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Nowe znaleziska w rezerwacie
„Meteoryt Morasko”

New finds in the reserve „Metorite Morasko”

S³owa kluczowe: meteoryt Morasko, rezerwat, nowe znaleziska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Discovery Science i LMNO Cable Pro-
duction otrzymali zgodê na przeprowadzenie badañ oraz filmowanie w ramach
serii dokumentalnej Meteorite Men w rezerwacie „Meteoryt Morasko” (WPN –
II.6205.43.2011). Zgoda obejmowa³a czasokres 5 tygodni z mo¿liwoœci¹ m.in.
pozyskiwania próbek meteorytów o wadze od 50 g do 50 kg oraz impaktytów
o wadze 10 g do 0,5 kg.

Badania zosta³y przeprowadzone w dwóch krótkich terminach 28–29.06.2011
oraz 18–21.07.2011. Ekipa filmowa LMNO Cable Production sk³ada³a siê
z 8 osób wraz z niezbêdnym sprzêtem. Osobami kieruj¹cymi produkcj¹ filmu byli:
re¿yser James Rowley i producent Sonia Bourn. Stronê naukow¹ projektu badaw-
czego reprezentowali: prof. dr hab. Andrzej Muszyñski z UAM i mgr Andrzej Pil-
ski z Muzeum Miko³aja Kopernika we Fromborku. G³ównymi osobami pro-
wadz¹cymi poszukiwania i badania byli Geoffrey Notkin i Steven Arnold
z LMNO Cable Produtcion, którzy s¹ gospodarzami serii Meteorite Men na kanale
Discovery Science.

Do poszukiwañ w rezerwacie wytypowano dwa obszary: jeden w zachodniej czê-
œci rezerwatu Meteoryt Morasko, a drugi wokó³ najwiêkszych kraterów, po ich
zachodniej stronie. Dla wykrywania metalu u¿ywano dwa typy detektorów: rêczny
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z VLF (z bardzo nisk¹ czêstotliwoœci¹); rêczny detektor z PI (pulsacyjn¹ indukcj¹)
o 18 calowej cewce indukcyjnej, która w drugiej czêœci badañ zosta³a zast¹piona
cewk¹ o œrednicy 2,5 metrów do g³êbszej penetracji. Ponadto dokonywano pomia-
rów geograficznych wokó³ kraterów meteorytowych przy pomocy GPS.

Discovery Science wyemitowa³o kolejny odcinek Meteorite Men 5 grudnia 2011
tylko na terenie USA. Ten epizod filmowy ma d³ugoœæ ok. 45 minut i pokazuje
Poznañ oraz rezerwat „Meteoryt Morasko”. Pozytywnym rezultatem poszukiwañ
zespo³u s¹ dwa znaleziska meteorytów ¿elaznych:
� 544 g fragment typu szrapnel (7,5�4,5�3,5 cm) – znaleziony przez Andrzeja

S. Pilskiego;
� 34 kg okaz indywidualny zagrzebany w i³ach mioceñskich (28�24�18 cm) –

znaleziony przez Meteorite Men.
Ponadto znaleziono kilkadziesi¹t kilogramów przerdzewia³ego materia³u ¿elaz-

nego, który zosta³ usuniêty z terenu rezerwatu. Czêœæ z tego materia³u (przypomi-
naj¹ca ma³e meteoryty) zosta³a przebadana przez Andrzeja S. Pilskiego w laborato-
rium UAM i uzyska³a wynik negatywny jako meteoryty. By³y to fragmenty milita-
riów, jakie wystêpuj¹ na terenie poligonu wojskowego. Za ka¿dym razem przy
badaniach zwracano szczególn¹ uwagê na zasypywanie do³ków i zrekultywowanie
gleby, w miejscach po p³ytko po³o¿onych (ok. 30 cm) fragmentach metalowych.
Jedynym wyj¹tkiem co do g³êbokoœci znaleziska i penetracji by³o miejsce odkrycia
okazu 34 kg, który zosta³ znaleziony na g³êbokoœci ok. 1,8 m. Miejsce to zosta³o
szczególnie wnikliwie przebadane oraz pieczo³owicie zrekultywowane, co zosta³o
dobrze udokumentowane na filmie. Poszukiwania w tym miejscu wykrywaczami
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Okaz 544 g po wytrawieniu z widocznymi zaburzeniami struktury Widmanstättena (zdjęcie A.S.Pilski).



o ma³ej œrednicy nie ujawnia³y ¿adnego sygna³u. Dopiero u¿ycie du¿ej cewki indu-
kcyjnej da³o pozytywny rezultat. Znalezisko nast¹pi³o po zachodniej stronie skupi-
ska kraterów w rezerwacie i w odleg³oœci kilkudziesiêciu metrów na po³udnie od
ostatniego z nich.

Podczas prowadzonych prac nie znaleziono typowych próbek impaktytów. Do
badañ na identyfikacjê impaktytów pobrano kilka niewielkich próbek.

Odkrycie meteorytu w i³ach mioceñskich na g³êbokoœci ok. 1,8 m jest dowo-
dem na to, ¿e meteoryty Morasko upad³y in situ i ¿e nie by³y transportowane przez
l¹dolód. Starsze i³y poznañskie przebijaj¹ m³odsze utwory polodowcowe (glinê
morenow¹) jako glacitektoniczny jêzor, który zosta³ wyciœniêty z pod³o¿a do góry
przez nacisk masy l¹dolodu. Wczeœniejsza idea, ¿e meteoryty mog³y byæ z³o¿one
wraz z osadami lodowcowymi, musi byæ teraz ostatecznie odrzucona.

Omówione nowe znalezisko meteorytu odkrywa nowe perspektywy poszukiwañ
na terenie rezerwatu Meteoryt Morasko.
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Okaz 34 kg meteorytu Morasko przed oczyszczeniem (dolna część była „górą” przy wykopywaniu okazu;
zdjęcie A.S. Pilski).




