jean-Claude’a, jak siê uzy-
skuje dane.

„Cz¹stki, które wydobywam,
wchodz¹ do spektrometru masowego.
Prócz pierwiastków mo¿na tak¿e zna-
leŸæ ró¿ne izotopy. Jest to kwestia
wyselekcjonowania interesuj¹cych pro-
mieni widmowych. Promieni widmo-
wych tlenu, wêgla i promieni widmo-
wych cz¹steczek wêglowo-azotowych,
które dostarczaj¹ informacji i o azocie

i o wêglu.”
Z powodu awarii

sprzêtu i ciêæ bud¿e-
towych ich praca
przebiega powoli.

„Czy mo¿ecie
pokazaæ wasz¹ prób-
kê ALH 84001?”
Mo¿e jest wystar-
czaj¹co du¿a, by
zrobiæ zdjêcie.

Brigitte wycho-
dzi i wraca z ma³ym
metalowym pojem-
nikiem i p³ytk¹ wy-
gl¹daj¹c¹ jak mo-

neta. D³ug¹ pincet¹ Jean-Claude wyj-
muje z pojemnika nieregularny frag-
ment i k³adzie na kawa³ku bia³ego pa-
pieru.

Biorê lupê i przygl¹dam siê uwa¿-
niej. Wa¿¹cy 0,3 g okruch jest ciemny
i pokryty plamkami jakby by³ bardzo
stary, wygl¹da na kruchy, ale poza tym
nie robi wiêkszego wra¿enia. Jednak je-
stem poruszony.

Le¿¹cy obok obiekt podobny do
monety jest w rzeczywistoœci polero-
wan¹ p³ytk¹ cienk¹ tego samego mete-
orytu maj¹c¹ oko³o 15 mm œrednicy,
specjalnie napylon¹ z³otem do bombar-
dowania jonami.

Udajemy siê do pracowni, gdzie
mikroskop binokularny jest po³¹czony
z monitorem. Na pó³ce le¿y dziesiêcio-
kilowa po³ówka mezosyderytu Vaca
Muerta. Na stole szczelnie zamkniêta
szklana gablota jest wype³niona przy-
najmniej setk¹ p³ytek cienkich. Jean-
Claude zwraca moj¹ uwagê na moni-
tor: „Spójrz na obwódkê tego wêglanu
w ALH 84001.”

„Jesteœcie pewni, ¿e ten wêglan nie
jest ziemski?

„Tak, wiemy o tym po prostu z oglê-
dzin petrologicznych; wynika to ze spo-
sobu spêkania.”

Ogl¹dam obraz przypominaj¹cy
odcisk stopy, gdy do pokoju wchodzi
dr Brigitte Zanda. Nadesz³a chwila
prawdy.

Nie uda³o mi siê ju¿ zobaczyæ histo-
rycznych koœci zmar³ych i gwiazd roc-
ka Pary¿a.

Czy bêdê móg³ otrzymaæ przepust-
kê za kulisy, by odwiedziæ jej kamien-
ne gwiazdy?

OdpowiedŸ na to pytanie i inne znaj-
dziemy w szczerym, wielow¹tkowym
wywiadzie z dr. Brigitte Zanda w na-
stêpnym numerze Meteorytu.

ß
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Neuschwanstein
Nowiny z obszaru rozrzutu

w Alpach Bawarskich
Dieter Heinlein

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e bolid
Neuschwanstein jest jednym
z najlepiej udokumentowa-

nych bolidów w historii meteorytyki.
Od pierwszego opisu spadku tego me-
teorytu 6 kwietnia 2002 roku w Mete-
orite (Nov 2002, str. 39-40) opubliko-
wano kilkadziesi¹t prac na temat tego
sensacyjnego zdarzenia: Opisano je
w Nature (Maj 2003), a listopadowy nu-
mer Meteoritics and Planetary Science
w 2004 roku by³ specjalnie poœwiêco-
ny meteorytowi Neuschwanstein —
czwartemu na œwiecie z wyznaczon¹
fotograficznie, dok³adn¹ orbit¹ helio-
centryczn¹.

Odnalezienie
trzech meteorytów

Jak dot¹d na wyliczonym obszarze
rozrzutu ko³o zamku Neuschwanstein
w po³udniowych Niemczech odnalezio-
no trzy okazy o ³¹cznej masie 6,22 kg.
Mo¿na to uznaæ za ogromny sukces,
poniewa¿ teren spadku, obejmuj¹cy
wysokie góry, nie jest ³atwo dostêpny.

Sensacyjny okaz:
Neuschwanstein I

Dwaj m³odzi mi³oœnicy astronomii
z Berlina, Thomas Grau i Nadin Bukow,
mieli szczêœcie znaleŸæ pierwszy okaz
meteorytu 99 dni po spadku, 14 lipca
2002 roku. Byli oni przygotowani na
d³ugotrwa³e poszukiwania, ale zauwa-
¿yli ten okaz zaraz pierwszego dnia.
Miejsce znalezienia by³o oko³o 500 m
na po³udnie od wyliczonej trajektorii
i oko³o 1,7 km dalej ni¿ wyliczone miej-
sce spadku g³ównej masy, co dobrze
zgadza³o siê z wyliczeniami dla frag-
mentu o masie 1750 g. By³o wiêc ja-
sne, ¿e okaz stanowi tylko ma³y frag-
ment i ¿e g³ówna masa i byæ mo¿e inne
fragmenty s¹ jeszcze na wolnoœci.

Maj¹cy kszta³t brukowca okaz le¿a³
na powierzchni p³askiego kawa³ka te-
renu. Prawdopodobnie nie spad³ bez-
poœrednio na ziemiê, ale wpad³ w grub¹
warstwê œniegu. Gdy na wiosnê œnieg
stopnia³, meteoryt osiad³ na miejscu,
gdzie go znaleziono. Dlatego, na szczê-

œcie, nie zosta³ uszkodzony przy ude-
rzeniu w ziemiê. Okaz by³ niemal ca³-
kowicie pokryty czarn¹ skorup¹ obto-
pieniow¹. Na kilku doœæ ostrych
krawêdziach meteorytu od³upa³y siê
ma³e kawa³ki skorupy, przypuszczalnie
podczas koñcowej fazy spadania przez
atmosferê. Nie by³o zaskoczeniem, ¿e
skutkiem kilkumiesiêcznego pobytu na
Ziemi by³y œlady wietrzenia na po-
wierzchni w postaci kilku rdzawych
plam, szczególnie na jednym boku me-
teorytu pokrytym cienk¹ warstw¹ wtór-
nej skorupy obtopieniowej. Meteoryt
otrzyma³ nazwê „Neuschwanstein”
i zosta³ sklasyfikowany jako rzadko
spotykany chondryt enstatytowy EL6.
Znalezienie tego okazu zwiêkszy³o
znacznie zaufanie do dok³adnoœci obli-
czeñ trajektorii bolidu i by³o ogromn¹
zachêt¹ do dalszych poszukiwañ.

Piêkny okaz:
Neuschwanstein II

Wraz z pierwszym œniegiem, który
w tym wysokogórskim regionie spad³
ju¿ w paŸdzierniku 2002 roku, wszel-

Meteoryty spadaj¹ce 6 kwietnia 2002 roku omal
nie trafi³y w s³ynny zamek Neuschwanstein ba-
warskiego króla Ludwika II.

Heliocentryczna orbita meteoroidu Neuschwanstein. Zderzenie z Ziemi¹ nast¹pi³o 6 kwietnia
2002 roku.
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kie poszukiwania meteorytów zosta³y
przerwane. Mo¿na je by³o wznowiæ
dopiero na pocz¹tku maja. Dwaj m³o-
dzi mê¿czyŸni z Bawarii, Ralph Sporn
i Martin Neuhofer, po kilkutygodnio-
wych poszukiwaniach znaleŸli drugi
okaz meteorytu 27 maja 2003 roku.

Miejsce znalezienia by³o 350 m na
pó³noc od wyliczonej centralnej linii
obszaru rozrzutu meteorytu, jeszcze bli-
¿ej ni¿ w przypadku pierwszego okazu.

Ten nieco mniejszy (1625 g) frag-
ment wyraŸnie by³ znaleziony dok³ad-
nie tam, gdzie spad³ 6 kwietnia 2002 r.
Le¿a³ w do³ku o g³êbokoœci oko³o 5 cm.
Prawdopodobnie w tym miejscu war-
stwa œniegu by³a bardzo cienka, co po-
zwoli³o meteorytowi zag³êbiæ siê w zie-
miê. Zatrzyma³o go w koñcu skalne
pod³o¿e. Meteoryt zachowa³ siê w sto-
sunkowo dobrym stanie, jeœli wzi¹æ pod
uwagê fakt, ¿e by³ wystawiony na dzia-
³anie wilgotnego, alpejskiego klimatu
przez prawie 14 miesiêcy. Jednak
spodnia strona meteorytu (która tkwi³a
w ziemi, a wiêc by³a stale wilgotna) jest
wyraŸnie bardziej zwietrza³a ni¿ górna
strona. Ciekawe, ¿e ten drugi okaz ma
bardziej sto¿kowy kszta³t i wyraŸnie
wygl¹da na orientowany.

Najwiêkszy okaz:
Neuschwanstein III

Trzeci i najwiêkszy, jak dot¹d
(2843 g), okaz meteorytu zosta³ znale-
ziony po d³ugotrwa³ych poszukiwa-
niach, 29 czerwca 2003 r., przez bawar-
skiego alpinistê Karla Wimmera i jego
¿onê.

Ten okaz ma lekko wyd³u¿ony
kszta³t, a jego powierzchnia jest wyraŸ-
nie bardziej pordzewia³a w porówna-
niu z wczeœniej znalezionymi meteory-

tami. Ten okaz, chocia¿ ciê¿szy, zosta³
znaleziony dalej w kierunku lotu ni¿
poprzednie dwa, co sugeruje, ¿e na taki
kawa³ek o dziwnym kszta³cie silniej
dzia³a³y pr¹dy powietrzne. Podczas gdy
dwa pierwsze meteoryty zosta³y znale-
zione na terenie Bawarii, w Niemczech,
ten trzeci okaz znaleziono ju¿ za gra-
nic¹, w Tyrolu, w Austrii.

Los meteorytów
Odnalezienie meteorytów Neu-

schwanstein zainicjowa³o o¿ywiona
dyskusjê na temat prawa w³asnoœci tych
cennych okazów. Temat ten okaza³ siê

szczególnie interesuj¹cy dla pra-
sy brukowej. Wed³ug prawa
obowi¹zuj¹cego w Bawarii
(chocia¿ niektórzy maj¹ do tego
zastrze¿enia) po³owa meteorytu
nale¿y do znalazcy, a po³owa do
w³aœciciela ziemi, na której go
znaleziono. Dwa pierwsze oka-
zy Neuschwanstein znaleziono
w pañstwowych lasach Bawarii,
wiêc land Bawaria i znalazcy s¹
ich wspó³w³aœcicielami. W przy-
padku pierwszego okazu land
Bawaria, reprezentowany przez
Muzeum Mineralogiczne w Mo-
nachium, dziêki wsparciu ró¿-
nych sponsorów odkupi³ czêœæ
meteorytu nale¿¹c¹ do znalazcy.

Trzy okazy meteorytu Neuschwanstein, o ³¹cznej wadze 6,22 kg, znalezione w wysokogórskim
terenie Alp Bawarskich.

Ralph Sporn i Martin Neuhofer, znalazcy „Neuschwan-
stein II”, na miejscu spadku ich okazu meteorytu.

19 lipca 2003 r. kamieñ zosta³ oficjalnie
przekazany do Muzeum Krateru Ries
w Nördlingen, gdzie jest obecnie pu-
blicznie eksponowany.

Los drugiego okazu by³ mniej szczê-
œliwy. Negocjacje miêdzy dwójk¹ zna-
lazców, a landem Bawaria zakoñczy³y
siê decyzj¹, ¿e meteoryt zostanie prze-
ciêty na pó³ i jedna po³owa trafi do zbio-
rów Bawarskiego Muzeum w Mona-
chium, a drug¹ po³owê otrzymaj¹
znalazcy, którzy obecnie sprzedaj¹ p³yt-
ki ze swego okazu. Ka¿da p³ytka z tej
czêœci zosta³a odciêta zgodnie z opra-
cowanym wczeœniej schematem i jest
oferowana z certyfikatem autentyczno-
œci podpisanym przez autora. Noblesse
oblige, Neuschwanstein!

Ostateczny los trzeciego okazu
wci¹¿ nie jest znany. Planuje siê jed-
nak, ¿e ten najwiêkszy znaleziony okaz
powinien pozostaæ w ca³oœci i znaleŸæ
siê na publicznej wystawie w jednym
z austriackich muzeów.

Aby zachowaæ kszta³ty wszystkich
tych s³ynnych meteorytów autor wraz
z ¿on¹ wykona³ kilkadziesi¹t ceramicz-
nych, wiernie pokolorowanych kopii
oryginalnych okazów. Te sobowtóry
Neuschwansteinów znajduj¹ siê w ró¿-
nych instytucjach i muzeach, oraz
w licznych, prywatnych zbiorach ca³e-
go œwiata.
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Przegl¹d p³ytek cienkich
meteorytów

O. Richard Norton
Zdjêcia Tom Phillips

W Meteorite z lutego 1997 roku rozpocz¹³em dwu-
czêœciowy artyku³ zatytu³owany Badanie p³y-
tek cienkich meteorytów. W pierwszej czêœci

omówi³em sposób przygotowania p³ytek cienkich. Wtedy
zrozumia³em, ¿e niewielu kolekcjonerów chcia³oby poœwiê-
ciæ czas i energiê, by je samemu wykonaæ. Zrobienie p³ytki
cienkiej, która nadawa³aby siê do zbadania przez specjali-
stów, czego wynikiem by³aby klasyfikacja, jest zniechêca-
j¹cym przedsiêwziêciem, które lepiej zostawiæ fachowcom.
Znajomoœæ procedury jest jednak wa¿na, aby lepiej oceniæ
jakoœæ koñcowego produktu wykonawcy.

Najwiêkszym problemem w badaniu p³ytek cienkich jest
mikroskop. Najnowoczeœniejsze mikroskopy petrograficz-
ne firm Zeiss, Leitz czy Nikon s¹ drogie, chocia¿ mo¿na
dostaæ tak¿e tañsze modele poni¿ej tysi¹ca dolarów. Trzeba
po prostu zastanowiæ siê, co zamierzamy robiæ z naszym
zbiorem w przysz³oœci. Na ile wa¿ne jest dla nas ogl¹danie i

Wa¿¹ca 14,832 g p³ytka chondrytu EL6 Neu-
schwanstein, oznaczona „Neuschwanstein II
G1”, z widoczn¹ œwie¿¹ skorupa obtopieniow¹,
ciekawymi ¿y³kami szokowymi i licznymi
ziarnami metalu na powierzchni przekroju
(35×25 mm).

Neuschwanstein I Neuschwanstein II Neuschwanstein III

Data znalezienia 14 lipca 2002 27 maja 2003 29 czerwca 2003

Waga 1750 g 1625 g 2843 g

Szerokoœæ 47° 31' 26,1" N 47° 32' 01,9" N 47° 30' 58,2" N
geograficzna

D³ugoœæ 10° 48' 28,9" E 10° 48' 29,4" E 10° 49' 17,7" E
geograficzna

Wysokoœæ 1650 ±10 m 1491 ±5 m 1631 ±5 m
nad poziomem morza

Miejsce pod miejscem na miejscu pod miejscem
znalezienia spadku spadku spadku

fotografowanie wnêtrza chondrytu? Mo¿na z powodzeniem
wykorzystaæ „studenckie” mikroskopy produkowane przez
wymienione firmy, które maja wiele cech mikroskopów ba-
dawczych. W artykule z lutego 1997 r. opisujê stereoskopo-
wy, trójokularowy mikroskop Olympus, z którego korzysta-
³em przez wiele lat. Ma on powiêkszenia od 7 do 80 razy, co
wystarczy do identyfikacji minera³ów i struktur.

Aby zachêciæ do robienia nowych, innych rzeczy z ko-
lekcj¹ meteorytów, publikowane s¹ prace Toma Phillipsa po-
cz¹wszy od poprzedniego numeru. Tutaj Tom zastosowa³
znacznie wiêksze powiêkszenia ni¿ zwykle przy petrogra-
ficznych obrazach meteorytów i pokazuje estetyczne aspek-
ty ogl¹dania p³ytek cienkich.

Od redaktora Meteorite: W nastêpnym numerze zamie-
rzamy pokazaæ zdjêcia zrobione przy po³¹czeniu spolaryzo-
wanego œwiat³a odbitego i przechodz¹cego. Daje to zupe³-
nie inny efekt wizualny, ale jest trudne do uzyskania.

Neuschwanstein
na sprzeda¿

Tylko bardzo ograniczona iloœæ ory-
ginalnej materii chondrytu EL6 Neu-
schwanstein (kilkaset gramów) mia³a
szansê pojawiæ siê na rynku. Wiêkszoœæ
p³ytek ju¿ sprzedano czy to kolekcjo-
nerom, czy laboratoriom badawczym,
w drodze bezpoœrednich kontaktów
ze znalazcami lub podczas „Minera-
lientage München 2004”. Specjalne
podziêkowanie dla A. Pilskiego za do-
cenienie szlachectwa meteorytu Neu-
schwanstein w jego artykule w po-
przednim numerze.

Ka¿dy zainteresowany albo poma-
lowanym odlewem albo jednym z ostat-
nich fragmentów oryginalnej materii
meteorytu Neuschwanstein powinien
jak najszybciej skontaktowaæ siê z au-
torem. Gdy okazy tego historycznego
spadku meteorytu siê wyczerpi¹, to ju¿
na zawsze...
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Chondra powiêkszona 160 razy. Podobna chondra powiêkszona 160 razy.

Chondryt L4 Gold Basin przy skrzy¿owanych polaroidach i powiêkszeniu 160×.
U³o¿one równolegle belki oliwinu maj¹ ciemnoró¿ow¹ barwê. Szkliwo miêdzy
nimi powinno byæ izotropowe, a wiec czarne, ale fotograf prócz œwiat³a przecho-
dz¹cego móg³ u¿yæ œwiat³a odbitego, co nada³o szkliwu z³ociste zabarwienie.
Jest to prawdopodobnie belkowa chondra oliwinowa, ale powiêkszenie jest zbyt
du¿e, by mieæ pewnoœæ.

Przekrój JaH 055 znów w powiêkszeniu 160 razy. Wygl¹daj¹ce jak robaczki
ziarna oliwinu s¹ zorientowane w tym samym kierunku i mog¹ byæ pozosta³o-
œci¹ belkowej chondry oliwinowej. S¹ one u³o¿one poikilitowo w polu ortopi-
roksenu. Na krawêdziach widaæ chemiczn¹ zonalnoœæ i przeobra¿enia, która
zaokr¹gli³y ka¿dy pasek nadaj¹c mu zakrzywiony kszta³t. Ciemnoszare ziarno,
to ortopiroksen. Wiêksze szare ziarno z prawej to tak¿e ortopiroksen, ale bliski
wygaszenia.

Chondyt H5 El Hammami. Zdjêcie przedstawia ziarno oliwinu przy skrzy¿owa-
nych polaroidach i powiêkszeniu 160 razy. Widaæ, ¿e to ziarno uleg³o przeobra-
¿eniu (czerwone obszary) i spêkaniu.

Chondryt L6 DaG 478 widziany przy skrzy¿owanych polaroidach w powiêksze-
niu 160 razy. G³ównym obiektem jest euhedralny kryszta³ oliwinu ze spêkania-
mi i wg³êbieniami (czerwona, intruzyjna materia) oraz zonalnoœci¹.
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Chondryt Gold Basin w powiêkszeniu 160×. Zrekrystalizowana struktura; gra-
nice ziaren maficznych krzemianów s¹ zroœniête. W niektórych przypadkach du¿e
ziarna ortopiroksenu obejmuj¹ mniejsze ziarna oliwinu tworz¹c zrekrystalizo-
wan¹, poikilitowa strukturê (komentarz Alana Rubina).

Niesklasyfikowany meteoryt w powiêkszeniu 1200 razy. Elipsoidalne, polikry-
staliczne ziarno oliwinu osadzone w niskowapniowym piroksenie (komentarz
Alana Rubina).

Niesklasyfikowany meteoryt w powiêkszeniu 250 razy. I rzek³ Bóg: „Niech stan¹
siê chondry!”

Chondryt L6 DaG 478 przy skrzy¿owanych polaroidach w powiêkszeniu 160×.
Jest to prawie euhedralne ziarno oliwinu. Dwie barwy interferencyjne (zielona i
karmazynowa) mog¹ pokazywaæ dwa przenikaj¹ce siê ziarna oliwinu. Czêœæ krysz-
ta³u na dole z prawej jest bliska wygaszenia. Czarny, nieregularny kryszta³ u
góry z prawej, to nieprzezroczyste ziarno metalu.

Chondryt JaH 055 w powiêkszeniu 250×. Jest to odpowiednie powiêkszenie dla
pokazania g³ównego elementu struktury, spêkanego ziarna ortopiroksenu o ni-
skich barwach interferencyjnych (szare). To ziarno, oraz mniejsze, szare ziarno
w prawym, górnym rogu, mo¿e byæ zszokowane, na co wskazuje zaplamiony
obraz sugeruj¹cy faliste wygaszanie.

Chondryt JaH 055 w powiêkszeniu 160×. Widaæ liczne ziarna oliwinu na tle
szarego piroksenu. Przy normalnym powiêkszeniu ziarna oliwinu by³yby ciasno
st³oczone i uwiêzione w piroksenie daj¹c poikilitow¹ teksturê.
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Oman 2005
— Dhofar, w porz¹dku

Robert Woolard

T³um. Magdalena Pilska-Piotrowska

W po³owie stycznia 2005
roku, Mike Farmer, Jerry
Winkle i ja braliœmy

udzia³, w trwaj¹cej tydzieñ, fantastycz-
nej przygodzie poszukiwania meteory-
tów na pustyni w Omanie. To by³ ty-
dzieñ wzlotów i upadków, szczêœcia
i doœwiadczeñ. Równie wyczerpuj¹cy
jak i ekscytuj¹cy, by³ to tydzieñ, które-
go nigdy nie zapomnimy. Nawet teraz,
kiedy wracam myœlami do wyprawy
i do tego, jak to siê wszystko zaczê³o,
wydaje siê niewiarygodne, ¿e tak wie-
le rzeczy wspó³pracowa³o zgodnie czy-
ni¹c j¹ mo¿liw¹..

Pierwszy raz spotka³em Mike’a Far-
mer’a, cz³owieka, o którym wiele s³y-
sza³em i czyta³em, na targach w Tuc-
son w 2003 roku. Dziêki przyjacielowi,
Mike dowiedzia³ siê, ¿e Jerry i ja cie-
szymy siê dobr¹ s³aw¹ w poszukiwa-
niu meteorytów. ZnaleŸliœmy ich spo-
ro podczas kilku wypraw w ró¿ne
strony œwiata i wiêkszoœæ z nich poda-
rowaliœmy naszemu miejscowemu uni-
wersytetowi realizuj¹c marzenie utwo-
rzenia publicznej kolekcji meteorytów.
Dzieliliœmy siê niektórymi informacja-

mi z Mikem, co pomog³o mu w jednej
z jego wczeœniejszych wypraw. Rewan-
¿uj¹c siê za nasz¹ pomoc Mike zapro-
si³ nas do udzia³u w ekspedycji poszu-
kuj¹cej meteorytów w Omanie.

Po miesi¹cach przygotowañ dzieñ,
na który czekaliœmy, w koñcu nadszed³.
Prawie bez wyj¹tku ka¿dy, z którym
rozmawia³em o nadchodz¹cej wypra-
wie, przygl¹da³ jej siê z obaw¹. „Czy
jestem zupe³nie pewny, ¿e chcê tam je-
chaæ?” „Czy czujesz siê bezpieczny w
zwi¹zku z tym?” „Czy to nie jest nie-
bezpiecznie jechaæ tam?” Absolutnie
nikt, kogo zna³em, nie powiedzia³, ¿e
pojecha³by tam. I ja bym sk³ama³, gdy-
bym powiedzia³, ¿e nie czu³em co naj-
mniej pewnych zastrze¿eñ. Lecz poku-
sa polowania by³a po prostu zbyt silna,
aby j¹ lekcewa¿yæ.

Podró¿ ze Stanów Zjednoczonych
do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
trwa³a prawie 24 godziny, podczas któ-
rych byliœmy w stanie wyrwaæ tylko
parê godzin niespokojnego snu. Po
przybyciu do Dubaju, musieliœmy zno-
siæ ogromny t³um, liczony w tysi¹cach,
przebywaj¹cy na lotnisku. Przedarcie

siê przez zat³oczone kolejki i wydosta-
nie naszego baga¿u zajê³o nam trzy
godziny. Kiedy wyszliœmy z lotniska
mieliœmy nadziejê, ¿e zauwa¿ymy
oczekuj¹cego na nas Mike’a, jako ¿e
przylecia³ na miejsce poprzedniego
dnia. Ponownie byliœmy zupe³nie nie
przygotowani na chmarê ludzi t³ocz¹c¹
siê tak samo na zewn¹trz lotniska. Ca³y
ten czas Mike szuka³ nas, lecz my
utknêliœmy wczeœniej w d³ugiej kolej-
ce wewn¹trz budynku. WyobraŸcie so-
bie uczucie ulgi, gdy w koñcu zauwa-
¿yliœmy siê nawzajem i wydostaliœmy
siê z tego istnego domu wariatów.

W drodze z lotniska do hotelu Mike
opowiedzia³ nam o nieszczêœciu i pro-
blemach jakich doœwiadczy³ przed na-
szym przyjazdem. Przede wszystkim
sta³ siê ofiar¹ kieszonkowca, który
„uwolni³” go z 1000 dolarów zaraz po
tym, jak Mike dokona³ wymiany w kan-
torze. PóŸniej otrzyma³ mandat za nie-
prawid³owe parkowanie w czasie gdy
szuka³ nas na lotnisku.

Kiedy w koñcu dotarliœmy do hote-
lu, wszyscy wpadliœmy do naszych po-
koi, aby za¿yæ paru godzin upragnio-
nego snu. Nastêpnego ranka zjedliœmy
nasze McDonaldowe œniadanie, uzupe³-
nione frytkami i zakupiliœmy wszyst-
kie potrzebne produkty ¿ywnoœciowe,
wodê itp. na nadchodz¹ce dni. Opuœci-
liœmy Dubaj dwoma 4WD wype³nio-
nymi po brzegi prowiantem.

Przejœcie od miasta do wsi by³o na-
g³e i brutalne. Z piêknego, nowoczesne-
go, czystego miasta wype³nionego zie-
leni¹ przenieœliœmy siê do ja³owego,
br¹zowego i suchego praktycznie pu-
stynnego obszaru. Drogi by³y ogólnie
rzecz bior¹c porz¹dne. Wystêpowa³y
odcinki drogi niedawno remontowanej
i wtedy by³y bardzo g³adkie, lecz by³o
tak¿e kilka objazdów, gdzie musieliœmy
opuœciæ autostradê i jechaæ spore odle-
g³oœci po drogach gruntowych. By³o toWidok krêtych piaskowych wydm w dystrykcie Dhofar w Omanie.
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trochê mêcz¹ce, poniewa¿ py³ by³ tak
gêsty, ¿e trudno by³o zobaczyæ nad-
je¿d¿aj¹ce pojazdy. Mike powiedzia³
nam, ¿e gdy by³ na posterunku policji,
aby odnowiæ wa¿noœæ swojego zagra-
nicznego prawa jazdy, widzia³ galeriê
makabrycznych zdjêæ przedstawiaj¹-
cych wraki samochodów. Z pewnoœci¹
nie chcieliœmy, aby nasze zdjêcia do³¹-
czy³y do ich kolekcji! Wystêpowa³o
równie¿ ci¹g³e zagro¿enie z powodu
wielb³¹dów na drogach. Ostatnio zde-
rzenie z jeleniem kosztowa³o mnie 4200
dolarów, wiêc wyobraŸcie sobie, jakie
skutki spowodowa³by pó³tonowy wiel-
b³¹d! Musieliœmy parê razy dos³ownie
siê zatrzymaæ, aby pozwoliæ wielb³¹-
dom przejœæ przez drogê, a dodatkowo
ich obecnoœæ uniemo¿liwia³a jazdê
w nocy. By³o to po prostu zbyt niebez-
pieczne, wiêc byliœmy ograniczeni tyl-
ko do jazdy w ci¹gu dnia.

Zanim dotarliœmy do Dhofar, nasza
podró¿ zawiod³a nas w pobli¿e terenu
spadku SAU 001. Postanowiliœmy po-
szukaæ tam choæ przez chwilê. Mike
wskazywa³ drogê, gdy nagle dostrzeg³
coœ co musia³o byæ z pewnoœci¹ jed-
nym z naj³adniej wygl¹daj¹cych oka-
zów SAU 001, jakie kiedykolwiek zna-
leziono.

By³ to absolutnie fantastyczny jed-
nofuntowy okaz. Podczas, gdy wszy-
scy podziwialiœmy jego znalezisko,
Mike spostrzeg³, ¿e jedna z jego opon
szybko traci powietrze. To by³a pierw-
sza z naszych licznych „oponowych
przygód”, jak zaczêliœmy je nazywaæ.

Gdy dotarliœmy do Dhofar, by³o ju¿
póŸne popo³udnie. Teraz przysz³a ko-
lej, by szczêœcie uœmiechnê³o siê do
mnie, gdy¿ znalaz³em pierwsze trzy
meteoryty. Trzeci z nich by³ jednym z

najlepiej wygl¹daj¹cych, jeœli nie naj-
³adniejszym ze wszystkich naszych
znalezisk. By³ to ³adnie orientowany,
ca³kowity okaz z fantastycznym spie-
nieniem na spodzie i dobrze wykszta³-
conymi zawiniêciami na brzegach. Ni-
gdy nie zapomnê odnalezienia tego
cuda.

Na krótko przed zachodem S³oñca,
Mike przerwa³ mój ³añcuch znalezisk
znajduj¹c swój pierwszy na tej wypra-
wie Dhofar. Poszukuj¹c dalej znalaz³
kolejny tu¿ przed nastaniem zmroku.
Zdecydowaliœmy, ¿e jest to dobre miej-
sce na za³o¿enie obozu, kiedy jeszcze
mogliœmy widzieæ co robimy.

Ta pierwsza noc na pustyni Dhofar
by³a niezapomniana. Warunki do ogl¹-
dania nieba nie mog³y byæ lepsze.
Ksiê¿yc w postaci sierpa by³ widocz-
ny tylko jakieœ dwadzieœcia stopni nad
zachodnim horyzontem. Zupe³ny brak
œwiate³ i krystalicznie czyste niebo; nie
wierzê, ¿e kiedykolwiek widzia³em
gwiazdy œwiec¹ce tak wspaniale. Kon-
tynuuj¹c podziwianie nieba uœwiado-

mi³em sobie, ¿e mog³em równie¿ wi-
dzieæ œwiat³o zodiakalne bardziej wy-
raŸnie ni¿ w jakimkolwiek innym cza-
sie mojego ¿ycia. £atwo mo¿na by³o
dostrzec go³ym okiem kometê Ma-
cholz w postaci bawe³nianej kulki
w pobli¿u Plejad. Brakowa³o jeszcze
tylko eksploduj¹cej nad g³owami kuli
ognia rozsypuj¹cej wszêdzie wokó³
nas œwie¿e meteoryty. Nie wierzê, ¿e
mogliœmy prosiæ niebo o wiêcej. Lecz
byliœmy jeszcze przed jedn¹ ma³¹ przy-
jemnoœci¹, która nast¹pi³a kolejnego
ranka o wschodzie S³oñca.

Z powodu py³u unosz¹cego siê
w powietrzu tu¿ nad horyzontem S³oñ-
ce wygl¹da³o jak czerwony balon.
Z wyj¹tkiem jednej ogromnej czarnej
plamy. Patrzyliœmy na najwiêksz¹ pla-
mê s³oneczn¹, jak¹ ktokolwiek z nas
kiedykolwiek widzia³. Od tego czasu,
o ka¿dym wschodzie czy zachodzie
S³oñca szukaliœmy gorliwie na jego
obliczu naszej starej przyjació³ki. I za-
wsze gdzieœ tam by³a, aby nas powitaæ.

Nasz pierwszy dzieñ polowania
zacz¹³ siê raczej powoli. Ja znalaz³em
tylko jeden meteoryt w ci¹gu ca³ego
dnia, Jerry nie znalaz³ zupe³nie nic.
Mike ocali³ dzieñ znajduj¹c kilka me-
teorytów, z których jeden by³ prawdo-
podobnie ureilitem.

Pomimo to, ¿e nasze znaleziska me-
teorytowe by³y mizerne, zaliczyliœmy
dzieñ do udanych z powodu tego cze-
go nie znaleŸliœmy. W pewnym mo-
mencie póŸnym rankiem zaczêliœmy
znajdowaæ kawa³ki rozrzuconych me-
talicznych resztek. Pocz¹tkowo nie
wiedzieliœmy czym one by³y. Wtedy
pomyœleliœmy o znalezionym wcze-
œniej, kilka jardów st¹d, orientowanym
meteorycie o nies³ychanym „sto¿ko-
wym kszta³cie”. Lecz kiedy przyjrze-

Typowe ma³e stado dzikich wielb³¹dów w³ócz¹ce siê wolno po pustyni w Omanie.

Zdjêcie w miejscu znalezienia bardzo ³adnego okazu SAU 001 znalezionego przez Mike’a Farmer’a
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liœmy siê naszemu znalezisku, stwier-
dziliœmy, ¿e istnieje bardzo dobry po-
wód tego kszta³tu. To co znaleŸliœmy
by³o ma³¹, nienaruszon¹ g³owic¹
z moŸdzierza lub wyrzutni rakietowej,
która nie wybuch³a. Wtedy zdaliœmy
sobie sprawê, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ jeŸ-
dzimy po czymœ w rodzaju poligonu
i ma³e metaliczne szcz¹tki, to by³y
od³amki pocisków. Natychmiast za-
wróciliœmy, by wyjechaæ z tego obsza-
ru tak ostro¿nie, jak tylko byliœmy
w stanie. Zauwa¿aliœmy na powierzch-
ni kilka kolejnych niepo¿¹danych zna-
lezisk, i mogliœmy mieæ tylko nadziejê,
¿e nie jeŸdzimy po ¿adnych zakopanych
w ziemi, które jeszcze ci¹gle mog³y byæ
sprawne. W koñcu przestaliœmy je do-
strzegaæ i poczuliœmy, ¿e niebezpie-
czeñstwo ju¿ minê³o.

Jerry prze³ama³ swoj¹ z³¹ passê znaj-
duj¹c pierwszy meteoryt w drugim dniu
naszych poszukiwañ. Kilka minut póŸ-
niej Mike zakomunikowa³ przez radio,
¿e nie uwierzymy co w³aœnie znalaz³.
Popêdziliœmy aby zobaczyæ wspania-
³y, wielokilogramowy kamieñ le¿¹cy na
szczycie ma³ego pagórka.

W tym czasie Mike zapyta³ mnie, co
myœlê o wyprawie. Uwielbiaj¹c grê
s³ów odpowiedzia³em „Có¿, Dhofar,
w porz¹dku”. Nie sadzê, ¿eby Mike po-
dziela³ moje zami³owania do kalambu-
rów, gdy¿ tylko jêkn¹³.

(„Dhofar so good” brzmi prawie tak
samo jak „So far so good” czyli „Jak
dot¹d, w porz¹dku.” — przyp. t³um.)

 Kontynuuj¹c polowanie napotyka-
liœmy kilkakrotnie obszary miêkkiego
piasku. Wiele razy prawie utknêliœmy,

lecz zawsze dawaliœmy sobie radê po-
ruszaj¹c siê, a¿ osi¹gnêliœmy twardszy
grunt. Na nieszczêœcie nie zawsze zda-
wa³o to egzamin w ci¹gu ca³ej wypra-
wy, gdy¿ parê razy uda³o nam siê
utkn¹æ.

Po kilku nocach obozowania na pu-
styni, zdecydowaliœmy, ¿e nadszed³
czas na kontakt z cywilizacj¹. Opuœci-
liœmy pustyniê i pojechaliœmy do jed-
nego z rozrzuconych po okolicy przy-
dro¿nych moteli w tym regionie
Omanu. Cz³owiek prowadz¹cy motel,
który wybraliœmy mia³ na imiê Islam.
By³ bardzo sympatyczn¹ osob¹, tak, ¿e
zaczêliœmy go nazywaæ przyjacielem.
Islam pochodzi³ z Indii, lecz wyemi-
growa³ do Omanu ponad piêæ lat temu,
aby prowadziæ motel. Ca³y ten czas

wiernie czeka³, a¿ jego m³oda ¿ona
do³¹czy do niego. Pobrali siê na krót-
ko przed jego wyjazdem do Omanu
i ona ca³y czas oczekiwa³a na pozwo-
lenie wjazdu do kraju i mo¿liwoœæ
otrzymania obywatelstwa tak jak on.
Jestem szczêœliwy mog¹c powiedzieæ,

¿e obywatelstwo zosta³o jej przyzna-
ne na kilka miesiêcy przed naszym
przyjazdem. Stanowili oni bardzo mi³¹
parê, której wzajemne oddanie by³o
inspiruj¹ce dla nas wszystkich.

Jedn¹ z rzeczy, o któr¹ zapyta³em
Islama to, kiedy ostatnio pada³o. Powie-
dzia³, ¿e w ci¹gu piêciu lat, od kiedy tu
zamieszka³ pada³o tylko raz! Jeden
dzieñ deszczu na piêæ lat. Wygl¹da³o
na to, ¿e podczas tej wyprawy nie po-
winniœmy widzieæ deszczu, prawda?

Byliœmy kompletnie zaskoczeni,
kiedy obudziliœmy siê nastêpnego po-
ranka i zostaliœmy powitani przez zu-
pe³nie zachmurzone niebo, wyraŸnie
wskazuj¹ce, ¿e zanosi siê deszcz. Dziw-
na pogoda pomyœleliœmy, ale brak cie-
ni powinien przyczyniæ siê do udanych
³owów. Dlatego byliœmy trochê rozcza-
rowani naszymi mizernymi znaleziska-
mi. Przeszliœmy pó³ dnia bez ¿adnych
znalezisk i znaleŸliœmy tylko kilka pod
koniec dnia. Ale widzieliœmy tego dnia
coœ niezwykle rzadkiego. Deszcz! Tak,
pada³o. Aby byæ bardziej œcis³ym, po-
kropi³o tylko przez chwilê. Lecz to by³o
OK, bo nikt z nas nie wiedzia³ dok³ad-
nie, jak by siê jecha³o po pustyni po
przyzwoitym deszczu.

W pewnym momencie tego dnia
musieliœmy wróciæ na autostradê i po-
jechaæ do jednej z nielicznych stacji
benzynowych w tej okolicy. Niewiary-
godnym zbiegiem okolicznoœci, trafili-
œmy na autostradê w³aœnie, jak prze-
je¿d¿a³ ni¹ sznur pojazdów rz¹dowych
Omanu. Nie przesadzam, gdy powiem,
¿e by³o to przynajmniej 50 samocho-
dów w wydaj¹cym siê bez koñca kon-
woju. Wreszcie d³ugi szereg samocho-
dów skoñczy³ siê i mogliœmy wjechaæ
na drogê. Kiedy prawie widzieliœmy
stacjê benzynow¹, ogarnê³a mnie prze-
ra¿aj¹ca myœl. A jeœli oni te¿ tam je-
chali? Rzeczywiœcie tam w³aœnie poje-

„Nie uwierzycie, co w³aœnie znalaz³em!” Piêk-
ny 3,4 kg meteoryt DHO 1130 w terenie.

Robert Woolard wskazuj¹cy na dwa fragmenty
DHO 1142.

DHO 1162, pokryty piêknymi regmagliptami, 240 g meteoryt znaleziony przez Roberta Woolard’a.
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chali. Prawie godzinê zajê³o nam za-
nim w koñcu osi¹gnêliœmy dystrybu-
tor. Jak tylko nasze baki i kanistry by³y
pe³ne, znowu ruszyliœmy na drogê wio-
d¹c¹ na pustyniê.

Pozosta³¹ czêœæ dnia jechaliœmy
przez najbardziej ró¿norodny typy kra-
jobrazu jakie dot¹d widzieliœmy. Od
terenu, który prawdziwie przypomina³
idealnie p³aski parking, tysi¹ce akrów
wy³o¿onych z idealnych ziarenek
¿wiru, po urwiste klify i doliny, po pu-
³apki grz¹skiego piasku w których
o ma³o co byœmy mogli ugrzêzn¹æ.
Ogólnie rzecz bior¹c region Dhofar
musi byæ jednym z najbardziej opusto-
sza³ych, niezamieszkanych miejsc na
Ziemi. Przez prawie 800 mil jazdy, nie
by³o ¯ADNEGO œladu wody i tylko
kilka niewielkich roœlinek. Czasami,
stwierdza³em wyraŸnie „Powinniœmy
znaleŸæ kawa³ek Ksiê¿yca. My jesteœmy
na Ksiê¿ycu!”

£owy nastêpnego poranka nie by³y
bardzo ekscytuj¹ce, poniewa¿ jeszcze
raz strawiliœmy kilka godzin bez ¿adnych
efektów. Mike zasugerowa³, ¿ebyœmy
pojechali na teren spadku DHO 020.
Kiedy byliœmy w drodze, us³ysza³em
g³oœny, z³owieszczy dŸwiêk pochodz¹-
cy z naszego silnika. Zatrzymaliœmy siê
i podnieœliœmy maskê, aby sprawdziæ co
siê sta³o, ale nie by³o ewidentnych pro-
blemów, które mogliœmy zobaczyæ.

Stopniowo dŸwiêk zacz¹³ cichn¹æ a¿ w
koñcu usta³. Mieliœmy nadziejê, ¿e by³
to jedynie odosobniony, jednorazowy
problem, który ust¹pi³ i wiêcej siê nie
powtórzy, jako ¿e mieliœmy tylko dwie
mo¿liwoœci do wyboru. Albo odwo³aæ
wyprawê i wróciæ do Dubaju, poniewa¿
zbyt niebezpiecznie by³oby dysponowaæ
tylko jednym pojazdem na pustyni, lub
kontynuowaæ i mieæ nadziejê na najlep-
sze. Oczywiœcie, zdecydowaliœmy siê

kontynuowaæ i prze-
prowadziæ poszuki-
wania na terenie
DHO 020. ZnaleŸli-
œmy tam kilka oka-
zów, ale miejsce by³o
trudno dostêpne, dla-
tego zdecydowali-
œmy siê je opuœciæ i
spróbowaæ szczêœcia
gdzie indziej.

Teraz nadszed³
moment na kolejn¹
„oponow¹ przygo-
dê”. Byliœmy na ob-
szarze, który by³ kompletnie zas³any
du¿ymi kamieniami i g³azami wapie-
nia i ska³ podobnych do krzemieni. Gdy
Mike powoli przemierza³ drogê po tym
nierównym terenie, us³ysza³ niepoko-
j¹cy „sycz¹cy dŸwiêk”. Zakomuniko-
wa³, ¿e prawdopodobnie przebi³ opo-
nê. Kiedy obróci³em siê aby spojrzeæ
w jego kierunku, zobaczy³em przód
jego 4WD osiadaj¹cy powoli, i towa-
rzysz¹ce temu du¿e k³êby py³u. Oczy-
wiœcie zupe³nie rozerwana. Teraz mu-
sieliœmy u¿yæ oponê, któr¹ za³ataliœmy
wczeœniej, pozostawiaj¹c Mike’a bez
zapasowego ko³a. To by³o szczególnie
problematyczne kiedy odkryliœmy po-
wód rozerwania. By³ to jeden z niezli-
czonych, niewinnie wygl¹daj¹cych,
zaokr¹glonych kamieni, po których
Mike jecha³. Kamieñ pêk³ na pó³, gdy
Mike na niego najecha³ tak, ¿e powsta-
³y naprawdê ostre krawêdzie, które po-
ciê³y jego oponê jak nó¿. Taki sam ro-
dzaj kamieni by³ wszêdzie i po prostu
nie sposób ich unikn¹æ. Szczêœliwie
przed zmrokiem opuœciliœmy ten teren
bez dalszych problemów. Mieliœmy tyl-
ko czas na za³o¿enie obozu w gêstnie-
j¹cym mroku i spêdziliœmy kolejn¹
zimn¹ noc na pustyni.

Nastêpnego ranka znalaz³em pierw-
szy meteoryt tego dnia. By³ ma³y, przy-
siad³ na zboczu ma³ego wzgórza. Na
nieszczêœcie pozosta³ nim przez prawie
piêæ godzin. Tego ranka jechaliœmy
przez trudny teren. By³y tam rozleg³e
przestrzenie, które by³y licznie pokryte
skamienia³ymi ciemnymi koralowcami.
Nie jestem wstanie powiedzieæ, jak
wiele fa³szywych alarmów podnieœli-
œmy z powodu tego czegoœ.

Zdecydowaliœmy, ¿e powinniœmy
ponownie dotrzeæ do autostrady i zna-
leŸæ gara¿ lub jakieœ miejsce, gdzie
mo¿na kupiæ zapasow¹ oponê do 4WD
Mike’a. Po przejechaniu autostrad¹

pewnej odleg³oœci dostrzegliœmy budy-
nek z szyldem, na którym widnia³ na-
pis „naprawa opon”. Zatrzymaliœmy siê
tam, aby zobaczyæ, czy maj¹ oponê,
któr¹ moglibyœmy kupiæ, aby wymie-
niæ tê zniszczon¹ Mike’a. Nie mieli
dok³adnie tego samego rozmiaru, ale
mieli jedn¹, której rozmiar, jak mieli-
œmy nadziejê, by³ „wystarczaj¹co zbli-
¿ony”. Wygl¹da³a w porz¹dku, jako ¿e
jego pojazd osiad³ tylko troszkê z tej
strony z now¹ opon¹.

Zaczêliœmy ponownie poszukiwania
i szybko znaleŸliœmy siê na rozleg³ym
obszarze, który przypomina³ ogromn¹
panew soln¹? Z odleg³oœci 50 stóp do-
strzeg³em czarny obiekt. Kiedy zbli¿y-
liœmy siê do niego, ucieszy³em siê wi-
dz¹c, ¿e w³aœnie znalaz³em jak dot¹d
najbardziej œwie¿o wygl¹daj¹cy mete-
oryt. Mia³ ³adne regmaglipty i by³
w 100% kompletny.

Nastêpnego ranka jechaliœmy auto-
strad¹ jakieœ 80 mil/h z Mikem na cze-
le. Odwróci³em siê aby powiedzieæ coœ
Jeremu i przestraszy³em siê widz¹c
odrzutowiec wojskowy, tylko jakieœ 50
stóp nad ziemi¹, lec¹cy prosto na nas!
Zanim zd¹¿y³em wyrzec s³owo, odrzu-
towiec przechyli³ siê ostro w na lewo
i przelecia³ za nami lec¹c w przeciw-
nym kierunku. Tylko ja to widzia³em,
ale obaj Mike i Jerry s³yszeli og³usza-
j¹cy ryk silników odrzutowca, kiedy
uderzy³a w nas fala dŸwiêkowa. Mike
myœla³, ¿e znowu eksplodowa³a mu
opona, takie by³o to silne. Powiedzia³,
¿e widzia³ na posterunku policji prze-
ra¿aj¹ce zdjêcie przedstawiaj¹ce wrak
po wypadku spowodowanym przez
odrzutowiec Omañskich Si³ Lotniczych
bawi¹cy siê z samochodem na autostra-
dzie w „berka”. By³ to ewidentnie je-
den z ich ulubionych numerów, wpa-
danie na niespodziewaj¹cych siê
niczego kierowców. Lecz tamten pilot

Zbli¿enie DHO 1178 le¿¹cego na piasku pustyni.

„¯y³a z³ota” Jerry Winkle wœród rozrzuconych
fragmentów 12,5 kg DHO 1175.
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zbli¿y³ siê zanadto i zerwa³ dach samo-
chodu, zabijaj¹c kierowcê i rozbijaj¹c
swój odrzutowiec na autostradzie. Do-
brze, ¿e nasz pilot by³ trochê lepszy od
tamtego!

W czasie poszukiwañ owego popo-
³udnia, Jerry i ja zauwa¿yliœmy w tej sa-
mej chwili nasze najwiêksze znalezisko.
Zakomunikowa³em Mike’owi, ¿e w³a-
œnie znaleŸliœmy „¿y³ê z³ota”. To by³ nie-
samowity widok, lecz niestety okaz roz-
pad³ siê na pó³ tuzina wiêkszych i sporo
mniejszych fragmentów. Dowiedzieli-
œmy siê póŸniej, ¿e to znalezisko wa¿y-
³o 12,5 kilograma. Mike doda³ do szczo-
droœci, gdy jak¹œ godzinê póŸniej
zauwa¿y³ ³adny 2,5 kg kamieñ.

Dzieñ za dniem jechaliœmy po pu-
styni, przemierzaj¹c setki mil. Nigdy,
przez ten czas, nie zobaczyliœmy ¿ad-
nego œladu innej ludzkiej istoty. Wiêc
wyobraŸcie sobie nasze zdziwienie, gdy
dostrzegliœmy posterunek wojskowy.
Trochê póŸniej Mike znalaz³ ostatni
tego dnia meteoryt. Poniewa¿ zaczyna-
³o siê œciemniaæ, rozbiliœmy tam kolej-
ny obóz. Tego wieczoru zachód s³oñca
by³ niesamowicie piêkny. Spêdziliœmy
przy ognisku mi³y czas, siedz¹c i roz-
mawiaj¹c, a¿ do zapadniêcia ciemno-
œci i do momentu, gdy zimno zapêdzi³o
nas do namiotów.

To by³a nasza ostatnia noc na pusty-
ni i wygl¹da³o na to, ¿e matka natura

ma dla nas jeszcze jedna lekcjê. Wszyst-
kie noce do tej pory by³y zimne i su-
che. Wiêc byliœmy zaskoczeni budz¹c
siê w bardzo obfitej rosie i mgle, która
zostawi³a wszystko przesi¹kniête wil-
goci¹. Nawet ziemia wygl¹da³a jak po
niewielkim deszczu. A co otrzymasz
kiedy masz mokr¹ powierzchniê na
piaszczystej pustyni? B³oto! Wszystkie
nasze przybory by³y mokre i ub³ocone.

Jazda po pustyni w takiej gêstej mgle
by³a trochê niesamowita. Nasza wi-
docznoœæ by³a wielokrotnie zmniejszo-
na i przestraszyliœmy siê, kiedy przed
nami zmaterializowa³o siê du¿e stado
wielb³¹dów. To by³o najwiêksze stado,

w komplecie z dwoma ma³ymi, jakie
widzieliœmy.

Tego ranka znaleŸliœmy tylko jeden
meteoryt, ale by³ to piêkny kamieñ, tak
¿e bardzo siê z niego cieszy³em.

Jeszcze raz zdecydowaliœmy siê po-
jechaæ autostrad¹ i zaatakowaæ pusty-
niê w innym miejscu usi³uj¹c poprawiæ
nasze szczêœcie.

Mike jak zwykle prowadzi³. W pew-
nym momencie zapyta³ przez radio, czy
to dobre miejsce aby opuœciæ autostra-
dê i zacz¹æ poszukiwania. Zasugerowa-
³em, ¿e powinniœmy jechaæ kawa³ek
dalej poniewa¿ kilka dni wczeœniej szu-
kaliœmy ju¿ w pobli¿u tego miejsca, co
okaza³o siê szczêœliw¹ decyzj¹. Po
chwili zakomunikowa³, ¿e to miejsce
wygl¹da dobrze, wiêc jeszcze raz zje-
chaliœmy na pustyniê.

Ju¿ zacz¹³em myœleæ, ¿e mo¿e to nie
jest dobre miejsce do poszukiwañ, kie-
dy otrzymaliœmy bardzo interesuj¹ce
wezwanie od Mike’a. Kiedy powiedzia³
„OK. Znalaz³em tutaj coœ dziwnego. To
jest meteoryt, ale nie jestem ca³kowi-
cie pewny, co to jest”. Mieliœmy
pierwsz¹ wskazówkê, ¿e to co znalaz³
by³o potencjalnie ca³kiem ekscytuj¹ce.

Kiedy przejechaliœmy krótk¹ odle-
g³oœæ dziel¹c¹ nas od niego, Mike opie-
ra³ siê na rêkach i kolanach, badaj¹c
now¹ tajemnicê. Ju¿ po kilku sekundach
doszed³ do wniosku, ¿e mo¿e to byæ w³a-
œnie meteoryt ksiê¿ycowy! Po zrobieniu
zdjêæ w terenie, podawaliœmy go sobie
z r¹k do r¹k, dotykaj¹c niemal z czci¹.

Przez ca³¹ resztê dnia kontynuowa-
liœmy poszukiwania znajduj¹c co pe-
wien czas jeszcze kilka meteorytów.
Lecz moje myœli powraca³y do ewen-
tualnego ksiê¿yca. Z pewnoœci¹ ekscy-
towa³y mnie w nim tamte wielkie okru-
chy. A poniewa¿ to by³ dzieñ urodzin

mojego syna, mo¿liwoœæ znalezienia
ksiê¿ycowego meteorytu w ten konkret-
ny dzieñ, czyni³a go czymœ jeszcze bar-
dziej szczególnym.

Na krótko przed zmrokiem, znala-
z³em ma³y 10 gramowy meteoryt. Kie-
dy wysiedliœmy aby opisaæ i zabraæ go,
Jerry odkry³, ¿e mamy kolejn¹ „opo-
now¹ przygodê”, co potwierdzi³ od-
g³os uciekaj¹cego powietrza. Zanim
uporaliœmy siê z problemem, zrobi³o
siê prawie zupe³nie ciemno. Wiatr by³
naprawdê niebywa³y, i myœl o zmaga-
niu siê z nim podczas rozbijania obo-
zu, w prawie zupe³nej ciemnoœci, nie
by³a poci¹gaj¹ca. Wiêc wyruszyliœmy
w nasz¹ koñcow¹, mozoln¹ drogê na
autostradê, w ciemnoœciach, przez pu-
styniê. Podczas jazdy, po stosunkowo
p³askim, g³adkim terenie, w pewnym
momencie Mike zakomunikowa³, ¿e
w³aœnie znalaz³ ³adny meteoryt wy-
³¹cznie w snopie przednich œwiate³.
Ostatni meteoryt wyprawy znaleziony
w smugach œwiate³ w czasie jazdy 25
–30 mil na godzinê na czarnej jak smo-
³a pustyni!

W koñcu wyjechaliœmy z pustyni
i dojechaliœmy do przydro¿nego mote-
lu. Po dobrze przespanej nocy, Jerry i ja
wy³o¿yliœmy na pod³odze wszystkie
nasze znaleziska. Kiedy Mike wszed³
do naszego pokoju i je zobaczy³, zaser-
wowa³em mu kolejn¹ grê s³own¹. Po-
wiedzia³em mu aby podsumowa³ nasz¹
pod³ogê rozrzutu. (strewn-floor zamiast
strewnfield — przyp. t³um.). Tylko po-
kiwa³ g³ow¹.

Podczas naszego pobytu pogoda
w gruncie rzeczy wspó³pracowa³a z na-
mi. Mieliœmy jeden zimny dzieñ z desz-
czykiem, jedn¹ noc z ros¹ i gêsta mg³¹,
i silny wiatr oraz unosz¹cy siê py³ ostat-
niego dnia naszych ³owów. Ale dopie-

DHO 1179 wygl¹da „trochê nie na miejscu” na ¿wirowej równinie Dhofar.

Spojrzenie do wnêtrza DHO 1180 ujawniaj¹ce
jego naturê, ksiê¿ycow¹ mikrobrekcjê, pe³n¹
stopionych na skutek zderzenia sk³adników po-
chodz¹cych zarówno z mórz jak i z wzniesieñ.
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Mike Farmer dumnie pokazuj¹cy „Œwiêtego Graala” ³owców me-
teorytów, œwie¿o znaleziony kawa³ek Ksiê¿yca!

ro nastêpnego ranka zdaliœmy sobie
sprawê, jakie naprawdê mieliœmy
szczêœcie. Obudziliœmy siê i zastaliœmy
pustyniê w warunkach zbli¿onych do
burzy piaskowej. Byliœmy szczêœliwi,
¿e poczeka³a, a¿ bêdziemy wyje¿d¿aæ,
poniewa¿ niemo¿liwe by³yby jakiekol-
wiek poszukiwania przy tak mocno
wiej¹cym wietrze.

Po drodze zatrzymaliœmy siê w myj-
ni samochodowej, aby wymyæ nasze
pojazdy. Py³ pustynny pokrywa³ solidn¹
warstw¹ ka¿dy cal kwadratowy. Zap³a-
ciliœmy za³odze myjni ich czterokrotn¹
normaln¹ stawkê, aby wykonali naj-
lepsz¹ pracê, i kiedy skoñczyli nasze
4WD by³y prawie nieskazitelnie czy-
ste! Zanim odjechaliœmy, daliœmy im
ca³e zaopatrzenie jakie nam zosta³o,
jedzenie itp., którego nie zu¿yliœmy.
Byli zachwyceni, ale nie mog³em siê
zdecydowaæ, kto by³ najszczêœliwszy
oni czy Mike. Mike’a szczerze raduje
rozdawanie rzeczy ludziom, którym siê
mniej poszczêœci³o, robi to na wszyst-
kich swoich wyprawach.

To musi byæ powszechn¹ prawo,
umycie naszych 4WD przynios³o
deszcz. Tu¿ przed Dubajem, wjechali-
œmy w równy drobny deszcz. S¹dz¹c
po rozleg³ych ka³u¿ach stoj¹cej na uli-
cach wody, ewidentnie, wczeœniej by³
znacznie silniejszy. Mike skontaktowa³
siê, aby powiedzieæ, abyœmy byli szcze-
gólnie ostro¿ni, poniewa¿ miejscowi
ludzie po prostu nie wiedz¹, jak jeŸdziæ
w deszczu. Nie wiêcej jak 5 minut póŸ-
niej natknêliœmy siê na przera¿aj¹cy

wrak blokuj¹cy drogê. Jeden pojazd
spoczywa³ do góry nogami na dachu,
który by³ zgnieciony na p³asko przed
siedzeniami.

Gdy dotarliœmy do w³aœciwego mia-
sta, ruch by³ bardzo nasilony, a byliœmy
zmuszeni, aby znaleŸæ pokój w hotelu.
Szybko odkryliœmy, ¿e trafiliœmy na
œwi¹teczne zakupy przed ich najwiêk-
szym œwiêtem w roku. Jedyny pokój,
jaki mogliœmy znaleŸæ gdzieœ w pobli-
¿u lotniska kosztowa³ fortunê. 380 do-
larów za noc.

Podczas naszych ostatnich paru go-
dzin w Dubaju Mike zabra³ nas na
krótk¹ wycieczkê pokazuj¹c zdumie-
waj¹c¹ architekturê miasta. Widzieli-

œmy miejsce, gdzie by³
wznoszony najwy¿szy
budynek œwiata. Jed-
nak najbardziej impo-
nuj¹cy ze wszystkich
by³ „The Palms” stwo-
rzona przez ludzi wy-
spa w kszta³cie gigan-
tycznej palmy, która
po zakoñczeniu budo-
wy pomieœci niewiary-
godn¹ liczbê 25 000
osób. Zakoñczyliœmy
na Z³otym Suku czyli
z³otym bazarze. Cen-
tralny obszar by³ d³u¿-
szy ni¿ blok i sk³ada³
siê ze sklepu za skle-
pem; ka¿dy wystawia³
z³ot¹ bi¿uteriê wszyst-
kich rodzajów, niesa-
mowicie bogato zdo-
bion¹ i drog¹. Niektóre ß

Prawdziwy kalejdoskop kolorów i kszta³tów; ten widok p³ytki cienkiej DHO 1180 potwierdza, ¿e
jest on z³o¿ony z niezliczonej iloœci scementowanych przez uderzenie fragmentów Ksiê¿yca.

klejnoty warte by³y ponad 100 000 $!
Tam musia³y byæ dos³ownie setki mi-
lionów dolarów w z³ocie i drogich ka-
mieniach. I ¿adnego oficera policji czy
stra¿nika w zasiêgu wzroku.

Wróciliœmy na lotnisko aby czekaæ
na nasz wylot o 2.30 rano. Tam powró-
ci³em w myœlach do wydarzeñ ostat-
niego tygodnia. Przejechaliœmy ponad
2200 mil. Blisko 800 mil z tego prze-
jechaliœmy po pustyni, na której zna-
leŸliœmy 75 nowych meteorytów, wa-
¿¹cych ³¹cznie 82 funty. Wiêkszoœæ to
by³y zwietrza³e, popêkane, zwyczajne
chondryty. Lecz kilka by³o bardziej
szczególnych, orientowanych lub po-
krytych ³adnymi regmagliptami. I Mi-
ke znalaz³ trzy chondryty, z których
dwa podejrzewa, ¿e s¹ urelitami i je-
den obecnie potwierdzony ksiê¿yco-
wy (DHO 1180). Jednak nie mog³em
przestaæ myœleæ, ¿e wspomnienia, któ-
re wioz³em do domu mo¿na uwa¿aæ
za najbardziej wartoœciowe skarby tej
wyprawy. Wspomnienia o tych pierw-
szych spostrze¿eniach ka¿dego nowe-
go meteorytu, bez znaczenia jak zwie-
trza³ego czy pokruszonego, by³y
daleko bardziej drogocenne ni¿ wiêk-
szoœæ rzeczywistych meteorytów we
w³asnej osobie.

Jeden ekscytuj¹cy tydzieñ na fanta-
stycznie opustosza³ej pustyni, znajdo-
wania meteorytów, zawi¹zywania no-
wych przyjaŸni i zacieœniania starych
i odkrywania na nowo odrobiny same-
go siebie, który jest tak ³atwo zag³uszyæ
przez zgie³k ¿ycia codziennego w „re-
alnym œwiecie”.
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Meteoryt Motta di Conti
Matteo Chinellato

Villanova i Motta di Conti to dwa
miasteczka znajduj¹ce siê
w okrêgu Casale Monferrato

w Piedmoncie. Miêdzy 10:30 a 10:45
rano, 28 lutego 1868 roku, w kierunku
NNE od miasta Casale s³yszano g³oœn¹
eksplozjê. Po mniej wiêcej dwóch se-
kundach nast¹pi³a kolejna eksplozja, nie
tak g³oœna, jak pierwsza i sk³adaj¹ca siê
z dwóch wybuchów, jeden za drugim.
Wieœniacy nie zwrócili wiêkszej uwagi
na eksplozje bior¹c je za odg³osy dale-
kiej burzy. Po chwili jednak niektórzy
uprzytomnili sobie, ¿e nawet s³yszany
z daleka normalny grzmot brzmia³by
zupe³nie inaczej. Brzmia³o to bardziej
jak wystrza³ z dzia³a du¿ego kalibru, ale
sk¹d by siê ono tam wziê³o?

Nastêpnego dnia wyk³adowcy z po-
litechniki w Casale dowiedzieli siê od
znajomych mieszkaj¹cych w Villano-
va, ¿e w tym samym czasie, gdy s³y-
szano eksplozjê, spad³y z nieba kamie-
nie w Villanova i Motta di Conti.
Chocia¿ kilku naukowców chcia³o za-
raz wyruszyæ na miejsce spadku, aby
przeprowadziæ badania, zapowiada³a
siê brzydka pogoda i nie mogli zna-
leŸæ powozu. Jak siê okaza³o, wiele
meteorytowych kamieni zebrali tam-
tejsi mieszkañcy. Uczeni dotarli na
miejsce dopiero po dwóch dniach, 2
marca. Gdy przybyli do Villanova,

spotkali siê z mieszkañcami, którzy
znali teren.

Obszar badañ obj¹³ Villanova, Mot-
ta di Conti, Roggia Marcona, Roggia
Stura i lokalne drogi z Casale do Ver-
celli. Uczeni pytali ka¿dego, kogo spo-
tkali na drodze, ale mimo to nie dowie-
dzieli siê niczego interesuj¹cego.
Pierwsz¹ czêœæ dok³adnej informacji
uzyskali, gdy stwierdzili, ze zjawisko
wyst¹pi³o na obszarze miedzy Villano-
va i Motta di Conti. Nastêpnie zaczêli
szukaæ fragmentów meteorytu i próbo-
wali dowiedzieæ siê czegoœ o warun-
kach, w jakich odnaleziono fragmenty.
Wielu tamtejszych mieszkañców przy-
nios³o kawa³ki ró¿nych materia³ów, jak
serpentyn, ceg³y i tak dalej. Jednak po
odrzuceniu bezu¿ytecznego materia³u
znaleziono ostatecznie dwa okazy me-
teorytu w Villanova, a inne, znacznie
mniejsze fragmenty, znaleziono w Mot-
ta di Conti. W sumie znaleziono nastê-
puj¹ce okazy: 1920 g w posiadaniu dr
Martinetti, który dosta³ go od pana Cal-
dany, robotnika rolnego, który widzia³
spadaj¹cy meteoryt; inny okaz, 6311 g
znaleziony przez pana Cabrina, myœli-
wego z Villanova, który powiedzia³, ¿e
widzia³ meteoryt, jak spada³ i wydoby³
go z do³u g³êbokiego na pó³tora metra.
Inne okazy meteorytu wa¿y³y od 300
do 500 gramów. Najwiêkszy okaz mia³

interesuj¹cy wygl¹d, a opowieœæ Cabri-
na, jako naocznego œwiadka, wydawa-
³a siê bardzo przydatna.

Jednak po dok³adnej analizie opo-
wieœci Cabrina uczeni odkryli, ¿e 29
lutego by³ on w rzeczywistoœci w Me-
diolanie i dlatego nie móg³ widzieæ
tego zjawiska. Przyparty do muru Ca-
brin przyzna³, ¿e w rzeczywistoœci me-
teoryt zosta³ znaleziony przez pewne-
go ch³opca, który sprzeda³ mu go za
25 centów. Pytany, dlaczego powie-
dzia³, ¿e znalaz³ meteoryt na g³êboko-
œci pó³tora metra, odpar³, ¿e wa¿¹cy
1920 g kamieñ dr Martinettiego zna-
leziono na g³êbokoœci 50 cm, wiêc
okaz wa¿¹cy 6311 g powinien wbiæ siê
w ziemiê znacznie g³êbiej. By³o tak¿e
oœwiadczenie Caldany, robotnika, któ-
ry da³ okaz 1920 g Martinettiemu. Po-
wiedzia³ on, ze bolid spada³ niezwy-
kle szybko i spadaniu towarzyszy³o
bardzo g³oœne dudnienie. Widzia³, jak
kamieñ odci¹³ górne ga³êzie drzewa,
potem przelecia³ przez drzewo orze-
cha w³oskiego tak¿e ³ami¹c jego ga³ê-
zie i w koñcu wbi³ siê w ziemiê kilka
metrów od niego. Widz¹c to, robotnik
pad³ na ziemiê i nie odwa¿y³ siê po-
dejœæ do miejsca spadku. Wróci³ do-
piero nastêpnego dnia, ale wys³a³ ch³o-
paka, by podniós³ kamieñ, a sam
schowa³ siê za drzewo.

Tymczasem uczeni dostali ró¿ne
okazy meteorytu podarowane przez
mieszkañców. Nie dotyczy³o to okazu
Cabrina. Odmówi³ on oddania meteory-
tu nawet na kilka dni stwierdzaj¹c, ¿e
mo¿e przekazaæ go tylko swemu panu,
który nie chcia³ go oddaæ. Martinetti
zaj¹³ odmienne stanowisko co do swe-
go okazu i by³ bardzo zadowolony, ¿e
mo¿e pomóc nauce oddaj¹c go. Tym
gestem uczeni w koñcu mogli rozpo-
cz¹æ dochodzenie w sprawie spadku,
które stwierdza³o:

„Z relacji œwiadków wiemy teraz, ¿e
29 lutego, miedzy 10:30 a 11 rano nie-
bo by³o zachmurzone. S³yszano g³oœn¹
eksplozjê, po której zaraz nast¹pi³a dru-
ga, albo wed³ug niektórych, dwie od-
rêbne eksplozje. Grzmotom tym towa-
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rzyszy³y trzaski, d³ugotrwa³e i bardzo
silne, jak strzelanina, które stopniowo
s³ab³y. Œwiadek Pietro Righini porów-
na³ ten ha³as do silnego ognia z musz-
kietów. Potem wszystko siê uspokoi³o.
Na pocz¹tku wszyscy s¹dzili, ¿e eks-
plodowa³ magazyn prochu ko³o Casa-
le. Wybuch³a panika i wiele osób pad³o
na ziemiê. Nawet zwierzêta wygl¹da³y
na przestraszone tym zjawiskiem. Dr
Alzona z Villanova powiedzia³, ¿e wo³y
orz¹ce pole w jego posiad³oœci ko³o
Roggia di Marcona zdradza³y oznaki
przera¿enia i nie chcia³y dalej iœæ. Cal-
dana tak¿e mówi³ o podobnym przy-
padku i inni, których pytano. Eksplo-
zje s³yszano i na równinach i w górach
daleko od miejsca, gdzie to zjawisko
wyst¹pi³o. Nie tylko s³yszano je w Ca-
sale, ale tak¿e w Caudii, S. Giorgio,
Olivoli i Alessandrii. Kawalerzysta Par-
nisetti, dyrektor Obserwatorium Mete-
orologicznego, stwierdzi³, ¿e eksplozje
s³yszano tak¿e w kierunku Novi, Tor-
tony i Acqui i ¿e ludzie pracuj¹cy w
polu czuli dr¿enie ziemi, jak w czasie
d³ugotrwa³ego grzmotu lub przy wy-
strzale z armaty.”

Ka¿demu, kto pracowa³ w polu, albo
kto móg³ widzieæ spadaj¹cy meteoryt,
zadawano najpierw proste pytanie: Co
pan widzia³? Niektórzy mówili, ¿e nic
nie widzieli, ale siê bali, a inni mówili,
ze widzieli bry³ê otoczon¹ chmur¹
dymu, która wirowa³a i pêdzi³a z nie-
zwyk³¹ szybkoœci¹, czemu towarzyszy³
bardzo g³oœny ³oskot. Œwiadkom zada-
wano dalsze pytania, na przyk³ad: Jak
wygl¹da³a bry³a? Jaki mia³a kszta³t?
Czy by³a tylko jedna bry³a? Czy zjawi-
sku towarzyszy³o œwiat³o na niebie?

Wiele odpowiedzi by³o niejasnych i
myl¹cych. Kilka osób twierdzi³o, ¿e
widzieli szybko poruszaj¹cy siê obiekt
pozostawiaj¹cy za sob¹ smugê dymu.
Pewien m³ody cz³owiek powiedzia³, ¿e
us³ysza³ ha³as, jakby pocisk armatni
przelecia³ mu nad g³ow¹; instynktow-
nie siê pochyli³, a gdy znów spojrza³ w
górê, zobaczy³ du¿y obiekt, który wi-
rowa³ podczas spadania. Inni mówili,
¿e po eksplozjach zobaczyli kilka ciem-
nych, mglistych plam, jak ma³e chmur-
ki na du¿ej wysokoœci, które szybko
znik³y. Myœliwy, który by³ przy ujœciu
Sesii do Padu, tak¿e powiedzia³, ¿e
wyraŸnie widzia³ kilka plam, jak ma³e
chmurki na du¿ej wysokoœci, które
szybko znik³y. Sugeruje to, ¿e raczej
zamiast pojedynczego meteorytu spa-
d³y ró¿ne fragmenty.

Relacje ró¿nych
œwiadków opisywa³y
bolid jako wiruj¹c¹
bry³ê pozostawiaj¹c¹
smugê dymu, ale bez
zjawisk œwietlnych.
Jeœli chodzi o trajek-
toriê bolidu, wielu
œwiadków widzia³o
go na znacznej wyso-
koœci, podczas gdy
inni twierdzili coœ
przeciwnego: prosto-
liniowa, ale tak¿e za-
krzywiona trajekto-
ria, której koñce
rozci¹ga³y siê ku za-
chodowi, albo raczej
na WNW, i na wschód, podczas gdy
wypuk³oœæ zwrócona by³a ku pó³nocy.

Ludzie pracuj¹cy w polu twierdzili
tak¿e, i¿ krótko po eksplozjach widzie-
li lub s³yszeli rozmaite cia³a spadaj¹ce
w ró¿nych miejscach, wszystkie w tym
samym czasie, i uderzaj¹ce w ziemiê
ze st³umionym, g³uchym odg³osem.
Mo¿na z tego wywnioskowaæ, ¿e by³o
wiele fragmentów meteorytu, co suge-
ruje fragmentacjê lub deszcz cia³. Pola
dok³adnie przeszukano, ale nie znale-
ziono ¿adnego okazu. Mo¿e byæ tak
dlatego, ¿e by³y one za ma³e, albo po-
wodem by³ deszcz, który pada³ po po-
³udniu i w nocy 1 marca zacieraj¹c œlady
spadania fragmentów. W pewnym miej-
scu w Vasciotto, w lewo od drogi pro-
wadz¹cej z Casale do Vercelli i 1200
metrów od Villanova, by³o kilku drwa-
li, którzy twierdzili, ¿e kilka chwil po
eksplozjach spad³ deszcz ma³ych ka-
wa³ków piaskowca, z których jeden
uderzy³ drwala w g³owê. Niestety jed-
nak nic wiêcej nie wiadomo.

O trzech najwiêkszych okazach mo¿-
na powiedzieæ, ¿e jeden spad³ na pole
pszenicy 600 m na po³udniowy wschód
od Villanova i zosta³ znaleziony przez
robotnika rolnego Caldanê na g³êboko-
œci 50 m. Kierunek wbicia siê w ziemiê
by³ z pó³nocy na po³udnie, ale odchyle-
nie od pionu by³o niewielkie. Drugi ka-
mieñ spad³ na pó³noc od Villanova w
œrodku pola obsianego pszenic¹, ko³o
zagrody Roletty, 2350 metrów od pierw-
szego kamienia, i wbi³ siê w ziemiê na
37 cm w kierunku z pó³nocnego wscho-
du na po³udniowy zachód. Trzeci frag-
ment spad³ w Motta di Conti naprzeciw-
ko tawerny, uderzy³ w bruk i rozpad³ siê
na kawa³ki. Fragment wa¿¹cy 11 gra-
mów znalaz³ sekretarz rady miasta i da³

najpierw podprefektowi Vercelli, a po-
tem trafi³ on do dyrektora Regionalnego
Muzeum Mineralogii w Turynie. Bru-
kowiec, na który spad³ meteoryt, pêk³
i zosta³ wbity na jakieœ pó³ centymetra
w ziemiê. Ten trzeci fragment znalezio-
no 3150 metrów od pierwszego i 3240
metrów od drugiego.

W sumie meteoryty by³y rozrzucone
w kierunku z WNW do ESE na d³ugo-
œci 12,6 km i na powierzchni 6 kilome-
trów kwadratowych. Pierwszy fragment,
nale¿¹cy do dr Martinettiego, mia³ kszta³t
nieregularnego szeœcianu, a drugi, bêd¹-
cy w posiadaniu hrabiego Malabaili,
mia³ kszta³t nieregularnej piramidy z za-
okr¹glon¹ podstaw¹ i jedn¹ œcian¹ i by³
pokryty ³adn¹, br¹zow¹ skorup¹ obto-
pieniow¹ o twardoœci miêdzy 5 a 6 w
skali Mohsa. Bry³y opisano jako szare z
¿ó³tymi plamkami, z du¿ymi, brunatny-
mi granulami i lœni¹cymi punkcikami
podobnymi do kropelek metalu. Przepro-
wadzono tak¿e jakoœciowe, chemiczne
analizy aerolitu i stwierdzono typow¹
mieszankê pierwiastków i zwi¹zków
chemicznych wystêpuj¹cych w chondry-
tach. Ówczeœni naukowcy wysunêli kil-
ka teorii, na przyk³ad ¿e bry³a eksplodo-
wa³a na ró¿ne fragmenty i ¿e trajektoria
bolidu bieg³a z pó³nocnego zachodu na
po³udniowy wschód pod du¿ym k¹tem
do horyzontu.

Wydaje siê, ¿e bry³a rozpad³a siê przy
pierwszej eksplozji na fragmenty, które
otoczone czymœ w rodzaju ob³oków spa-
da³y w ró¿nych kierunkach i wywo³y-
wa³y bardzo g³oœny rumor. Nastêpne
dwie eksplozje by³y spowodowane frag-
mentacj¹ innych kawa³ków. Przypusz-
czalnie ostatnia z nich by³a spowodowa-
na przez fragment, który rozpad³ siê
ca³kowicie i spowodowa³ deszcz „pia-

Jeden z meteorytów Motta di Conti odnaleziony w Villanova.
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Zasada Avocado
Co mo¿e powiedzieæ nam egzotyczny owoc

o pocz¹tkach Uk³adu S³onecznego
Mark A. Sephton

Dzia³anie ciep³a i wody na pier-
wotn¹ materiê w pocz¹tkach
istnienia Uk³adu S³oneczne-

go jest g³ównym tematem badañ wielu
naukowców. Z czego utworzy³ siê
Uk³ad S³oneczny i jakim przeobra¿e-
niom ulega³a pierwotna materia, to
g³ówne pytania nurtuj¹ce naukowców.

Noœniki informacji poszukiwanych
przez naukowców mo¿na sobie wy-
obraziæ w postaci owocu avocado w ko-
smicznym kocio³ku m³odego Uk³adu
S³onecznego (rys. a). Przed obróbk¹
ciepln¹ owoc ten ma tward¹ pestkê
otoczon¹ soczystym i miêkkim mi¹¿-
szem. Po przeobra¿eniu przez ciep³o
z miêkkiego mi¹¿szu uciekaj¹ lotne
sk³adniki pozostawiaj¹c tward¹ skórê
wokó³ nienaruszonej, wewnêtrznej
pestki. W obecnoœci wody proces prze-
biega inaczej. Woda zmiêkcza i oddzie-
la delikatny mi¹¿sz, który odpada po-
zostawiaj¹c tylko sam¹ pestkê. Tak wiêc
badacz planet, analizuj¹c stan owocu,

mo¿e wyci¹gn¹æ wnioski na temat hi-
storii jego przeobra¿eñ: zachowany
mi¹¿sz i pestka wskazuje na brak prze-
obra¿eñ, wysma¿ony i pozbawiony lot-
nych sk³adników mi¹¿sz przyklejony
do pestki œwiadczy o przeobra¿eniu
przez ciep³o, a sama tylko pestka suge-
ruje dzia³anie ciep³a i wody.

Niestety w m³odym Uk³adzie S³o-
necznym nie by³o roœlin avocado, któ-
re mog³yby dostarczyæ owocowych
wskaŸników przeobra¿eñ. By³y jednak
planetoidy, których fragmenty s¹ wy-
rzucane ku Ziemi przez kosmiczne zde-
rzenia i spadaj¹ na powierzchniê naszej
planety jako meteoryty (rys. b). Te
obiekty s¹ pozosta³oœciami po formo-
waniu siê planet i pozosta³y niezmie-
nione od momentu narodzin Uk³adu
S³onecznego. Ponadto szczególnie pier-
wotna forma meteorytu, nazywana
chondrytem wêglistym, zawiera mate-
riê organiczn¹. Ta meteorytowa mate-
ria organiczna w du¿ym stopniu mo¿e

pe³niæ podobn¹ funkcjê, jak owoc avo-
cado opisany w powy¿szej analogii.

W meteorytach, ulegaj¹ca ³atwo de-
gradacji materia organiczna jest wzbo-
gacona w ciê¿kie izotopy wêgla i azotu
(13C i 15N), podczas gdy mniej ³atwo ule-
gaj¹ca degradacji materia organiczna
zawiera wiêcej l¿ejszych izotopów (12C
i 14N). Oznacza to, ¿e jeœli wszystkie
chondryty wêgliste mia³y na pocz¹tku
podobny sk³ad materii organicznej, to
analizuj¹c stosunki izotopów wêgla
i azotu mo¿emy zrekonstruowaæ histo-
riê przeobra¿eñ meteorytu. Podobnie
jak w przypadku owocu avocado: za-
chowane ciê¿kie i lekkie izotopy wska-
zuj¹ na brak przeobra¿eñ, czêœciowa
utrata ciê¿kich izotopów przy zachowa-
niu lekkich wskazuje na przeobra¿enia
cieplne, a zachowanie tylko lekkich izo-
topów wskazywa³oby na dzia³anie cie-
p³a i wody.

Oczywiœcie oryginalna, wyjœciowa
materia organiczna, która by³a rozpro-

skowca”, o którym mówili drwale. Uwa-
¿a siê, ¿e wspomniany wy¿ej „ogieñ
muszkietów” by³ wywo³any przez ma³e
fragmenty, które od³upywa³y siê od
g³ównej masy i eksplodowa³y. Teoria
pojedynczej bry³y by³a przewa¿nie od-
rzucana, poniewa¿ znalezione okazy nie
mia³y oznak pêkania ani ostrych krawê-
dzi, ale sk³ada³y siê z wyraŸnie zaryso-
wanych, zakrzywionych powierzchni z
kompletn¹ skorup¹ obtopieniow¹, które
nie mog³y siê wytworzyæ podczas trwa-
j¹cego oko³o 8 sekund spadania.

Przypuœæmy nastêpnie, ¿e by³a gru-
pa aerolitów sk³adaj¹ca siê z trzech bry³,
co prowadzi do dwóch teorii. Pierwsza
mówi, ¿e dwie bry³y po³¹czy³y siê ze
sob¹ i wesz³y w atmosferê jako jedna
bry³a, po czym znów siê rozdzieli³y.
Istotnie widaæ, ¿e skorupa obtopienio-
wa na fragmentach jest jasna w niektó-
rych miejscach i ciemna w innych.

Druga teoria mówi, ¿e by³ rój mniej-
szych bolidów, które porusza³y siê ra-
zem, a nastêpnie podzieli³y. Tak wiêc
29 lutego, krótko przed spadkiem me-
teorytu Motta di Conti, widziano du¿¹
kulê œwiat³a pêdz¹c¹ z po³udnia na za-
chód ku Ziemi. Ponadto kilku œwiad-
ków widzia³o bry³ê ze smug¹ dymu
miêdzy 11:15 a 11:30, prawdopodob-
nie tak¿e meteor Motta di Conti. O 11
inni widzieli bry³ê ze smug¹ dymu po-
ruszaj¹c¹ siê od pó³nocnego wschodu
na po³udniowy zachód. Po kilku sekun-
dach by³y dwie eksplozje i lekki wstrz¹s
ziemi odczuwalny i we wsi i w okolicy.

Mo¿emy wiêc teraz powiedzieæ, ¿e
29 lutego w okolicy Motta di Conti
i Villanova by³ widowiskowy deszcz
meteorytów, z których czêœæ spad³a na
ziemiê. Ostatnie analizy sklasyfikowa-
³y meteoryt Motta di Conti jako chon-
dryt H4. W sumie znaleziono 9,15 kg ß

rozmieszczone teraz w muzeach i uni-
wersytetach ca³ego œwiata, jak miêdzy
innymi Muzeum Mineralogiczne Uni-
wersytetu w Turynie (6,3 kg), Muzeum
Mineralogiczne Uniwersytetu w Rzy-
mie (1,5 kg), Muzeum Przyrodnicze
w Mediolanie (212 g) i Muzeum Przy-
rodnicze w Wiedniu (45 g).

Rycina przedstawiaj¹ca meteoryt Motta di
Conti nale¿¹cy do hrabiego Malabaili.
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szona w m³odym Uk³adzie S³onecznym,
nie jest dostêpna do badañ, a jakiekol-
wiek jej pozosta³oœci w meteorytach s¹
niew¹tpliwie w jakiœ sposób przeobra-
¿one. Inaczej mówi¹c nie mo¿emy mieæ
nadziei na znalezienie niegotowanego
avocado. Tak wiêc naszym pierwszym
portem docelowym s¹ chondryty ensta-
tytowe. Przypuszcza siê, ¿e maj¹ one
wspólne pochodzenie z chondrytami
wêglistymi, ale by³y ogrzewane bez
wody na macierzystej planetoidzie.
Z pewnoœci¹ chondryty enstatytowe za-
wieraj¹ stosunkowo ciê¿kie izotopy
wêgla i azotu i mog¹ byæ uwa¿ane za
kombinacjê twardej, zubo¿onej w zwi¹z-
ki organiczne, zawieraj¹cej ciê¿kie izo-
topy „skóry” okrywaj¹cej organiczn¹
„pestkê” z lekkimi izotopami.

Egzotyczny owoc i meteorytowa materia organiczna, oraz ich potencjalne zapisy prze-
obra¿eñ w Uk³adzie S³onecznym.

ß

PrzejdŸmy teraz do chondrytów wê-
glistych typu I i II, takich jak Orgueil
i Murchison, które na macierzystych
planetoidach by³y ogrzewane w obec-
noœci wody. Jak mo¿na siê spodziewaæ
na podstawie naszego modelu avoca-
do, chondryty wêgliste s¹ l¿ejsze izo-
topowo od chondrytów enstatytowych.
Potwierdzenie procesów, które uczyni-
³y chondryty wêgliste izotopowo
l¿ejszymi, uzyskano dziêki ekspery-
mentom, które rozszerzy³y proces prze-
obra¿eñ poza ten doznawany w kosmo-
sie. Chondryty wêgliste by³y sztucznie
podgrzewane w laboratorium i wyniki
wskazuj¹, ¿e im bardziej by³a ogrzewa-
na próbka w obecnoœci wody, tym l¿ej-
sze by³y izotopy wêgla i azotu w tym,
co pozosta³o. WyraŸnie widaæ, ¿e woda

i ciep³o powoduj¹ usuniêcie ciê¿kich
izotopów wêgla i azotu i pozostawie-
nie organicznej pozosta³oœci z lekkimi
izotopami. Inaczej mówi¹c przeobra¿a-
nie z udzia³em wody stopniowo ods³a-
nia tward¹, organiczn¹ „pestkê” z lek-
kimi izotopami.

Procesem, który mo¿e skuteczniej
usuwaæ zwi¹zki organiczne ni¿ dzia³a-
nie wody, jest utlenianie. Chondryty
wêgliste typu III, takie jak Allende, zo-
sta³y ogrzane na macierzystych plane-
toidach do 400 — 500°C. W obecnoœci
tlenu w takiej temperaturze materia or-
ganiczna zosta³a ca³kowicie spalona
i mog³y pozostaæ tylko najbardziej
ogniotrwa³e zwi¹zki organiczne. Istot-
nie, gdy badamy chondryty wêgliste typu
III, maj¹ one najl¿ejsze izotopy spoœród
dotychczas omawianych próbek. Mate-
riê organiczn¹ w chondrytach typu III
mo¿na uwa¿aæ za pestkê avocado ogo-
³ocon¹ do czysta przez tlen z wszelkiej
ciê¿kiej izotopowo, zdolnej do rozpadu
materii organicznej.

Tak wiec, gdy nastêpnym razem za-
bierzemy siê do jedzenia avocado, pa-
miêtajmy, ¿e to co mamy w rêku, ma
mo¿liwoœæ zapisania historii przeobra-
¿eñ przez ciep³o i wodê. I odwrotnie,
gdy znów bêdziemy badaæ chondryt
wêglisty, nie próbujmy zatopiæ w nim
zêbów nawet jeœli wiemy teraz nieco
wiêcej o tym, gdzie on by³.

Department of Earth Science and
Engineering, Imperial College of Scien-
ce Technology and Medicine, London,
United Kingdom.

Przedsiêbiorstwo u¿ytecznoœci publicznej
„PolandMET”

oraz jego szacowny Prezes Marcin Cima³a,
pragn¹ zaprosiæ Pañstwa na

VII Piknik Meteorytowy
do Dziêgielowa, ul. Targoniny 30

w dniu 13 sierpnia 2005 roku (sobota)

Celem pikniku jest sprzeda¿ lub wymiana
wszelkiej materii meteorytowej.

Dlatego uprasza siê uczestników pikniku
do zabrania ze sob¹ okazów na sprzeda¿,

wymianê lub tylko do pokazania.

Organizator gwarantuje mi³¹ atmosferê, œwie¿e
górskie powietrze, wiele meteorytów, wycieczkê

do lasu, przek¹ski, napitki  itp.

Miejscem spotkania bêdzie tajna siedziba PolandMETu
w Dziêgielowie ko³o Cieszyna. Najproœciej dojechaæ

mo¿na PKS/PKP z Katowic do Cieszyna (1:40h).
Nastêpnie z Cieszyna do Ba¿anowice Potoczki (0:10h)
- (PKP to drugi przystanek na trasie Cieszyn - Bielsko

Bia³a). St¹d w 10 min mo¿na dojœæ na piechotê lub
zadzwoniæ po eskortê, która bezpiecznie doprowadzi

na miejsce zlotu za niewielk¹ op³at¹.
Zg³oszenie uczestnictwa proszê wpisywaæ do ksiêgi

goœci na podanym ni¿ej adresie internetowym.
http://www.piknik2005.prv.pl

Aby atmosfera by³a jeszcze bardziej zniewalaj¹ca,
organizator sugeruje jako wpisowe zabranie ze sob¹
jakiegoœ ma³ego suwenira regionalnej kuchni (ciasto,

ciasteczka, piwo, itp).
Plan dojazdu:

http://www.polandmet.com/piknik2005.jpg
Kontakt: tel. (033)85 86 409 (najlepiej po 20:00h)

e-mail: marcin@polandmet.com
I oby pogoda dopisa³a...

a)  Avocado

b)  Meteoryt (materia organiczna)

niezmieniony           ciep³o ciep³o i woda
lub utlenianie
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Letnie wakacje zim¹
Grzegorz Pacer

Wakacyjny wyjazd zaplano-
waliœmy 2 tygodnie przed
Bo¿ym Narodzeniem.

Najpierw by³y problemy z biletami
— tanich ju¿ nie by³o, a potem szuka-
nie wypo¿yczalni samochodów, która
da auto w Perth, a z powrotem weŸmie
w Melbourne .Te miasta oddalone s¹
od siebie o oko³o 3600 km . Bez pro-
blemu by³oby z normalnym samocho-
dem osobowym, ale to mia³ byæ „bush-
camper”! No i by³.

Lot nawet przyjemny, przesiadka
(odpoczynek ,rozprostowanie nóg )w
Kuala Lumpur. Przylot do Perth, lek-
kie zmêczenie daje znaki, trochê ner-
wówki — taksówkarze nie chc¹ nas
zawieŸæ do wypo¿yczalni samocho-
dów, mówi¹ ¿e blisko i mamy jechaæ
autobusem . W koñcu jeden siê zgodzi³
no i jechaliœmy 30 minut, a kosztowa³o
to 18 dolarów australijskich.

Instrukta¿ przy przejmowaniu auta
trwa³ ponad godzinê. Dostajemy doœæ
dobre mapy i przewodniki, brelok od
kluczy samochodowych uprawnia nas
do 10% zni¿ki na niektórych kempin-
gach. Auto, nowa Toyota Landcruiser,
11 tys. km na liczniku, fantastycznie
wyposa¿one. Œpiwory, poœciel, rêczni-
ki, œcierki, wszystko œwie¿o prane.
Kuchenka spirytusowa — przenoœna,

garnki, naczynia, sztuæce — wszyst-
ko pouk³adane w szufladach, oprócz
podstawowych narzêdzi — ³opata, w¹¿
do nabierania wody, w aucie jest bie-
¿¹ca woda ze zbiornika (oko³o 45 li-
trów). Kabel elektryczny do podpiê-
cia siê do pr¹du na kempingach oraz
do pod³adowania akumulatorów —
dwóch: jeden zasila lodówkê, pompê
wody bie¿¹cej i oœwietlenie, a drugi
tylko do rozruchu silnika. A silnik nie
byle jaki — 4,2 litra (200 KM) diesel,
2 baki paliwa po 90 litrów, co umo¿li-
wia zrobienie do 1000 km nawet po
szutrowej drodze. Napêd 4×4 w³¹cza-
ny rêcznie. Na wyposa¿eniu samocho-
dów typu „bushcamper” znajduje siê
tzw. nadajnik ratunkowy, który w przy-
padku uruchomienia zapewnia, ¿e
w ci¹gu godziny przylatuje samolotem
pomoc. Czego nie robi dzisiejsza tech-
nika! Przy odrobinie rozs¹dku ju¿ nie
umiera siê z pragnienia, g³odu lub od
uk¹szenia jadowitego wê¿a. W Perth
robimy zakupy, wszystko tu jest au-
stralijskie, nawet polska kie³basa, ten
kraj jest samowystarczalny. Interesu-
j¹ce spostrze¿enie: woda mineralna
jest tu dro¿sza od benzyny!

Wyje¿d¿amy. Droga schodzi nam
szybko, krajobraz niesamowity, czasem
monotonny.

Jednym z celów wyprawy jest od-
wiedzenie kraterów Henbury (fot. 1).
Znajduj¹ siê one w stanie „Terytorium
Pó³nocne”, oko³o 4000 tys. km od Perth.
Kratery dobrze wykszta³cone, oznako-
wane; doje¿d¿amy prawie 100 metrów
od pierwszego z nich, dalej ju¿ ogro-
dzone.

W³adze Terytorium Pó³nocnego za-
pewni³y sobie prawo w³asnoœci mete-
orytów. Osobiœcie mam na to inny po-
gl¹d. Podobno nawet z³apanych na
zbieraniu wsadzaj¹ do ciupy.

Oblecia³em wszystkie kratery i to
parê razy, patrz¹c pod nogi. Meteory-
tów nie znalaz³em, ale

za to szkliwo impaktowe i to parê
³adnych okazów. Meteoryty znajduje
siê trochê poza kraterami, no i musi byæ
trochê ch³odniej na to patrzenie pod
nogi. Nam trafi³o siê gor¹co, ok. 43° C,
no i co w tym czasie te¿ normalne, pla-
ga much (fot. 2). Nie gryz¹, ale pchaj¹
siê do gêby, nosa i uszu. Na parkingu
przed kraterami 2 miejsca do grilowa-
nia, zadaszone sto³y z ³awkami. Prosi
siê tylko, ¿eby ci, co nocuj¹, wrzucili
w kopercie do specjalnej skrzynki po 3
A$ za osobê. Jest te¿ ksiêga goœci. W le-
cie wpisów niewiele: jeden, dwa na
dzieñ.

Nocowanie w pobli¿u kraterów jest
imponuj¹ce, gwiaŸdziste niebo, abso-
lutny spokój i cisza, ognisko (fot. 3).
Trzeba tylko wczeœniej pomyœleæ
o drewnie na opa³, bo w okolicy wszyst-
ko wyzbierane. My przywieŸliœmy ze
sob¹ przytroczone na dachu auta. Oko-
³o 22:00 temperatura spad³a do 33° C!
Nie ma wtedy nic lepszego ponad zim-
ne, lodowate piwo. Australijskie piwo
XXXX (czytaj: four X) jest niez³e, sma-
kuje jak w dawnej Polsce z browaru
w Czêstochowie.

Rano œniadanie; siedzimy przy kawie
dopóki s³oñce nie za wysoko, jedziemy
do Alice Springs, uzupe³niamy zapasy i
dalej na po³udnie, do Melbourne.

Uwaga: Orientuj¹c siê po s³oñcu
trzeba pamiêtaæ, ¿e wskazuje ono kie-
runek pó³nocny, a nie po³udniowy, jak
na naszej pó³kuli! No i ksiê¿yca ubywa
i przybywa z innej strony ni¿ u nas. Po-Fot. 3. Ognisko pod kraterami
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³udnie wskazuje noc¹ Krzy¿ Po³udnia,
który wygl¹da bardziej na romb.

W Australii maj¹ chyba ze 3 strefy
czasowe. We dwóch jest ró¿nica czasu
o 1 godzinê, a w jednej o pó³ godziny.
Jad¹c zgubi³em pó³ godziny i do dzi-
siaj nie wiem jak to siê sta³o.

W Melbourne, po paru dniach do-
staliœmy dobrego typa, ¿e mo¿na po-
przez internet kupiæ tanie bilety na Ta-
smaniê. Zdecydowaliœmy siê, trzeba
by³o tylko uwa¿aæ, bo ceny wahaj¹ siê
zale¿nie od pory dnia i godziny odlotu.
Przez pó³ dnia zastanawiania siê bilet
kosztowa³ na Tasmaniê 29 A$, ale za to
powrotny 89 A$. Parê godzin wczeœniej
by³y jeszcze po 49 A$.

Trzeba byæ szybkim, bo akurat ko-
niec wakacji w Australii, a oni chêtnie
spêdzaj¹ je na Tasmanii. Klimat tam
umiarkowany, podobny jak w Polsce.
Tylko ze wzglêdu na bliskoœæ Antark-
tydy nastêpuj¹ raptowne zmiany pogo-
dy (na z³¹). My mieliœmy szczêœcie,
przez ca³y nasz piêciodniowy pobyt
by³o ciep³o i s³onecznie.

Polonusy z Melbourne nagra³y nam
super noclegi w „Domu Polskim”
w Hobart (fot. 4). P³aci siê 120 A$ za
tydzieñ, warunki dobre, czujemy siê
swojsko. Wszyscy w „Domu Polskim”
bez wyj¹tków mówi¹ po polsku. Ludzie
bardzo ¿yczliwi, chêtnie udzielaj¹ po-
mocnych informacji. Mi³o jest razem
pobiesiadowaæ. W „Domu Polskim”
kuchnia jest wspólna, dobrze wyposa-
¿ona, 2 wspólne ³azienki i toalety. Po-
koi chyba z 10, ale trzeba wczeœniej
rezerwowaæ (mo¿na przez internet).

Teraz mogê zdradziæ cel naszego
pobytu na Tasmanii: „Szk³o Darwina”.
Jeszcze w domu przemyœliwa³em tak¹
opcjê. By³em przygotowany: mapy,
GPS, ³opatka, itp...

Chêtnych te¿ nie zabrak³o. Poznani
parê dni wczeœniej w Melbourne Polo-
nusy z Kanady, którzy zatrzymali siê
równie¿ w „Domu Polskim”, byli na tê
wyprawê bardzo chêtni.

Wiêc skoro œwit o 11:00 wyruszyli-
œmy. Samochód z wypo¿yczalni, trochê
ma³y, no i zastanawia³em siê, czy ta-
kim to osobowym autem dojedziemy
na miejsce.

W Australii (Tasmania to te¿ Austra-
lia) przywyka siê szybko do du¿ych
odleg³oœci, dlatego te¿ 280 km do Mt.
Darwin, to jak rzut beretem. Ale jedzie-
my pe³ne 5 godzin. Na porz¹dku dzien-
nym s¹ znaki drogowe typu „za tym za-
krêtem bêdzie miasto” lub „zaraz

zobaczycie coœ
ciekawego”. Kra-
jobraz zmienia siê
jak w kalejdosko-
pie. Jest na co po-
patrzeæ. Jako kie-
rowca muszê
raczej uwa¿aæ na
drogê i na dzik¹
zwierzynê, przede
wszystkim na
kangury. Nie s¹
tak du¿e, jak na
kontynencie, ale
mo¿na auto nieŸle
pokiereszowaæ.
Wylatuj¹ na drogê wszêdzie, gdzie siê
da i do tego bez ostrze¿enia.

Mt. Darwin le¿y ko³o miasteczka
Queenstown, które to kiedyœ prze¿ywa-
³o dobre czasy zwi¹zane z wydobywa-
niem z³ota. Teraz ciche, prawie wymar-
³e, bo wydobywa siê rudy miedzi
i ¿elaza. Ha³as robi¹ tylko turyœci i ko-
lejka w¹skotorowa, któr¹ mo¿na siê
wybraæ na malownicz¹ wycieczkê nad
wybrze¿e. Z³oto obecnie p³ucze siê
sportowo w wyschniêtych i nie wy-
schniêtych korytach rzek i strumyków.

Okaza³o siê, ¿e do Mt. Darwin pro-
wadzi bardzo porz¹dna, asfaltowa dro-
ga i jedynie ostatnie 2 km trzeba jechaæ
szutrow¹, ale dobr¹ drog¹. Ca³y odci-
nek drogi asfaltowej jest prywatny, na-
le¿y siê „tasmañskiej energetyce”
i mo¿na z niej korzystaæ, ale na w³asne
ryzyko i odpowiedzialnoœæ. Ryzyko
niewielkie, za to widoki „zapieraj¹ce
dech” (fot. 5). Na miejsce dojechaliœmy
ju¿ lekko g³odni. Pad³ pomys³ pikniku.
Wszystko mieliœmy ze sob¹.

Szukanie „szkliwa” utrudnia³y gêste
zaroœla oraz brak jakiejkolwiek infor-
macji. Dziwne, ¿e taki ewenement nie
jest w ogóle oznaczony i opisany,
a przecie¿ jest to tasmañska ciekawost-
ka, na skalê œwiatow¹. Poszukiwania
w tak ciê¿kim terenie (fot. 6) szybko
zniechêcaj¹ i dlatego wszyscy zgodnie
zatr¹bili do odwrotu. Ju¿ schodziliœmy
z niczym w kierunku auta. Powiedzia-
³em sobie: „to nic, przecie¿ mam w do-
mu, w kolekcji, doœæ du¿o kawa³ków
szkliwa”. No ale chodzi³o o to, ¿eby
znaleŸæ samemu. Rozmyœlaj¹c o niepo-
wodzeniu wyprawy, postanowi³em
jeszcze obejœæ na koniec taki sobie
wzgórek. No i jest pierwsze znalezisko
i to jakie (fot. 7). Szkliwo znajduje siê
w zwietrzelinie, która sk³ada siê z drob-
nego, jasnego spieku, i ¿eby coœ wy-

d³ubaæ nie wystarcz¹ paznokcie (fot. 8).
Wszyscy rzuciliœmy siê do zbierania.
Na koniec ka¿dy z nas mia³ pe³n¹ garœæ
i by³ usatysfakcjonowany (fot. 9). Nie-
samowita jest ró¿norodnoœæ kolorów
„Szk³a Darwina”, od jasnego, prawie
przezroczystego, do szarobr¹zowego
(fot. 10). My trafiliœmy na odkrywkê
o powierzchni ok.100 m2, z okazami ra-
czej drobnymi, ale za to czêsto kom-
pletnymi. Sporo fragmentów z typow¹
struktur¹ szlirow¹ oraz naciekami.

Po wszystkim udaliœmy siê nad za-
porê. Na brzegu trafiliœmy na dobrze
przygotowane miejsca piknikowe. By³o
te¿ co oblewaæ. Mieliœmy ze sob¹ ty-
powy australijski tzw. „cask”, to jest 4
litry wina w kartonie z kranikiem. Hu-
mor dopisywa³. Do Hobart wracaliœmy
zadowoleni ju¿ po ciemku (ale nie po
omacku). W póŸnych godzinach noc-
nych dojechaliœmy do „Domu Polskie-
go” i jeszcze w licznym towarzystwie
rozprawialiœmy rozgor¹czkowani
o podró¿y i poszukiwaniach.

Podsumowuj¹c: na poszukiwania
„Szk³a Darwina” europejska zima jest
idealna! Jedynie na zbieranie meteory-
tów i minera³ów na kontynencie pole-
cam wybraæ siê w europejskie lato (dla
przybyszy z Europy trudne do pojêcia
s¹ tutejsze warunki klimatyczne, wy-
sokie temperatury, a przede wszystkim
ogólny brak wody pitnej w terenie). Dla
nas by³y to piêkne wakacje, zrobiliœmy
przez ten miesi¹c w sumie 9500 km i na
pewno tam jeszcze wrócimy!

PS: Teraz Polonusy z Kanady chc¹
wst¹piæ w szeregi PTM.

Wszelkich informacji na powy¿szy
oraz inne tematy (wyprawa Oman
2004) udzielam poczt¹ elektroniczn¹.
Mój adres: pacermet@t-online.de lub
baitylia@t-online.de

Fot. 7. Pierwsze znalezisko

ß
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Fot. 1. Robimy rundê po kraterach Henbury Fot. 2. Plaga much

Fot. 10. Ró¿norodnoœæ kolorów i form

Fot. 4. Dom Polski  oraz Polski Klub w Hobart

Fot. 6. Widok na Mt Darwin i okolice Fot. 8. Znalezisko in situ

Fot. 5. Na tle zapory pod Mt Darwin

Fot. 9. Wszyscy szukamy, czêsto s³ychaæ okrzyki radoœci


