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Planowanie i organizacja
wypraw poszukiwawczych

Kluczem do sukcesu w poszukiwaniu meteorytów jest szczêœcie, któremu pomaga
dobra organizacja i zgrana ekipa poszukiwawcza. Wyprawy w miejsca znalezisk
nale¿y starannie planowaæ i precyzyjnie wyznaczyæ obszary, w których mo¿na zna-
leŸæ meteoryty z najwiêkszym prawdopodobieñstwem. Wyprawy do miejsc meteo-
rytów „œwie¿o” spad³ych wymagaj¹ szybkiej organizacji (czas zawsze dzia³a na nie-
korzyœæ poszukiwacza) oraz wspó³pracy ekip poszukiwawczych przy okreœlaniu
obszaru rozrzutu.

Przed przyst¹pieniem do poszukiwañ kluczowym zagadnieniem jest wywiad
z ludnoœci¹ zamieszkuj¹c¹ obszar spadku, czy znaleziska. Na podstawie relacji œwia-
dków oraz wspó³rzêdnych znalezisk (i ich mas) mo¿na okreœliæ kierunek lotu mete-
oru i przejœæ do bardziej systematycznych poszukiwañ w terenie.

W zale¿noœci od szerokoœci geograficznej oraz rodzaju znajdowanych meteory-
tów (œwie¿y spadek lub wyprawa w miejsca starych znalezisk) nale¿y kierowaæ siê
ró¿nymi przes³ankami w organizacji wyprawy:
� Pó³nocna i œrodkowa Europa – stare meteoryty transportowane przez lodo-

wiec (np. Muonionalusta, Morasko(?)) – poszukiwania nale¿y prowadziæ bio-
r¹c pod uwagê formy geomorfologiczne o pochodzeniu lodowcowym,
w szczególnoœci obszary moren czo³owych. Nale¿y zwracaæ uwagê na materia³
(œrodowisko), w którym wystêpuj¹ meteoryty. Zalecane poszukiwania z wy-
krywaczem.

� Niedawne spadki, Europa (np. Pu³tusk, £owicz) – poszukiwania w terenie
g³ównie z wykrywaczem metali (dobre oko i magnes te¿ siê czasem spraw-
dzaj¹). Kluczowym jest ustalenie obszaru spadku i mo¿liwie dok³adne okreœle-
nie miejsc znalezienia okazów na podstawie map historycznych, a nastêpnie
w³asnych znalezisk. Je¿eli istniej¹ dane z sieci bolidowej nale¿y sprawdziæ je
w pierwszej kolejnoœci.

� Znaleziska z gor¹cych pustyñ (Pó³wysep Arabski, Pó³nocna Afryka). Kluczo-
wym jest bardzo dok³adne opracowanie trasy (niemal kilometr po kilome-
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trze). Podstaw¹ do wyznaczania trasy powinna byæ analiza oficjalnych
(i w³asnych) znalezisk, ³¹czenie ich w obszary prawdopodobnych spadków
oraz analiza terenu i jego dostêpnoœci dla samochodów terenowych. Trasa
powinna przebiegaæ wzd³u¿ wyznaczonych obszarów, aby zwiêkszyæ prawdo-
podobieñstwo znalezienia meteorytu. Wa¿nym aspektem jest równie¿ pozycja
s³oñca podczas poszukiwañ na pustyni oraz dostêpnoœæ wody i paliwa.

W przeci¹gu ostatnich lat zorganizowanych by³o wiele wypraw poszukiwaw-
czych, które skutkowa³y spor¹ iloœci¹ znalezionych okazów. Meteoryty znajdowane
by³y we wszystkich strefach klimatycznych. Spektrum znalezisk rozci¹ga siê od
œwie¿ego spadku chondrytu wêglistego, poprzez mniej lub bardziej zwietrza³¹ ma-
teriê chondrytow¹ (w tym równie¿ prawdopodobnie chondryty wêgliste), materiê
achondrytow¹ (najprawdopodobniej howardyty, eukryty, byæ mo¿e meteoryty
z Ksiê¿yca oraz Marsa), tak¿e mezosyderyty oraz meteoryty ¿elazne. Sumaryczna
waga wszystkich znalezisk to oko³o 200 kg, ponad tysi¹c fragmentów (najwiêksze
okazy przekracza³y 10 kg).

Oprócz wspania³ej zabawy przy organizacji i realizacji wypraw, uda³o siê zebraæ
sporo danych, które ulegaæ bêd¹ stopniowej i systematycznej analizie. Systematycz-
ne zaznaczanie znalezisk na mapie pozwoli³o na obserwacjê niejednorodnoœci
w rozk³adzie okazów i ich mas na obszarze spadku (np. pasy i wstêgi prostopad³e
do osi przelotu). Zapewne pomo¿e to w lepszym zrozumieniu oraz szacowaniu roz-
miaru (skali) deszczu meteorytowego (np. meteorytu Pu³tusk, £owicz), jego masy
i liczby sztuk, co mo¿e przyczyniæ siê do opracowywania dok³adniejszych modeli
dynamiki spadku. Zebrany materia³ zosta³ skatalogowany i zabezpieczony. Bêdzie
on udostêpniany do badañ oraz wystaw w miarê mo¿liwoœci i potrzeb.
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