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Przynależność gatunkowa drzewa z rezerwatu
przyrody „Meteoryt Morasko”, w korzeniu którego
utkwił fragment meteorytu
Species of tree from the „Morasko Meteorite” nature reserve,
in which root stuck a fragment of meteorite

Abstract: The fragment of root with the stuck of meteorite, originated from the „Morasko
Meteorite” nature reserve were analysed to determine the species of the tree. Based on the macro
characteristics and microscopic preparation techniques, the anatomical features of analysed wood
is presented. Besides the cross-section of place where the meteorite had lodged in and the
depreciation degree of wood is taken into consideration to obtain the probability time of meteorite
impact. It is concluded that the meteorite have to stabbed into the living European larch, therefore
it is very probably that it had happened not earlier than about 200–300 years ago.

Key words: iron meteorite, wood anatomy, European larch, Larix decidua Mill., „Morasko
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Wstęp i cel badań

W okolicach Poznania, na terenie rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko” znaj-
duje siê oko³o 7 kraterów, powsta³ych najprawdopodobniej w wyniku upadku na
ziemiê wiêkszych fragmentów meteorytu. Najwiêkszy krater ma ok. 60 metrów
œrednicy i 11,5 m g³êbokoœci. Najczêœciej kratery te wype³nione s¹ wod¹. Uwa¿a
siê, i¿ omawiane wydarzenie mia³o miejsce najprawdopodobniej 5000 lat temu.
W roku 2006 na terenie rezerwatu „Meteoryt Morasko” by³y prowadzone poszuki-
wania fragmentów meteorytu za pomoc¹ wykrywacza metalu, w wyniku których
odnaleziono najwiêkszy w Polsce ¿elazny meteoryt (£uczak, Cynalewski 2006).

W dniu 17 wrzeœnia 2006 roku, na obszarze rezerwatu przyrody „Meteoryt
Morasko”, znaleziono w korzeniu spróchnia³ego pniaka po œciêtym drzewie (fot. 1)
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kolejny fragment omawianego ¿elaznego meteorytu z domieszk¹ niklu (Socha
2011). Znaleziony fragment korzenia wraz z otulin¹, tj. piaskiem zlepionym
¿ywic¹ o mi¹¿szoœci 4–15 mm oraz rdz¹ o gruboœci 1,5 do 3 mm, wa¿y³ 127,5 g,
zaœ sam meteoryt osi¹gn¹³ masê 72,5 g. Omawiany meteoryt, o kszta³cie nieregula-
rnym, mia³ wymiary: 47�34�17 mm (fot. 3A i 3B). Wed³ug Krzysztofa Sochy
(2011), autora znaleziska, odnaleziony meteoryt jest fragmentem wiêkszego obie-
ktu eksploduj¹cego blisko powierzchni ziemi, którego czêœæ wbi³a siê w korzeñ
drzewa jeszcze za jego ¿ycia, o czym œwiadczy pokrycie ¿ywic¹ i otoczenie s³ojami
przyrostów rocznych meteorytu w trakcie podjêcia przez drzewo próby zabliŸnie-
nia powsta³ej w korze, ³yku oraz miazdze i drewnie rany (Socha 2011). O sile ude-
rzenia mog¹ dodatkowo œwiadczyæ poprzerywane s³oje przyrostu rocznego
(fot. 2C), jednak¿e zarówno ten aspekt jak i okreœlenie terminu upadku meteorytu
jest odrêbnym zagadnieniem.

Celem podjêtych badañ by³o okreœlenie przynale¿noœci gatunkowej drzewa,
w korzeniu którego utkwi³a czêœæ meteorytu upad³ego w rezerwacie „Meteoryt
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Fot. 1. Pozostałości po pniu drzewa rosnącego na terenie rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”,
w korzeniu którego utkwił meteoryt (fot. K. Socha).
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Fot. 2. (A) Fragment korzenia drzewa
rosnącego w rezerwacie przyrody „Meteo-
ryt Morasko”. (B) Zażywiczone miejsce
po wbitym w korzeń i usuniętym odłamku
meteorytu. (C) Oszlifowany, powiększony
fragment drewna, przekrój poprzeczny
miejsca utkwienia meteorytu. Strzałką
zaznaczono miejsce posadowienia mete-
orytu w drewnie oraz prawdopodobny kie-
runek jego natarcia (fot. B. Bednarz).

Fot. 3. Fragment meteorytu usuniętego z korzenia drzewa rosnącego w rezerwacie przyrody „Meteoryt
Morasko” przed oszlifowaniem (A) oraz po jego częściowym oszlifowaniu (B) (fot. K. Socha).



Morasko”. Dodatkowym celem podjêtych badañ by³o okreœlenie prawdopodobne-
go terminu upadku meteorytu w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”. Bada-
nia przeprowadzono w Laboratorium Katedry U¿ytkowania Lasu i Drewna oraz
w Katedrze Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leœnej Wydzia³u Leœnego
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie.

Metodyka i materiał badawczy

Z dostarczonego w dniu 16 wrzeœnia 2008 roku przez pana Krzysztofa Sochê frag-
mentu drewna, pochodz¹cego z korzenia pniaka pozosta³ego po drzewie rosn¹cym
w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko” i œciêtego przed przesz³o 30 laty (jesz-
cze przed utworzeniem rezerwatu w 1976 r.), wyciêto prostopad³oœcienny kawa³ek
z zachowaniem trzech istotnych dla identyfikacji przekrojów anatomicznych, tj.:
poprzecznego, pod³u¿nego stycznego oraz pod³u¿nego promieniowego. Nastêpnie
pozyskany do badañ fragment drewna moczono przez 24 godziny w roztworze
96% alkoholu etylowego i gliceryny, celem jego zmiêkczenia. Z tak przygotowanej
próbki sporz¹dzono po kilkanaœcie skrawków z ka¿dego przekroju anatomicznego.
W tym celu pos³u¿ono siê mikrotomem saneczkowym Leica SM 2000R. Z otrzy-
manych skrawków wykonano preparaty mikroskopowe, maj¹ce pos³u¿yæ do iden-
tyfikacji gatunku drzewa (Braune i in. 1975).

Wyniki

Spoœród rodzimych gatunków iglastych, drewno modrzewia jest podobne pod
wzglêdem anatomicznym do drewna œwierka, jednak posiada te¿ pewne odrêbno-
œci, co pozwala na rozró¿nienie przynale¿noœci gatunkowej (Hejnowicz 1986;
Schweingruber 1990).

Badane drewno zawiera nieliczne, lecz dobrze zachowane przewody ¿ywiczne,
widoczne zarówno na przekroju poprzecznym (ryc. 1) jak i pod³u¿nym-stycznym
(ryc. 2). Na przekroju poprzecznym, w strefie drewna póŸnego, mo¿na zauwa¿yæ
wyraŸnie, ¿e cewki s¹ silnie sp³aszczone w kierunku promieniowym, zw³aszcza pod
koniec przyrostu rocznego. Na przekroju pod³u¿nym-promieniowym (ryc. 3),
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Ryc. 1. Przekrój poprzeczny (pow. 100�); A – po-
dłużne przewody żywiczne, B – silnie promieniowo
spłaszczone cewki drewna późnego (fot. R. Wąsik).



w polach krzy¿owych (tj. miejscach styku promieni rdzeniowych i cewek pod³u¿-
nych) widoczne s¹ ma³e jamki piceoidalne o lekko skoœnym uk³adzie (ryc. 4).

W preparatach mikroskopowych, na przekrojach pod³u¿nych – promieniowych,
nie stwierdzono wystêpowania dwóch szeregów jamek lejkowatych w œcianach pro-
mieniowych cewek drewna wczesnego. Jest to cecha uznawana za bardzo czêst¹
w drewnie pnia modrzewia, ale nie wystêpuj¹ca zawsze (Antkowiak 1999). Trak-
tuje siê j¹ jako cechê pomocn¹ w odró¿nieniu modrzewia od œwierka. Trzeba jed-
nak zaznaczyæ, ¿e bêd¹cy przedmiotem analiz mikroskopowych fragment drewna
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Ryc. 2. Przekrój podłużny styczny (pow. 200�);
A – długie, wieloszeregowe promienie rdzeniowe
otaczające dobrze zachowane poprzeczne prze-
wody żywiczne (fot. R. Wąsik).

Ryc. 3. Przekrój podłużny promieniowy (pow.
400�); Widok pola krzyżowego z małymi jamkami
piceoidalnymi o lekko skośnym układzie (fot.
R. Wąsik).

Ryc. 4. Przekrój podłużny promieniowy (pow. 400�);
A – jeden szereg jamek lejkowatych w promienio-
wych ścianach cewek (fot. R. Wąsik).



pochodzi z korzenia, co dodatkowo utrudnia identyfikacjê, gdy¿ drewno korzenia
mo¿e ró¿niæ siê od drewna pnia pod wzglêdem niektórych cech. W korzeniu cewki
maj¹ miêdzy innymi mniejsz¹ œrednicê promieniow¹ oraz mniej jamek w œcianach
(Hejnowicz 1986). Powy¿sze informacje zdaj¹ siê t³umaczyæ brak dwóch rzêdów
jamek lejkowatych w promieniowych œcianach cewek badanego korzenia. Wymie-
nione i stwierdzone w badaniach mikroskopowych cechy najpe³niej odpowiadaj¹
opisowi drewna modrzewia (Grosser 1977; Schweingruber 1982, 1990; Kokociñ-
ski 2002; Schoch i in. 2004).

Istotn¹ cech¹ zaobserwowan¹ w preparatach pochodz¹cych z przekroi pod³u¿-
nych – stycznych badanego drewna jest wystêpowanie doœæ d³ugich, wieloszerego-
wych promieni rdzeniowych, otaczaj¹cych poprzeczne przewody ¿ywiczne (ryc. 2).
Równie¿ ten fakt przemawia za tym, i¿ analizowana próbka to drewno modrze-
wiowe. U modrzewia bowiem, iloœæ komórek miêkiszowych pod i nad przewodem
¿ywicznym wynosi przewa¿nie od 6 do kilkunastu, natomiast u œwierka jest ich
wyraŸnie mniej, od 1 do 5. U œwierka, w porównaniu z modrzewiem, promienie
otaczaj¹ce przewody ¿ywiczne s¹ tak¿e bardziej pêkate (Antkowiak 1999).

Nale¿y wspomnieæ równie¿ o zabarwieniu fragmentu drewna, który poddano
analizie. Brunatno-ró¿owawa barwa jednoznacznie wskazuje na obecnoœæ zabar-
wionej twardzieli w drewnie, co jest cech¹ charakterystyczn¹ dla modrzewia.
W przeciwieñstwie do modrzewia, u œwierka twardziel jest niezabarwiona, co
powoduje, ¿e drewno tego gatunku jest jasne, prawie bia³e (Warywoda 1957;
Zenkteler 1957; Godet 2006).

Na podstawie przeprowadzonych makro i mikroskopowych obserwacji ustalo-
no, ¿e analizowane drewno nale¿y do gatunku modrzew europejski Larix decidua
Mill.

Osobnym zagadnieniem jest okreœlenie daty upadku badanego meteorytu oraz
si³y impetu z jak¹ musia³ uderzyæ, aby spowodowaæ wy¿ej opisane zmiany w drew-
nie wbijaj¹c siê trwale w korzeñ modrzewia. Bior¹c pod uwagê stan deprecjacji
drewna pniaka (fot. 1) oraz uwzglêdniaj¹c znajomoœæ naturalnej trwa³oœci drewna
modrzewiowego na wolnym powietrzu (oko³o 65 lat) lub w stanie mokrym (oko³o
500 lat) (Galewski, Korzeniowski 1958), nale¿y s¹dziæ, i¿ upadek meteorytu w re-
zerwacie przyrody „Meteoryt Morasko” nast¹pi³ nie wczeœniej ni¿ przed oko³o
200–300 laty.
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Streszczenie

Poddany badaniom fragment korzenia wraz z wbitym weñ meteorytem, pochodz¹cym z rezerwatu
przyrody „Meteoryt Morasko”, zosta³ okreœlony jako drewno modrzewiowe (Larix decidua Mill.).
Zarówno stan zachowania drewna jak równie¿ jego stopieñ deprecjacji obok widocznego na prze-
kroju poprzecznym, w miejscu utkwienia meteorytu, charakterystycznego przebiegu s³ojów rocz-
nych, œwiadcz¹cych o podjêciu przez drzewo próby zabliŸnienia rany, wskazuj¹, ¿e fragment meteo-
rytu, który upad³ na ziemiê na obszarze obecnego rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko,” wbi³ siê
w ¿yj¹ce drzewo modrzewia europejskiego. Mia³o to zatem miejsce najprawdopodobniej w okresie
nie wczeœniej ni¿ oko³o 200–300 lat temu.

Sumary

The analysed wood fragment of root with the stuck of meteorite, originated from the „Morasko
Meteorite” nature reserve, has been characterized as the wood of European larch (Larix decidua
Mill.). The both wood condition and its depreciation degree besides visible at the cross-section of
place where the meteorite had lodged, the characteristic course of annual rings, as a consequence of
tree adoption to wounds heal, indicate that a fragment of a meteorite that fall down to the ground
in the area of the current „Morasko Meteorite” nature reserve, had stabbed into the living European
larch. Therefore it had happened probably in a period not earlier than about 200–300 years ago.
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