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Dalsze badanie struktur w okolicach Wyszkowa –
wyniki prac terenowych

Further investigation of structures near Wyszkow – field research results

Abstract: There are specified criteria used to verify if some geological structure was developed
during hypervelocity impact. Some of them are related to the passage of a shock wave through
rocks, so are considered as definitive. Porz¹dzie, Jaszczulty & Ochudno are structures discovered
in 2014 (based on LiDAR data). They have many features suggesting possible impact origin.
In shape of Porz¹dzie there can be even recognized possible traces of shock waves, similar to those
present during hypersonic flow (similar to observed e.g. in an airburst shape of extraordinary
bright meteors). Unfortunately, this kind of observations (morphometry) on Earth is still
considered as not enough to confirm the crater.
  The aim of recent study was to search for additional traces, which may help to prove that
mentioned structures were created during common oblique impact event. Initially there were
chosen 3 locations for outcrops, but finally samples were collected from 6 smaller pits. In
Porzadzie structure there were discovered cemented rocks with various shape and size (concretions
or lithic, parautochtonous breccias) and 2 rocks with possibly shocked quartz, having basal sets of
thin and straight lamellae. On once surface there were recognized hierarchal branched (including
spoon-like) structures resembling shatter cones. In uprange, at depth of about 50–70 cm, soil was
rich in small charcoal pieces (like in other relatively small craters: e.g. Campo del Cielo,
Whitecourt, Kaali, Ilumetsa, Morasko). All these observations, taken together with previous
results, are about to confirm impact origin of Porzadzie crater.
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Wstęp

Przy j muje siê, ¿e aby dane zag³êbie nie zosta³o uznane za kra ter po ude rze niu mete -
o rytu musi spe³niaæ nastê puj¹ce pod sta wowe kry te ria (Ÿród³o: Earth Impact Data -
base, PASSC):
+ makro sko powe, jak obe cnoœæ sto ¿ ków ude rze nio wych (ang. shat ter cones),

przy ciœ nie niach rzêdu 2–45 GPa (Koe berl 2002);
+ mikro sko powe, odzna czaj¹ce siê wystê po wa niem w minera³ach defo r ma cji

pla na r nych (ang. pla nar defo r ma tion fea tu res – PDF), przy ciœ nie niach
5–45 GPa;
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+ wyso ko ci œ nie niowe prze miany w minera³ach (15–50GPa);
+ mor fo me try czne, zwi¹zane z bada niem kszta³tu i wymia rów stru ktury, sto so -

wane g³ównie do wery fi ka cji kra te rów na Ksiê ¿ycu, Mar sie i innych pla ne -
tach. Na Ziemi uzna wane za nie wy sta r czaj¹ce ze wzglêdu na wie trze nie, ero -
zjê, zasy py wa nie czy pro cesy tekto ni czne oraz mo¿ liw¹ inn¹ genezê zag³êbieñ
o podo bnym, owa l nym kszta³cie (wul kany, oczka polo do w cowe, obie kty
zwi¹ za ne z dzia³alno œci¹ cz³owieka jak odkry wki, stawy, dawne gro dzi ska czy
leje po u¿y ciu broni). Zwy kle wyma gane s¹ doda t kowe bada nia w poszu ki wa -
niu œla dów makro i mikro sko po wych;

+ obe cnoœæ sto pio nych w cza sie ude rze nia ska³ (ang. impact melt sheet), bre kcji
(ang. impact melt brec cia), które zali czane s¹ tak¿e do cech makro sko po wych.

Pie r wsze trzy kry te ria uzna wane s¹ za klu czowe w roz po zna wa niu stru ktur
impa kto wych, ponie wa¿ dowodz¹ prze j œcia fali szo ko wej przez oœro dek.

O tym, jak trudno roz strzygn¹æ, czy dane zag³êbie nie powsta³o w wyniku ude -
rze nia mete o rytu, œwia d czy przyk³ad kra te rów Mora sko. Mimo wie lo le t niego zaan -
ga ¿o wa nia, nie uda³o siê odna leŸæ œla dów powszech nie uzna wa nych za dowód
takiego pocho dze nia. Nie stety wiê kszoœæ kra te rów wype³niona jest wod¹ a to isto t -
nie kom p li kuje nie które bada nia. Aktu a l nie g³ównymi argu men tami prze ma wia -
j¹cymi za ich impa ktow¹ genez¹ jest mor fo me tria, poœred nio obe cnoœæ od³amków
mete o ry tów (suge ruj¹cych ist nie nie kra teru w oko licy), dato wa nie osa dów z dna
zag³êbieñ (które zaczê³y siê gro ma dziæ tysi¹ce lat po osta t nim zlo do wa ce niu) (np.
Stan ko wski 2009), zabu rze nia warstw gruntu w pobli¿u naj wiê kszej stru ktury
(Muszy ñ ski 2016) czy odna le zie nie dro b nych wêgie l ków drze w nych, spo ty ka nych
przy innych kra te rach ude rze nio wych. Nie stety nie uda³o siê jesz cze osta te cz nie
potwier dziæ bez po œred niego zwi¹zku pomiê dzy kra te rami a odnaj do wa nymi
w oko li cy fra g men tami mete o ry tów, gdy¿ w ¿ad nym z pozna ñ skich zag³êbieñ nie
odna le ziono wiê kszych od³amów kos mi cz nej bry³y jak to mia³o mie j sce np. dla
Campo del Cielo (Cas sidy i in. 1996), Sik hote Alin (Kri now 1955), czy kon cen -
tra cji szra p neli wokó³ stru ktur, porów ny wa l nej z Whi te co urt (Kof man i in. 2010).
Osta te cz nie, dziêki wysi³kowi ludzi zaan ga ¿o wa nych w bada nia, uzy skane wyniki
(poœred nie dowody) zosta³y uznane za wysta r czaj¹ce by kra tery Mora sko zosta³y
wpi sane do œwia to wego reje stru Earth Impact Data base.

Pro wadz¹c bada nia domnie ma nych stru ktur impa kto wych nale¿y sobie zda waæ
sprawê, ¿e na obsza rze Pol ski ist niej¹ tysi¹ce jezior i innych obie któw posia -
daj¹cych odmienn¹ genezê. Wiê kszoœæ z nich zwi¹zana jest z kole j nymi okre sami
gla cja l nymi i pro ce sami nastê puj¹cymi po zlo do wa ce niach. W osta t nich latach
coraz czê œciej wyko rzy stuje siê ana lizy danych nume ry cz nego modelu terenu
(LiDAR), dziêki któ rym doko nano nie tylko nie jed nego odkry cia w arche o lo gii,
ale rów nie¿ mo¿na roz po znaæ stru ktury impa ktowe, np. Whi te co urt w Kana dzie.
Tak te¿ odkryto zag³êbie nia w pobli¿u wsi Porz¹dzie, Jasz czu³ty i Ochudno (Wale -
siak 2016), które posia daj¹ sze reg spe cy fi cz nych cech zna nych z badañ innych kra -
te rów, wyni ków eks pe ry men tów czy zacho wane w tere nie œlady ana lo gi czne do fal
szo ko wych obse r wo wa nych w przep³ywach hiper so ni cz nych (Wale siak 2017)
(szczegó³owy opis wystê puj¹cych w tym osta t nim przy pa dku zja wisk jest w tra kcie
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opra co wa nia). Przy bli ¿on¹ loka li za cjê obszaru, na któ rym zna j duj¹ siê stru ktury
zazna czono na mapie (ryc. 1).

Jak wcze œ niej wspo mnia no, cechy mor fo me try cz ne nie s¹ uwa ¿a ne za wysta r -
czaj¹ce do uzna nia kra te rów. St¹d celem osta t nich badañ by³a pró ba odna le zie nia
œla dów potwier dzaj¹cych wcze œ nie j sze obse r wa cje i wnio ski, wspie raj¹cych hipo te -
zê o utwo rze niu stru ktur ko³o Wyszko wa pod wp³ywem impa ktu.

Metody

Profilowanie i modelowanie terenu

Pocz¹tko wym za³o¿e niem spo so bu prze pro wa dze nia badañ by³o wyko na nie trzech
stan dar do wych pro fi li gle bo wych o wymia rach 2´1´2 m (d³ugoœæ, sze ro koœæ,
g³êbo koœæ), po jed nym dla ka¿ dej stru ktu ry. Ich loka li za cja zosta³a wyty po wa na na
pod sta wie szcze gó³owych danych topo gra fi cz nych i poten cja l nych zja wisk, któ re
w tych mie j s cach mog³y wyst¹piæ.

Pie r wszy wkop, dla stru ktu ry Jasz czu³ty, zapla no wa no w mie j s cu teo re ty cz ne go
wyrzu tu spó j ne go mate ria³u, w odleg³oœci oko³o 500 m od g³ówne go zag³êbie nia.
Spo dzie wa no siê bali sty cz ne go odrzu ce nia fra g men tu ska³ (np. gli ny czy g³azu)
b¹dŸ mete o ry tu a przes³anki ku temu ozna czo no i opi sa no na rysun ku (ryc. 2).

Jako naj bar dziej obie cuj¹ce mie j s ce wyko na nia wko pu dla stru ktu ry Porz¹dzie,
wybra no obszar zna j duj¹cy siê w osi syme trii kra te ru, tu¿ za wewnêtrzn¹ górk¹
(patrz¹c od stro ny spa d ku) (ryc. 3). Uwz glê d nio no przy tym sza co wa ny kie ru nek
wyrzu ca nia mate ria³u oraz domnie ma nie wyst¹pie nia zja wi ska mody fi ka cji i wy -
nie sie nia g³êbszych warstw w œro d ko wej czê œci (szcze gó³owe wyja œ nie nie w dal szej
czê œci pra cy).

Trzeci pro fil geo lo gi czny (dla obie ktu Ochudno 1) zapla no wano na zew nê trz nej 
bocz nej kra wê dzi pie r œcie nia wa³ów o kszta³cie cha ra kte ry sty cz nym dla stru ktur
ser co wa tych (ryc. 4), tworz¹cych siê w wyniku nie któ rych uko œ nych impa któw.
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Ryc. 1. Przy bli żo na loka li za cja stru ktur w oko li -

cach Wyszko wa.



Ocze ki wano, ¿e w tej loka li za cji mog³a zacho waæ siê war stwa pró ch ni cza przy sy -
pana wyrzu co nym materia³em.

Osta te cz nie, ze wzglê du na loka l ne trud no œci wyko na nia pe³nych pro fi li gle bo -
wych w pla no wa nych mie j s cach konie cz ne by³o ogra ni cze nie ich wymia rów.
Z tego powo du oraz uwz glêd niaj¹c bie¿¹ce obse r wa cje (na bazie ju¿ wyko pa nych
do³ków), pod jê to decy zjê o wyko na niu czte rech doda t ko wych wko pów wewn¹trz
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Ryc. 2. Stru ktu ra Jasz czułty z zazna czoną loka li zacją pla no wa ne go pro fi lu geo lo gi cz ne go „G”, we -

wnętrzną górką „C”, naj bar dziej wysu nię tym pun ktem pobli skiej eje c ty (wyrzu co ne go mate riału) „E” suge -

rującym naj większą prę d kość wyrzu tu mate riału w tym kie run ku, przy bli żo ny (sza co wa ny) kie ru nek wyrzu -

ca nia „T” opa r ty o „C” i „E”, prze cię cie w nie wie l kim pod wy ższe niu tere nu „P” oraz kuli ste wcię cie „W”

w naj da l szym wznie sie niu suge rujące, że mogło je wywołać ude rze nie jakiejś masy (skał podłoża lub

mete o ry tu).

Ryc. 3. Stru ktu ra Porządzie z zazna czoną loka li zacją pla no wa ne go pro fi lu geo lo gi cz ne go „G”, sza co -

waną tra je kto rią „T”, wewnętrzną górką „C”, pobliską ejectą „E”, któ rej kształt ide a l nie odpo wia da obłoko -

wi wyrzu co ne go pyłu o radia l nym zew nę trz nym kształcie „D” obse r wo wa nym pod czas eks pe ry men tu

„The Deep Impact obli que impact cra te ring expe ri ment” (Schultz i in. 2007).



ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 10, 2019

172 Dalsze badanie struktur w okolicach Wyszkowa – wyniki prac terenowych

Ryc. 4. Stru ktu ra Ochud no 1 z loka li zacją pla no wa ne go wko pu „G”. Zazna czo na sza cun ko wa tra je kto ria

„T” oraz pie r ścień wałów „R” w pun kcie, gdzie prę d kość wyrzu tu (ene r gia kine ty cz na) była naj wię ksza

(stąd wał jest tu naj bar dziej odda lo ny od zagłębie nia).

Ryc. 5. Stru ktu ra Porządzie – loka li za cja wko pów.

Ryc. 6. Stru ktu ra Porządzie – pro fil bocz ny z loka li zacją trzech pie r wszych wko pów.



stru ktu ry Porz¹dzie, co da³o ³¹cznie piêæ pun któw bada w czych (ryc. 5). Dwa
z nich zlo ka li zo wa ne by³y na osi syme trii zag³êbie nia (jeden na gór ce, dru gi na dnie 
w najg³êbszej czê œci, od stro ny spa d ku), dwa kole j ne s³u¿y³y do wery fi ka cji odpo -
wie d nio do³ków nr 3 i 1. Pie r wsze trzy loka li za cje zazna czo no rów nie¿ na prze kro -
ju poprze cznym (ryc. 6). Rze czy wi sta wie l koœæ wko pów dla tego obie ktu wyno si³a
prze ciê t nie 80´40 cm (d³ugoœæ, sze ro koœæ), a wiêc suma ry cz nie mia³y one nie zna -
cz nie mniejsz¹ powie rz ch niê ni¿ pie r wo t nie pla no wa ny poje dyn czy pro fil gle bo wy. 
Ich œred nia g³êbo koœæ wyno si³a oko³o 120 cm. Naj wiê kszy do³ek uda³o siê wyko -
naæ w cza sie pie r wszej wypra wy w pobli ¿u stru ktu ry Jasz czu³ty. Jego zew nê trz ne
wymia ry wyno si³y w przy bli ¿e niu 150´60 cm a g³êbo koœæ 145 cm.

Bada nia prze pro wa dzo no w cza sie czte rech wypraw 02.05.2018 (Jasz czu³ty)
oraz 12.08.2018, 02.09.2018, 16.09.2018 (Porz¹dzie). Ka¿ do ra zo wo pra ce by³y
uzgad nia ne z w³aœci wym Nad le œ ni c twem. Nie ste ty w okre sie obo wi¹zywa nia po -
zwo le nia (do dnia 30.09.2018) nie uda³o siê wyko naæ osta t nie go pro fi lu dla  struk -
tury Ochud no.

Z poszcze gó l nych wko pów, z ró¿ nych g³êbo ko œci, do czy s tych pla sti ko wych
wore cz ków, zosta³y pobra ne pró b ki grun tu. Do ana li zy cech czê œci zebra ne go
mate ria³u wyko rzy sta no wypo sa ¿o ny w kame rê mikro skop Delta Opti cal Smart
5MP Pro o powiê ksze niu do 300 razy.

Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (ang. Scanning Electron Microscopy SEM)

Wybra ne obie kty (fra g men ty spa lo ne go wêgla oraz fra g men ty kla stów ska³ mag -
mo wych) by³y cha ra kte ry zo wa ne (ich mor fo lo gia oraz pó³jako œcio wy sk³ad che mi -
cz ny) za pomoc¹ ele ktro no we go mikro sko pu skan nin go we go FET Phi lips 30
z EDS na Wydzia le Nauk o Zie mi Uni we r sy te tu Œl¹skie go w Kato wi cach.
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Ryc. 7. Pozio ma nie rów no mie r na linia „L” prze ci nająca war stwy pia sku oraz zazna czo ne cza r ne dro bi ny „D”.



Wyniki badań terenowych

Wyko na nie pro fi lu, w pobli ¿u stru ktu ry Jasz czu³ty, nie potwier dzi³o za³o¿o nej
hipo te zy. Do g³êbo ko œci 145 cm, na któ rej zako ñ czo no bada nie, wystê po wa³ jedy -
nie pia sek (eoli cz ny?). Oko³o 80–85 cm od powie rz ch ni zaob se r wo wa no nie rów -
no miern¹ liniê o sze ro ko œci ~2 mm roz dzie laj¹c¹ war stwy pia sku (ryc. 7), a kil -
ka cm powy ¿ej i poni ¿ej cza r ne dro bi ny. Jedn¹ z nich, nie zna cz nie roz tart¹ (zgod -
nie z kie run kiem rów na nia œcia ny), poka za no na zdjê ciu (ryc. 8). Dro bin nie odna -
le zio no w pró b ce z g³êbo ko œci 70 cm. W przysz³oœci konie cz ne bêdzie pono wie nie
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Ryc. 8. Roz ta r ta dro bi na (węgie lek drze w ny?) na głębo ko ści około 70 cm.

Ryc. 9. Porządzie – kukiełki les so we z wko pu nr 1. A) tuż po zna le zie niu, B) róż no rod ność kształtu, C)

oczy sz czo ny wię kszy fra g ment z widoczną małą muszlą śli ma ka (powię ksze nie w rogu obra z ka).



badañ w celu wery fi ka cji, czy mamy do czy nie nia z dro b ny mi, poje dyn czy mi
wêgie l ka mi drze w ny mi czy np. sku pi ska mi tlen ków ¿ela za.

Kole j ne wko py wyko na no wewn¹trz stru ktu ry Porz¹dzie. W pie r wszym z nich
uda³o siê osi¹gn¹æ g³êbo koœæ oko³o 120 cm. Na pozio mie od ~1 m zaczê³y wystê -
po waæ licz ne kukie³ki les so we o ró¿ no rod nej wie l ko œci i kszta³cie (ryc. 9).

Od g³êbo ko œci ~50 cm zaob se r wo wano zabu rzone war stwy z wystê puj¹cymi
w nich odró ¿ niaj¹cymi siê jaœ nie j szymi ska³ami (ryc. 10). PóŸ nie j sza wery fi ka cja
zdjêæ zasu ge rowa³a mo¿ liw¹ obe cnoœæ wêgie l ków drze w nych na g³êbo ko œciach
70–90 cm.
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Ryc. 10. Wkop nr 1 – wido cz ne jaś nie j sze skały („K”) oraz cie m ne dro bi ny „D” (poten cja l ne węgie l ki

 drzewne).

Ryc. 11. Wkop na wewnę trz nej gór ce z zazna czo ny mi pęk nię cia mi / linia mi „L”.



Dru gi wkop zosta³ wyko na ny w cen tra l nej czê œci wewnê trz nej gór ki. Na g³êbo -
ko œciach pomiê dzy 90 a 130 cm zaob se r wo wa no sil nie sce men to wan¹ war stwê
grun tu. Na pozio mach 92, 94, 96, 100 cm wido cz ne by³y rów no leg³e pozio me
pêk niê cia (ryc. 11). Poni ¿ej 130 cm wystê po wa³ ju¿ tyl ko jas ny, luŸ ny pia sek dziê ki 
cze mu, mimo w¹skie go otwo ru (80´40 cm) osi¹gniê to g³êbo koœæ 170 cm (naj -
wiêksz¹ spo œród wszy stkich wko pów).
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Ryc. 12. Licz ne węgie l ki drze w ne w trze cim wko pie na pozio mie 50–70 cm.

Ryc. 13. Węgie l ki w powię ksze niu lupy 30x (po lewej), mikro sko pu opty cz ne go 300x (zdję cia trzech róż -

nych węgie l ków po pra wej).



Trze ci¹ odkry w kê wyko na no na dnie zag³êbie nia, od stro ny poten cja l ne go spa d -
ku. Sta ra no siê to zro biæ mo¿ li wie jak naj bli ¿ej wewnê trz nej gór ki. Na g³êbo ko -
œciach 50–70 cm zaob se r wo wa no licz ne wêgie l ki drze w ne (ryc. 12), któ re poka za -
no w powiê ksze niu na zdjê ciach (ryc. 13 i 14). Pod czas przegl¹dania pobra nych
pró bek na poje dyn czy wêgie lek tra fio no w mate ria le z g³êbo ko œci nawet 80 cm.

Oprócz wspo mnia nych wêgie l ków na podo bnej g³êbo ko œci napo tkano trzy ma³e 
kla sty (wie l ko œci oko³o 1 cm). Jeden z nich posiada³ czarn¹ b³yszcz¹c¹ powie rz ch -
niê ukryt¹ pod dro bi nami przy le gaj¹cego pia sku i przy po mina³ od³amek (szra p nel) 
(ryc. 15). Obse r wa cje za pomoc¹ mikro skopu ska nin go wego wykaza³y, ¿e jest to
fra g ment prze pa lo nej tkanki roœlin nej (drzewa?), który posiada zacho wane kszta³ty
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Ryc. 14. Naj wię kszy węgie lek – obraz SEM.

Ryc. 15. Fra g ment przy po mi nający obto pio ny odłamek (szra p nel), powię ksze nie 30x.



komó rek (ryc. 16). Ponie wa¿ badany klast nie by³ czy sz czony, w jego wid mie EDS
zaob se r wo wano domie szki Si, Al, Ca i Fe (ryc. 17), które naj pra wdo po do b niej
pochodz¹ z minera³ów ila s tych i tle no wo do ro t len ków Fe.
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Ryc. 16. Powie rz ch nia spa lo nej sub stan cji orga ni cz nej (roślin nej, koksik?) w obra zie BSE. Cie m ne pola to 

„otwa r te” komór ki roślin ne.

Ryc. 17. Wid mo EDS z obse r wo wa nej powie rz ch ni – pro po rcjo na l na zale ż ność licz by zli czeń od ene r gii

pro mie nio wa nia (wyra żo nej w keV).



Pod czas kole j nej wypra wy pod jê to pró bê wery fi ka cji, czy wêgie l ki wystê puj¹
rów nie¿ w innych loka li za cjach na dnie zag³êbie nia. W tym celu wyko na no kole j -
ny wkop odda lo ny od poprze dnie go o oko³o 30 m. Wynik oka za³ siê pozy ty w ny,
co poka za no na foto gra fiach (ryc. 18 i 19). We wko pie nr 4 wêgie l ki wystê po wa³y
naj li cz niej na g³êbo ko œci 50–60 cm. Jed no cze œ nie zaob se r wo wa no wyra Ÿ ne zabu -
rze nie warstw, co widaæ na zdjê ciu ryc. 18.
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Ryc. 18. Porządzie wkop nr 4 – wystę po wa nie węgie l ków („W”) w innej loka li za cji na dnie zagłębie nia. Po

pra wej stro nie wido cz ne wyra ź ne zabu rze nie warstw grun tu.

Ryc. 19. Jeden z węgie l ków uchwy co ny na zdję ciu przy pobie ra niu pró b ki.



Ana lo giczn¹ wery fi ka cjê wyko nano dla pie r wszego wkopu, w któ rym wcze œ niej
odna le ziono ró¿ no rod nego kszta³tu sce men to wane fra g menty ska³. G³ównym
celem by³o spra w dze nie do jakiej g³êbo ko œci wystê puj¹ kukie³ki. Wkop nr 5 zlo ka -
li zo wano wiêc oko³o 3–4 m od odkry wki nr 1, odda laj¹c siê jed no cze œ nie od
wewnê trz nej górki, zgod nie z domnie ma nym kie run kiem spa dku. Mimo osi¹gniê -
cia podo bnej g³êbo ko œci (~120 cm) nie odna le ziono ani jed nego kawa³ka podo -
bnej sce men to wa nej ska³y. Nie ocze ki wa nie na dnie wkopu, na jed na ko wym pozio -
mie zna j dowa³y siê trzy kla sty o wie l ko œciach kil ku na stu cen ty me trów. Dwa z nich 
zabrano w celu dok³adnie jszego zba da nia. Pie r wszy (ryc. 20), bogaty w kwarc
wyró ¿ nia³ siê du¿ym kry szta³em (ozna cze nie „K” na zdjê ciu). Ju¿ pie r wsze obse r -
wa cje przy u¿y ciu lupy (ryc. 21) pokaza³y, ¿e w zia r nach wystê puj¹ rów no leg³e
linie zgodne z osi¹ kry sta li za cji [0001] (przy naj mniej tam, gdzie t¹ oœ mo¿na by³o
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Ryc. 20. Klast (gra ni to id) z wko pu nr 5 z zazna czo nym dużym sza rym kry ształem (K).

Ryc. 21. Rów no ległe linie zgod ne z osią kry ształu [0001], powię ksze nie 30x.



³atwo okre œliæ). Na pod sta wie dal szych ana liz mikro sko po wych (ryc. 22) okre œlono 
œredni¹ gru boœæ linii na oko³o 1 µm a typowe odstêpy na 2–5 µm. Spo ra dy cz nie
zda rzaj¹ siê wiê ksze odstêpy (do 30 µm).

Na fra g men cie kry szta³u poka za nym na rycinie 23 obse r wu jemy jesz cze wiê ksze
zagê sz cze nie linii. Prze ciê tne odleg³oœci wynosz¹ tutaj 1–2 µm. Kie ru nek tych
pr¹¿ków jest ca³kowi cie zgodny z osi¹ ca³ego kry szta³u (poka zan¹ na wcze œ nie j -
szych zdjê ciach).

Na foto gra fii (ryc. 24) poka zano inn¹ czêœæ kamie nia z sza rymi zia r nami o ¿ó³ta -
wym odcie niu. Jedno z nich, wype³nione nie zwy kle rów no leg³ymi liniami, pozo r -
nie ró¿ni siê barw¹ od pozo sta³ych. Wszy stko za spraw¹ powie rz cho w nych, wtó r -
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Ryc. 22. Fra g ment powie rz ch ni kry ształu z ryc. 20. Powię ksze nie 300x.

Ryc. 23. Fra g ment tego same go kry ształu (inten sy w ne zagę sz cze nie linii).



nych mine ra li za cji (kal cyt?). Kolor na zdjê ciu jest nie na tu ra l nie zmie niony oœwie t -
le niem mikro skopu.

Tu¿ obok oma wia ne go gra ni to i du zna le zio no nie co wiê kszy klast przy po mi -
naj¹cy gnejs (ryc. 25). Wyró ¿ nia³y go dwie cechy. Jedn¹ z nich by³y sto ¿ ko wo roz -
chodz¹ce siê „wzo ry” (ryc. 25 i 26), naprze mien nie jaœ nie j sze i cie mnie j sze, pro pa -
guj¹ce siê (roz ga³êziaj¹ce siê) z jed ne go boku na dwie inne stro ny kamie nia
i  zakoñ czone owa l ny mi kszta³tami na prze ciw leg³ej powie rz ch ni (ryc. 27). Drug¹
przy ku waj¹c¹ uwa gê cech¹ by³a wyj¹tko wa powie rz ch nio wa zwie trze li na (ryc. 28).

Osta te cz nie drugi klast zosta³ ziden ty fi ko wany jako zwie trza³y gra no dio ryt
z amfi bo lami (typu hor n b lenda), zawie raj¹cy cyr kon, ska leñ alka li czny i pla gio klaz. 
Doda t kowo, odno to wano wtó rne fazy mine ra lne tworz¹ce siê pod czas wie trze nia
bada nego mate ria³u. Nale¿¹ do nich: kal cyt o auto mo r fi cz nych kry szta³ach, agre -
gaty psy lo me lanu, getytu i minera³ów ila s tych.

Po ukru sze niu jed ne go z naro ¿ ni ków, zosta³ ods³oniê ty nie co wiê kszy (~1 cm
d³ugo œci) ¿ó³tawy kry szta³, któ ry naj pra wdo po do b niej jest kwa r cem. Jego bada nie
pod mikro sko pem (powiê ksze nie 300x) uja w ni³o, ¿e poza pêk niê cia mi, mog¹cymi
byæ sku t kiem pod jê tej pró by od³ama nia fra g men tu, w czê œci kry szta³u obse r wu je -
my rów no leg³e, bar dzo cien kie linie, zgod ne z jego osi¹ (ryc. 29).

Dyskusja

Prze pro wa dzone bada nia w pobli¿u stru ktury Jasz czu³ty nie przy nios³y odpo wie -
dzi, czy nie ty powa forma terenu ma zwi¹zek z odleg³ym o oko³o 500 m zag³êbie -
niem (nie potwier dzi³y przy pu sz cze nia, ¿e przy powie rz chni zna j duje siê wyrzu -
cony spó jny mate ria³). Nadal jed nak nie mo¿na wyklu czyæ, ¿e pod tym nie wie l kim 
kopcem spo czywa jakaœ bli ¿ej nie okre œlona masa. Raczej nale¿y odrzu ciæ teo riê, ¿e
wg³êbie nie wokó³ górki powsta³o np. w wyniku sp³ywu wód pod czas roz to pów
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Ryc. 24. Inne zia r no w bada nym kla ście.
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Ryc. 26. Sto ż ko wa te „prążki” pro pa gują się dalej na drugą stro nę kamie nia (cze r wo na strzałka poka zu je

kon ty nu a cję z ryc. 25). Na pra wo od zazna cze nia moż na wyró ż nić wię cej sto ż ków.

Ryc. 27. Zazna czo ne poten cja l ne zako ń cze nia nie któ rych sto ż ków (żółta strzałka poka zu je mie j s ce kon ty -

nu a cji z poprze dniej foto gra fii, po obró ce niu oka zu).

Ryc. 25. Oto czak zna le zio ny tuż obok wcze ś nie j sze go, A) wygląd całkowi ty B) pra wa stro na foto gra fii

z zazna czo ny mi roz gałęzio ny mi jas ny mi i cie mnie j szy mi sto ż ko wy mi stru ktu ra mi. Wido cz ny jaś nie j szy

ślad to efekt pró by roz bi cia skały.



z ota czaj¹cych wa³ów (wydm?). Zbo cza takich wa³ów nie wystê puj¹ wokó³ ca³ej
górki a wciê cie j¹ ota czaj¹ce wyra Ÿ nie zabu rza natu raln¹ liniê pagórka. Podo bnych
cech nie zaob se r wu jemy zreszt¹ przy innych wznie sie niach w oko licy. Brak rów -
nie¿ œla dów wska zuj¹cych na mo¿ liw¹ genezê kopca pod wp³ywem dzia³alno œci
cz³owieka. Nale¿y roz wa ¿yæ wyko na nie dal szych badañ, np. doda t ko wych wko pów 
w obni ¿e niach tu¿ obok ma³ej górki (naj le piej w osi syme trii).

Zna cz nie cie ka wsze wyni ki uzy ska no dla stru ktu ry Porz¹dzie. Zanim jed nak
zostan¹ omó wio ne war to wyró ¿ niæ dwa zja wi ska, któ re u³atwi¹ ich inter pre ta cjê.
Pie r wsze zwi¹zane jest z za³o¿e niem, ¿e mamy do czy nie nia z uko œ nym impa ktem
(pod nie wie l kim k¹tem w sto sun ku do powie rz ch ni), co zosta³o doœæ szcze gó³owo
opi sa ne w poprze dnich pub li ka cjach (np. Wale siak 2016). W takiej sytu a cji zna -
cz¹ca czêœæ mate ria³u, szcze gó l nie wyrzu ca ne go w cza sie pie r wszych chwil od impa -
ktu, wra ca do kra te ru. Wyni ka to z kil ku czyn ni ków. Po pie r wsze wystê pu je asy -
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Ryc. 29. Rów no ległe linie wido czne wzdłuż kry ształu kwa rcu (?) w dru gim kla ście.

Ryc. 28. Zna cz nie zwie trzała powie rz ch nia oka zu.



me tria kur ty ny wyrzu ca ne go mate ria³u (np. Schultz i in. 2007). W kie run ku zgod -
nym z tra je kto ri¹ k¹t wyrzu ca nia jest mnie j szy w sto sun ku do hory zon tu, zaœ od
stro ny spa d ku mate ria³ jest wydo by wa ny pra wie pio no wo. Widaæ to rów nie¿ na
zdjê ciach wyko na nych pod czas eks pe ry men tów (np. Ormö i in. 2013). Ponad to,
bior¹c pod uwa gê prze su waj¹ce siê zgod nie z tra je kto ri¹ cen trum wyrzu ca nia
(Schultz i in. 2009), powsta je w tyl nej czê œci stre fa wol na od eje c ty (ang. ZoA –
Zone of Avo i dan ce).

Dru gie zja wi sko doty czy wyst¹pie nia wewnê trz ne go wynie sie nia. Zgod nie
z doty ch czas akce p to wa nym (naj bar dziej popu la r nym) pogl¹dem (French 1998)
przy j mu je siê, ¿e w warun kach zie m skich mody fi ka cja i wynie sie nie wewnê trz nej
czê œci kra te ru (powsta nie gór ki cen tra l nej) zacho dzi przy stru ktu rach o œred ni cach
powy ¿ej 2 km. Mecha nizm powsta wa nia takich for ma cji nie jest do koñ ca pozna -
ny. Wia do mo, ¿e isto t nym czyn ni kiem jest gra wi ta cja, któ ra powo du je zapad niê cie 
siê œcian (nie za le ¿ nie od osu wa nia siê mate ria³u), w efe kcie cze go cen tra l na czêœæ
zosta je wydŸwi g niê ta do góry nawet powy ¿ej pozio mu sprzed impa ktu (Melosh
i in. 1999). Ca³y kra ter posze rza siê i jed no cze œ nie wyp³yca, zani kaj¹ te¿ zew nê trz -
ne wa³y. Isto t nym czyn ni kiem wp³ywaj¹cym na tzw. „kolaps” kra te ru jest wytrzy -
ma³oœæ mate ria³u pod³o¿a. Im wiê ksza wytrzy ma³oœæ tym wyst¹pie nie zja wi ska
mody fi ka cji wyma ga wiê ksze go naci sku ska³ ota czaj¹cych kra ter prze j œcio wy
(zatem poja wia siê przy stru ktu rach o wiê kszych œred ni cach). Ist niej¹ jed nak œro -
do wi ska, któ re uzna je siê za pozba wio ne wytrzy ma³oœci a impakt w taki mate ria³
sku t ku je nie mal naty ch mia sto wym kola p sem. Jed nym z nich jest woda, któ ra wie -
lo kro t nie by³a wyko rzy sty wa na (podo b nie jak np. mle ko) do mode lo wa nia z³o¿o -
nych stru ktur (szcze gó³owe odnie sie nia w pub li ka cji Melosh i in. 1999). Potwier -
dzaj¹ to wyni ki eks pe ry men tów (np. Ormö i in. 2006), gdzie po ude rze niu
w nasy co ny wod¹ pia sek powsta³a p³aska, p³ytka stru ktu ra. Zatem przy ude rze niu
w pod mok³e pod³o¿e wyst¹pie nie mody fi ka cji jest pra wdo po do b ne, przy wzglêd -
nie ma³ych kra te rach. Nie da siê ukryæ, ¿e stru ktu ra Porz¹dzie zna j du je siê w bli -
skim s¹sie dztwie daw nych, roz leg³ych bagien Pul wy. Nawet wspó³cze œ nie nie trud -
no odna leŸæ w oko li cy nie wie l kie bagien ka a w innym bada nym zag³êbie niu (Jasz -
czu³ty), zna j du je siê sta³e, nie wie l kie jezior ko. Byæ mo¿e w³aœnie ten czyn nik
przes¹dzi³ o osta te cz nym kszta³cie domnie ma nych kra te rów.

Zja wi sku mody fi ka cji mo¿e towa rzy szyæ doda t ko wy efekt – tzw. ela sty cz ne
odbi cie (Melosh i in. 1999). Na pod sta wie eks pe ry men tów eks plo zji nukle a r nych
i mnie j szych wybu chów w warun kach labo ra to ry j nych wie my, ¿e g³êbiej po³o¿o ne
ska³y nie s¹ kru szo ne, lecz oddzia³uj¹ na przy³o¿on¹ si³ê sprê ¿y œcie. Pod czas eks pe -
ry men tów (Iwa nov i in. 1982) uzy ska no „efekt” gór ki cen tra l nej w obie kcie o œred -
ni cy zale d wie 20 cm (Melosh i in. 1999). Nie da siê ukryæ, ¿e wystê puj¹ce w oko li -
cach stru ktu ry Porz¹dzie naprze mien ne gli ny i pia ski, sta no wi¹ce wzglêd nie ela sty -
cz ny oœro dek, mog³y sprzy jaæ wyst¹pie niu podo bne go zja wi ska.

Wynie sie nie wewnê trz nej czê œci kra te ru, w szcze gó l no œci, gdy mamy do czy nie -
nia ze zja wi skiem mody fi ka cji, powo du je, ¿e bli sko powie rz ch ni mog¹ zna j do waæ
siê ska³y pochodz¹ce z g³êbszych warstw. S¹ one czê sto pozba wio ne bre kcji czy sto -
pio nych fra g men tów (French 1998). Efe któw szo ko wych naj le piej wiêc poszu ki -
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waæ pomiê dzy górk¹ cen traln¹ a kra wê dzi¹ zag³êbie nia. Z badañ zwi¹zanych
z loka li zacj¹ sto ¿ ków ude rze nio wych w z³o¿o nych stru ktu rach impa kto wych wyni -
ka zaœ, ¿e mog¹ one wystê po waæ w ska³ach pod³o¿a w wewnê trz nej czê œci kra te ru,
na obsza rze o prze ciê t nej œred ni cy ~0,4 w sto sun ku do œred ni cy ca³ego kra te ru
(Osin ski i in. 2016).

Jak wcze œ niej wspo mnia no, bior¹c pod uwa gê powy ¿sze czyn ni ki zapla no wa no
pie r wszy wkop dla stru ktu ry Porz¹dzie, w któ rym mimo sto sun ko wo ma³ej g³êbo -
ko œci (do 2 m) ist nia³a rea l na szan sa odna le zie nia po¿¹danych œla dów dzia³ania fal
szo ko wych. Liczo no tu tak ¿e na p³ytsze wystê po wa nie poszu ki wa nych obie któw,
co mog³oby wyni kaæ z prze su niê te go zgod nie z kie run kiem spa d ku wynie sie nia
wewnê trz nej czê œci zag³êbie nia. Jed no cze œ nie nale ¿a³o siê spo dzie waæ, ¿e zja wi sko
osu wa nia zbo czy by³o w tym mie j s cu naj wiê ksze, ponie wa¿ wa³ w tej czê œci jest
naj wy ¿szy (co z kolei mo¿ na wi¹zaæ z wspó³wyst¹pie niem trzech czyn ni ków: asy -
me trii eje c ty, pie r wo t nej topo gra fii tere nu sprzed impa ktu oraz mo¿ li we go wypiê -
trze nia do góry ska³ w wyni ku kom pre sji g³êbszych warstw, w³aœnie w tej czê œci
zag³êbie nia, zgod nie z sza co wan¹ tra je kto ri¹).

Choæ mamy tutaj do czy nie nia ze ska³ami osa do wy mi to zaob se r wo wa ne wymie -
sza nie (wtr¹cenia czê œci ska³ pochodz¹cych z innych warstw) mo¿e œwia d czyæ o obe -
cno œci swe go rodza ju bre kcji. Odna le zio ne sce men to wa ne fra g men ty o ró¿ no rod -
nych kszta³tach (przy po mi naj¹ce kon kre cje), zawie raj¹ce dro b ne musz le lub ich czê -
œci suge ruj¹ mo¿ li woœæ zde po no wa nia bry³ek z osa dów pochodz¹cych z g³êbszych
warstw, któ re byæ mo¿e opad³y w tym mie j s cu i zosta³y wymie sza ne z inny mi
ska³ami. W lite ra tu rze mo¿e my tra fiæ na okre œle nie „para u to ch to no us brec cia” (np.
French 1998). Co cie ka we, tego typu bre kcje pozba wio ne s¹ zwy kle œla dów szo ko -
wych. Pod czas osta t niej wypra wy pró bo wa no okre œliæ do jakiej g³êbo ko œci wystê -
puj¹ takie fra g men ty (okre œlo ne wcze œ niej jako kukie³ki les so we). Odda lo no jed nak
wkop nr 5 o 3–4 m od do³ka nr 1 (a tym samym od gór ki cen tra l nej). Brak odna le -
zie nia sce men to wa nych fra g men tów, mimo osi¹gniê cia podo bnej g³êbo ko œci wko -
pu (120 cm), gdzie przy pie r wszej pró bie zaob se r wo wa no je ju¿ od pozio mu
100 cm, mo¿ na inter pre to waæ przy naj mniej na dwa spo so by. Pie r wszym wyt³uma -
cze niem by³oby przy jê cie za³o¿e nia, ¿e fra g men ty pocho dzi³y z g³êbszych warstw,
kie dy k¹t wyrzu tu mate ria³u by³ pra wie pio no wy, prê d ko œci rela ty w nie ma³e
a obszar ich wystê po wa nia bar dzo ogra ni czo ny (i szczê œli wie wcze œ niej na nie go tra -
fi li œmy). Inna mo¿ li woœæ, to ¿e war stwa daw nych szty w nych osa dów zosta³a wypiê -
trzo na i jed no cze œ nie pokru szo na pod czas for mo wa nia siê wewnê trz ne go wynie sie -
nia i ¿e podo b ne osa dy we wko pie nr 5 zna j do wa³y siê po pro stu g³êbiej (a nie uda³o
siê osi¹gn¹æ tego pozio mu). Za pierwsz¹ teo ri¹ prze ma wia obse r wa cja zró ¿ ni co wa -
nia wie l ko œci sce men to wa nych fra g men tów (poso r to wa nie), na pozio mie oko³o
100 cm wystê po wa³y naj mnie j sze a im g³êbiej tym fra g men ty by³y wiê ksze. Byæ
mo¿e nale ¿y roz wa ¿yæ, czy zebra ne kawa³ki nie pochodz¹ z podo bnej war stwy jak ta, 
któr¹ obse r wo wa no na gór ce wewnê trz nej od oko³o 90–130 cm (ryc. 11), któ ra
rów nie¿ by³a sil nie sce men to wa na (zabu rzo na pozio my mi pêk niê cia mi), ale nie
wyko ny wa no badañ, potwier dzaj¹cych taki zwi¹zek. Nie zna na pozo sta je rów nie¿
natu ra wspo mnia nych rów no leg³ych pêk niêæ w „spie czo nej” war stwie. Mo¿e to byæ
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zarów no efekt wypiê trze nia jak te¿ np. wysy cha nia ska³. Wra caj¹c do wspo mnia ne -
go powy ¿ej wko pu nr 5, to mimo bra ku sce men to wa nych fra g men tów dosta r czy³
on jesz cze cie ka wszej obse r wa cji. W ¿ad nym innym wko pie nie odna le zio no wiê -
kszych ska³. Tutaj na g³êbo ko œci oko³o 120 cm zna le zio no trzy ze sob¹ s¹sia duj¹ce
kla sty. Le¿a³y nie mal na jed na ko wym pozio mie, wiêc wygl¹da³o to tak, jak by spad³y 
obok sie bie a nastê p nie zosta³y przy sy pa ne. Dwa z nich zosta³y zabra ne do dal szych
badañ – jeden ze wzglê du na nie ty pow¹ zwie trze li nê, dru gi z uwa gi na du¿¹ zawa r -
toœæ kwa r cu. Jak siê póŸ niej oka za³o w obu oka zach, w zia r nach, któ re na obe cnym
eta pie zosta³y ziden ty fi ko wa ne jako kwarc, wystê puj¹ rów no leg³e bar dzo cien kie
linie o sze ro ko œci oko³o 1 mm i prze ciê t nych odstê pach 2–5 mm. S¹ one zgod ne
z osi¹ kry szta³u (p³asz czyzn¹ bazaln¹ „c”, ozna czan¹ [0001]). Na pod sta wie dostê p -
nej lite ra tu ry (np. French 1998) mo¿e my domnie my waæ, ¿e mamy do czy nie nia
z defo r ma cja mi pla na r ny mi (ang. Pla nar Defo r ma tion Fea tu res, w skró cie PDF),
wystê puj¹cymi pra wdo po do b nie w for mie zbli Ÿ nia czeñ bra zy li j skich (Bra zil twins),
któ rych sze ro koœæ jest zwy kle okre œla na jako mnie j sza ni¿ 2–3 mm a odstê py
wynosz¹ œred nio 2–10 mm. PDF s¹ rów no leg³e do p³asz czyzn kry sta lo gra fi cz nych
kwa r cu, w szcze gó l no œci do osi kry szta³u c [0001] lub œcian rom bo e drów w [1013],
p [1012] i r [1011]. Z eks pe ry men tów pro wa dzo nych w osta t nim cza sie (Fazio i in. 
2018) wyni ka, ¿e przy wzglêd nie niskich ciœ nie niach (do 10 GPa dla pia sko w ca
i 12,5 GPa w przy pa d ku kwa r cy tu), zaob se r wo wa no bar dzo cien kie, pro ste lamel le
rów no leg³e do p³asz czy z ny baza l nej [0001], ci¹gn¹ce siê przez ca³¹ d³ugoœæ zia r na
kwa r cu. Z podobn¹ sytu acj¹ spo ty ka my siê w du¿ym kry szta le i w innych zia r nach
w zna le zio nym kla œcie. Defo r ma cje pla na r ne, uzna wa ne za jeden z g³ównych argu -
men tów potwier dzaj¹cych obe cnoœæ kra te ru, s¹ ³atwo roz ró ¿ nia l ne od spê kañ pla na -
r nych (ang. Pla nar Fra c tu res, w skró cie PF). Takie spê ka nia powstaj¹ przy ni¿ szych
ciœ nie niach rzê du 5–8 GPa i mimo, ¿e mog¹ wystê po waæ w stru ktu rach impa kto -
wych (towa rzy szyæ defo r ma cjom pla na r nym), to ich gene za mo¿e byæ inna, tj. mog¹ 
byæ zwi¹zane z ³upli wo œci¹ czy dzia³alno œci¹ tekto niczn¹. Spê ka nia pla na r ne
(w³¹czaj¹c lamel le defo r ma cy j ne, tzw. Böhm lamel lae, w skró cie DL) s¹ o wie le sze r -
sze a odstê py miê dzy nimi s¹ wiê ksze. Sze ro ko œci wynosz¹ odpo wie d nio 10 mm dla
PF i 10–20 mm dla DL a odstê py s¹ ³20 mm dla PF i >10 mm dla DL. PDF rów no -
leg³e do p³asz czy z ny baza l nej c [0001] powstaj¹ zwy kle przy ciœ nie niach rzê du 8–10
GPa. Wraz ze wzro stem ciœ nie nia uja w niaj¹ siê kole j ne zesta wy: powy ¿ej 10 GPa w
[1013] a powy ¿ej 20 GPa p [1012]. Przyk³ado wo dla kra te ru Bar rin ge ra zaob se r wo -
wa no jedy nie defo r ma cje pla na r ne rów no leg³e do osi kry szta³u [0001]. Co cie ka we
podo b ne wyni ki (tyl ko [0001]) uzy ska no pod czas badañ naj wiê ksze go potwier dzo -
ne go kra te ru na zie mi – Vre de fort. Nale ¿y zauwa ¿yæ, ¿e obse r wo wa ne linie odró ¿ -
niaj¹ siê od sta r szych, nie re gu la r nych spê kañ (wido cz nych na ryc. 22) czy œwie ¿ych
pêk niêæ powsta³ych naj pe w niej przy pró bie ukru sze nia oto cza ka (ryc. 29).

Zna le zio ny gra ni to id zosta³ prze ka za ny do dal szych badañ (w tym dok³adnie -
jszej iden ty fi ka cji ska³y i poszcze gó l nych mine ra³ów). Je¿e li uda siê potwier dziæ, ¿e
linie zaob se r wo wa ne w du¿ym kry szta le i innych zia r nach, pochodz¹cych ze ska³
wyko pa nych wewn¹trz stru ktu ry Porz¹dzie, s¹ fakty cz nie defo r ma cja mi pla na r ny -
mi (PDF), to obok cech mor fo me try cz nych bêd¹ sil nym argu men tem prze ma -
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wiaj¹cy za impa kto wym pocho dze niem tego zag³êbie nia. Wska zy wa³yby na
wyst¹pie nia fali szo ko wej o ciœ nie niu przy naj mniej 8 GPa. Oczy wi œcie by³oby
ma³o pra wdo po do b ne, by kla sty zawie raj¹ce kwarc szo ko wy, zna le zio ne „in situ”
w zag³êbie niu podej rze wa nym o impa kto we pocho dze nie, zosta³y tutaj prze trans -
po rto wa ne przez lodo wiec z inne go kra te ru.

Wiê kszy z oma wia nych kla stów, na czê œci powie rz ch ni, posia da wido cz ne pr¹¿ki 
przez co przy po mi na gnejs. Obiekt jed nak nie uka zu je stru ktu ry war stwo wej czy
tekstu ry linio wej jak typo we ska³y tego typu. Pr¹¿ki uk³adaj¹ siê sto ¿ ko wo, podo b -
nie jak hie ra r chi cz ne wzo ry ozna czo ne na foto gra fii (ryc. 25), przez co raczej nale ¿y 
wyklu czyæ ich powsta nie pod czas trans po rtu ska³ przez l¹dolód. Na prze³amie nie
zaob se r wo wa no, by wystê po wa³y ¿y³y b¹dŸ war stwy, przy czym dla jed nej sto ¿ ko -
wa tej stru ktu ry, któ rej brze gi zosta³y prze ciê te w mie j s cu ukru sze nia, mo¿ na za u -
wa ¿yæ, ¿e przy naj mniej jed na z kra wê dzi sto ¿ ka wystê pu je wewn¹trz ska³y. Poja -
wi³o siê wiêc podej rze nie, ¿e mog¹ to byæ sto ¿ ki ude rze nio we. Mimo, i¿ typ ska³y
nie sprzy ja powsta wa niu takich stru ktur, zna nych g³ównie ze ska³ dro b no zia r ni s -
tych (w któ rych naj czê œciej s¹ roz po zna wa ne), to wie le z obse r wo wa nych w wydo -
by tym oto cza ku form bar dzo dobrze odpo wia da szki com i defi ni cji przed sta wio nej 
w lite ra tu rze. W jed nej z prac na temat sto ¿ ków ude rze nio wych (Sagy i in. 2004),
auto rzy opi suj¹ je jako zakrzy wio ne, sp³asz czo ne powie rz ch nie, czê sto o kszta³cie
³y¿ki, posia daj¹ce cha ra kte ry sty cz ne pr¹¿ki. W tej samej pub li ka cji zna j dzie my
porów na nie wygl¹du sto ¿ ków utwo rzo nych w ró¿ nych typach ska³ (³upek, kwa r -
cyt, dolo mit). Mimo, i¿ efekt stru ktur obse r wo wa nych na bada nym kla œcie wyda je
siê powie rz cho w ny, to nie któ re z nich, wido cz ne na foto gra fii (ryc. 26), posia daj¹
ca³kiem wyra Ÿ ne, odró ¿ niaj¹ce siê na powie rz ch ni, owa l ne kszta³ty pod sta wy
(ryc. 27). Sto ¿ ko wa te for my wyma gaj¹ dal szych badañ w celu spra w dze nia czy rze -
czy wi œcie mamy do czy nie nia z makro sko po wy mi œla da mi szo ko wy mi. Choæ two -
rze nie siê sto ¿ ków ude rze nio wych (ang. Shat ter Cones) wci¹¿ nie jest do koñ ca
wyja œ nio ne (np. Osin ski i in. 2016), to ich obe cnoœæ w poten cja l nym kra te rze
by³aby kole j nym wa¿ nym argu men tem œwiadcz¹cym o gene zie tego zag³êbie nia.
Wsza k ¿e to jed no z pod sta wo wych kry te riów przy wery fi ka cji i uzna wa niu stru ktur 
impa kto wych (Ÿród³o: Earth Impact Data ba se, PASSC).

Oma wiaj¹c tê ska³ê nale ¿y jesz cze zwró ciæ uwa gê na nie zwy kle zwie trza³¹ powie -
rz ch niê, w czê œci przy po mi naj¹c¹ pumeks (ryc. 28), mimo ¿e wyko pa no j¹ z g³êbo -
ko œci oko³o 120 cm, gdzie by³a doœæ dobrze odi zo lo wa na od warun ków atmo s fe ry -
cz nych. Byæ mo¿e taki stan wyni ka z wp³ywu fali szo ko wej. W przy pa d ku kra te ru
Hou g h ton w Kana dzie (24 km œred ni cy), w wyni ku chwi lo wej kom pre sji ska³,
gne j sy, któ re w nor ma l nych warun kach s¹ cie mny mi gêsty mi ska³ami, tutaj s¹
popie li œcie bia³e i przy po mi naj¹ pumeks (Ÿród³o: Pla ne ta ry Scien ce Insti tu te).
W przy pa d ku bada ne go zna le zi ska efekt wygl¹da na powie rz cho w ny, ale nale ¿y
uwz glêd niæ fakt, ¿e doty czy ponad dwu stu kro t nie mnie j szej domnie ma nej stru ktu -
ry impa kto wej.

Pocz¹tko wo nie co nie ocze ki wan¹ obse r wacj¹ pod czas pro wa dzo nych badañ
by³o odna le zie nie licz nych wêgie l ków drze w nych we wko pie nr 4 a póŸ niej nr 5 na 
dnie zag³êbie nia, na g³êbo ko œci nie p³ytszej ni¿ od oko³o 50 cm. Nie mog³y wiêc
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one wyni kaæ z wspó³cze s ne go po¿a ru na powie rz ch ni. Wszy stkie by³y bar dzo ma³ej 
wie l ko œci (prze wa ¿ nie oko³o 1–2 mm), a naj wiê kszy z nich mia³ oko³o 5 mm
d³ugo œci. Na uwa gê zas³ugu je fakt, ¿e te dro bi ny s¹ bar dzo deli ka t ne, co widaæ
cho æ by na zdjê ciach z wko pów, gdzie bez tru du ule ga³y kru sze niu i roz cie ra niu na
œcia nach do³ków. Wystê po wa nie podo bnych wêgie l ków zaob se r wo wa no pod czas
badañ innych stru ktur impa kto wych, np. Cam po del Cie lo w Argen ty nie (Cas si dy 
i in. 1996), Whi te co urt w Kana dzie (Herd i in. 2008), Kaa li (£osiak i in. 2016)
oraz Ilu me t sa (£osiak i in. 2017) w Esto nii. Wyko rzy sta no je do osza co wa nia przy -
bli ¿o ne go wie ku tych kra te rów. Podo b ne pró by pod jê to nie da w no dla zag³êbieñ
Mora sko, ale pe³ne wyni ki nie zosta³y jesz cze udo stê p nio ne.

Mecha nizm powsta wa nia tych wêgie l ków nie zosta³ dot¹d wyja œ nio ny. W pra cy
(£osiak i in. 2016) zosta³o przed sta wio nych kil ka pro po zy cji, z któ rych za naj bar -
dziej pra wdo po do b ny zosta³ uzna ny sce na riusz mówi¹cy, ¿e tu¿ przed ude rze niem
pro mie nio wa nie radia cy j ne boli du spo wo do wa³o zapa le nie siê drzew, powie trz na
fala ude rze nio wa roz bi³a roz grza ne dre w no i roz dro b ni³a je po oko li cy. Dalej
wyrzu ca nie mate ria³u z kra te ru wymie sza³o je z i inny mi, ch³odnie jszy mi ska³ami
a zapa lo ne dre w no zamie ni³o siê w wêgie l ki.

War to sobie zda waæ spra wê, o jakim pro mie nio wa niu jest tutaj mowa. Ana li -
zuj¹c kon tur tem pe ra tu ry wokó³ kap su³y doko nuj¹cej pono w ne go wej œcia w atmo -
s fe rê (Ÿród³o mode lu: Hype r so nics CFD Gro up / Sin ha i Can d le 2007) widzi my,
¿e w prze dniej czê œci prze kra cza ny jest poziom 12000 K, a za kap su³¹, w tzw. stre -
fie œci na nia (ang. she ar lay er) ponad 8000 K. W takiej sytu a cji roz dro b nie nie i zwê -
gle nie dre w na mog³o nast¹piæ w bar dzo kró t kim cza sie przed wymie sza niem ich
z wyrzu ca nym mate ria³em, z któ rym póŸ niej te wêgie l ki opad³y.

Aktu a l nie wêgie l ki w stru ktu rze Porz¹dzie zosta³y zaob se r wo wa ne naj li cz niej od
stro ny poten cja l ne go spa d ku, tam, gdzie na dnie kra te ru zna laz³a siê „tyl na” eje c ta
(czy li mate ria³ wyrzu co ny pra wie pio no wo od stro ny spa d ku, co jed no cze œ nie obja -
wia siê pra kty cz nie ca³kowi tym bra kiem wa³u z tej stro ny i powsta niem tzw. zaka -
za nej stre fy), z pie r wszych chwil od momen tu impa ktu (kon ta ktu). Podo bnych,
licz nie wystê puj¹cych wêgie l ków powin ni œmy siê rów nie¿ spo dzie waæ oko³o 200 m 
od zag³êbie nia, w pobli ¿u ³uku gra ni cy wyrzu co ne go mate ria³u ozna czo ne go sym -
bo lem „D” na ilu stra cji ryc. 3 (w mie j s cu „prze dniej” eje c ty, wyrzu co nej zgod nie
z tra je kto ri¹, pod ostrym k¹tem, rów nie¿ w pie r wszych chwi lach od momen tu
ude rze nia).

W do³ku nr 4, tam, gdzie tra fio no na licz ne wêgie l ki (na g³êbo ko œci oko³o
50 cm) zebra no rów nie¿ kil ka dro b nych kla stów. Ich wie l koœæ nie prze kra cza³a kil -
ku na stu mm. Jed na k ¿e jeden zde cy do wa nie siê wyró ¿ nia³. Mia³ cza r ny kolor i nie -
re gu la r ny kszta³t przy po mi naj¹cy od³amek (ryc. 15). Po czê œcio wym oczy sz cze niu
z pia sku oka za³o siê, ¿e powie rz ch nia odbi ja œwiat³o. Nasu nê³o siê podej rze nie, ¿e
mo¿e to byæ impa ktyt (grunt sto pio ny w wyni ku impa ktu, poten cja l nie zawie -
raj¹cy w czê œci mate riê mete o ry tu). Obse r wa cje powie rz ch ni obie ktu za pomoc¹
SEM i ana li za sk³adu pie r wia stko we go poka za³a, ¿e jest to naj pra wdo po do b niej
moc no spa lo ny fra g ment dre w na, o cha ra kte rze zbli ¿o nym do koksi ku. Byæ mo¿e
taki kszta³t (przy po mi naj¹cy szra p nel) œwia d czy o gwa³tow no œci zja wi ska (uwo l nie -
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nia w bar dzo kró t kim cza sie, pod wp³ywem bar dzo wyso kiej tem pe ra tu ry, zna cz -
nych ilo œci sub stan cji lot nych towa rzysz¹cych zwê gle niu dre w na).

Podsumowanie

Cho cia¿ nie uda³o siê prze pro wa dziæ badañ w pe³nej zgod no œci z pie r wo t ny mi
za³o¿e nia mi, a pra ce wyko ny wa ne by³y pod presj¹ cza sow¹, przez co z obe cnej per -
spe kty wy widaæ, ¿e nie zebra no wszy stkich dostê p nych danych, to mimo to uzy -
ska no bar dzo war to œcio we wyni ki. Wewn¹trz stru ktu ry Porz¹dzie („in situ”),
w pobli ¿u gór ki cen tra l nej, odna le zio no dwa kla sty, któ re jak poka zuj¹ wstê p ne
bada nia, mog¹ zawie raæ kwarc szo ko wy (z wido cz ny mi pod mikro sko pem linia mi
bêd¹cymi pra wdo po do b nie defo r ma cja mi pla na r ny mi). Na jed nym z nich obse r -
wu je my kaska do we stru ktu ry, któ re choæ s¹ sto sun ko wo ma³o wyra Ÿ ne, to dobrze
odpo wia daj¹ defi ni cji sto ¿ ków ude rze nio wych. Na dnie kra te ru, od stro ny spa d ku, 
w war stwie mate ria³u, któ ry za spraw¹ asy me trii wyrzu ca nia tra fi³ z powro tem do
zag³êbie nia, odna le zio no licz ne dro b ne wêgie l ki drze w ne. Podo b ne wêgie l ki odnaj -
do wa no wcze œ niej w innych kra te rach (Cam po del Cie lo, Whi te co urt, Kaa li, Ilu -
me t sa, Mora sko), a wiêc niew¹tpli wie jest to rów nie¿ cecha cha ra kte ry sty cz na dla
wzglêd nie ma³ych stru ktur impa kto wych.

Odna le zione poten cja lne œlady szo kowe (defo r ma cje pla na rne, sto ¿ki ude rze -
niowe), nale¿¹ce do naj wa ¿ nie j szych kry te riów, na pod sta wie któ rych wery fi kuje
siê impa ktowe pocho dze nie danego zag³êbie nia, przy bli ¿aj¹ nas do potwier dze nia,
¿e Porz¹dzie to kra ter powsta³y w wyniku ude rze nia mete o rytu. Doda t ko wym
popa r ciem s¹ odkryte wêgie lki drze wne, zabu rze nia warstw gruntu wewn¹trz
zag³êbie nia a tak¿e fra g menty sce men to wa nych osa dów o ró¿ no rod nej wie l ko œci
i kszta³cie (ziden ty fi ko wane jako kukie³ki les sowe). Powy ¿sze wnio ski uzupe³niaj¹
tym samym wcze œ nie j sze wyniki ana liz danych mor fo me try cz nych, wska zuj¹ce, ¿e
mamy do czy nie nia ze stru ktur¹ impa ktow¹.

Wstê p nie ziden ty fi ko wane œlady szo kowe bêd¹ doda t kowo wery fi ko wane przy
u¿y ciu bar dziej zaawan so wa nego sprzêtu labo ra to ry j nego, który pozwoli m.in. na
pre cy zy jne roz po zna nie minera³ów i rodzaju ska³y (okre œlo nej tym cza sowo jako
gra ni toid).

Nie stety nie uda³o siê do tej pory zna leŸæ insty tu cji, która w ramach dzia³alno œci 
nauko wej wykona³aby bada nia radio wê glowe pozy ska nych wêgie l ków drze w nych,
w celu okre œle nia przy bli ¿o nej daty spa dku (podo b nie jak to uczy niono dla wcze œ -
niej wymie nio nych kra te rów). W naj bli ¿ej przysz³oœci konie czna jest kon ty nu a cja
badañ, przede wszy stkim dla stru ktur Ochudno i Jasz czu³ty, ze szcze gó l nym uwz -
glêd nie niem doœwia d cze nia z prac wyko na nych dla kra teru Porz¹dzie.
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