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„Pożegnanie kraterów Morasko” – polemika!

Wstęp

W artykule „Jak powsta³y Kratery Morasko?...” Bronikowska (2018) rozprawia siê
z nienaukowymi pogl¹dami dotycz¹cymi spadku meteorytu i struktur polodowco-
wych w Morasku.

Wœród hipotez wyrzuconych na œmietnik historii znalaz³a siê i moja koncepcja,
ale czy s³usznie? Uwa¿am, ¿e nie. Wbrew pozorom nie pad³ ¿aden merytoryczny
argument neguj¹cy moj¹ koncepcjê. Ba, powiem wiêcej Bronikowska (2018) po-
twierdza czêœæ moich przemyœleñ.

Dla ³atwiejszej konfrontacji hipotez zawartych w publikacji Bronikowskiej
(2018) i Sochy (2011), poni¿ej prezentujê co istotniejsze fragmenty publikacji.

Bronikowska (2018)

[cyt.] „[...] Po pierwsze – twierdzi, ¿e okaz o wadze poni¿ej 1 kg. mia³ prêdkoœæ
uderzenia wystarczaj¹c¹ do wbicia siê w drewno. Jak wiadomo, deceleracja (spowo-
lnienie) bêd¹ca odwrotnie proporcjonalna do masy, dzia³a w atmosferze najsilniej
w³aœnie na niewielkie meteoryty (Chyba i in. 1993) [...]

Wyj¹tek mog¹ stanowiæ szrapnele – fragmenty powsta³e po eksplozji towa-
rzysz¹cej powstaniu krateru. Takie wbite w pnie drzew szrapnele obserwowano
wielokrotnie w przypadku innych impaktów.

Po drugie, Socha twierdzi, ¿e znaleziony przez niego okaz by³ indywidualny,
natomiast w chwili wbicia siê w drzewo oznacza³ siê wysok¹ temperatur¹. Takie
twierdzenie równie¿ przeczy wspó³czesnej wiedzy na temat kolizji cia³ niebieskich
z Ziemi¹ oraz procesów, którym poddawany jest meteoroid jeszcze w atmosferze
ziemskiej.

Trudno tak¿e na przedstawionych przez Sochê zdjêciach zidentyfikowaæ „ka-
na³”, który mia³ zostaæ uformowany przez spadaj¹cy meteoryt. Znacznie bardziej
mo¿liwe jest, ¿e okaz ten le¿a³ p³ytko pod warstw¹ gleby, a nastêpnie wrós³ w drze-
wo jeszcze przed jego œciêciem. Niestety Socha poza swoimi domys³ami nie przed-
stawia dowodów na proponowany przez siebie pogl¹d. [...]”.
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Socha (2011)

[cyt.] „[...] Widaæ wyraŸnie poszarpane brzegi œwiadcz¹ce, ¿e nie jest to indywidua-
lny okaz, lecz powsta³y podczas fragmentacji wiêkszego obiektu na niewielkiej
wysokoœci [...]

W trakcie podejmowania okazu z karpiny, by³ on w dalszym ci¹gu, pomimo
czêœciowego rozk³adu korzenia, œciœle otoczony tkank¹ drewna oraz przyklejony do
niego ¿ywic¹ i to na tyle mocno, ¿e musia³em u¿yæ saperki jako dŸwigni by go
odspoiæ od niego.

Rekonstruuj¹c zdarzenia i zak³adaj¹c, ¿e (nie – w oryginale brak³o tej partyku³y)
jest to okaz indywidualny, twierdzê, i¿ poprzednie wyznaczenie kierunku dolotu
meteorytu jest b³êdne. Pieñ drzewa zas³ania³ w ca³oœci obecnie przyjmowany kieru-
nek spadku. Eksplozja/fragmentacja znacznie utrudnia znalezienie kierunku, sk¹d
cia³o macierzyste nadlecia³o. S¹dz¹c z usytuowania kana³u przebicia korzenia mo¿-
na stwierdziæ, ¿e fragment znaleziony w korzeniu ostatni etap podró¿y w atmosfe-
rze, pokona³ spadaj¹c pionowo [...]

Zak³adaj¹c oddzielenie siê od wiêkszego cia³a, w trakcie ostatniego podzia³u,
mo¿na oczekiwaæ wysokiej temperatury panuj¹cej w zewnêtrznej warstwie tego
malutkiego okazu, która mog³a spowodowaæ niewielkie zwêglenie, osmalenie tkan-
ki korzenia [...]

Bior¹c wszystkie powy¿sze fakty, mo¿na zrekonstruowaæ zdarzenie w nastê-
puj¹cy sposób. Wiêkszy okaz eksploduje na niewielkiej wysokoœci ponad Ziemi¹.
Jeden z ma³ych od³amków poruszaj¹cych siê pionowo w dó³, z prêdkoœci¹ przekra-
czaj¹c¹ 1 km/s przechodzi przez kilkucentymetrow¹ warstwê gleby, która go oble-
pia i trafia w korzeñ, wchodz¹c w niego na g³êbokoœæ oko³o 10 cm, zasysaj¹c za
sob¹ glebê i trociny, kana³ dolotowy zostaje wiêc zaczopowany. Rozpoczyna siê
proces zalewania ¿ywic¹ powsta³ego zranienia, a nastêpnie zarastanie otworu dolo-
towego [...]” (patrz poni¿ej ekspertyza W¹sik i Bednarz).

Konfrontacja

Oczywiœcie, zgadzam siê, ma³e okazy maj¹ zbyt ma³¹ energiê, by taki indywidualny
okaz móg³ wbiæ siê w korzeñ, dlatego kilkukrotnie piszê o szrapnelu. W jednym
zdaniu brak³o partyku³y, ale z kontekstu wyraŸnie wynika o co chodzi. To tak jak
(Bronikowska 2018) pisze o meteoroidzie w atmosferze, z definicji to b³¹d, ale nikt
rozs¹dny nie bêdzie siê czepia³, bo z kontekstu wiadomo o co chodzi. Twierdzê
natomiast, ¿e szrapnel powsta³ w trakcie eksplozji w atmosferze, gdy¿ dzia³o siê to
wspó³czeœnie i powsta³e kratery spowodowa³y by wiêksze zniszczenia ni¿ wbicie siê
od³amka w korzeñ. Zak³adaj¹c jednak powstanie od³amków w trakcie tworzenia
kraterów, to i owszem te od³amki bêdziemy znajdowaæ w pniach, ga³êziach, ale nie
w korzeniach – o czym powie balistyka, czy te¿ deceleracja. Co obserwowano
w przypadku wielu spadków, niekoniecznie powi¹zanych z powstawaniem krate-
rów, równie¿ w Polsce.
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W literaturze spotka³em siê z zauwa¿alnym wp³ywem wysokiej temperatury na
meteoryt do g³êbokoœci 3 mm, z w³asnego doœwiadczenia do oko³o 2 mm widzia-
³em zmienion¹ strukturê okazu z przegrzania w trakcie przelotu przez atmosferê.
Dlatego w trakcie opisywanych eksperymentów próbowa³em wbijaæ rozgrzane do
temperatury 400oC (znikanie linii Neumana, mierzone termopar¹) od³amki w dre-
wno by sprawdziæ wielkoœæ zwêglenia. Doœwiadczenia zakoñczy³y siê niepowodze-
niem, wiêc i moje przypuszczenia by³y b³êdne – sk¹d uparte twierdzenie o wysokiej
temperaturze okazu w trakcie kontaktu z korzeniem?

To prawda, na zdjêciach trudno jest zauwa¿yæ wspomniany „kana³”, niestety
korzeñ uleg³ ju¿ znacznej destrukcji. Wydobywaj¹c okaz z korzenia nie zacho-
wa³em odpowiedniej starannoœci, ale sk¹d mia³em wiedzieæ, ¿e to taki skarb! Maj¹c
jednak ca³oœæ w d³oni, nie ma siê w¹tpliwoœci, wiêc zapraszam do Kielc na „wizjê
lokaln¹”.

Zdarza siê i to doœæ czêsto, ¿e drzewa obrastaj¹ jakiœ przedmiot, kamieñ – ale
w takim przypadku musi byæ powód, np. skalne pod³o¿e i korzenie przeciskaj¹c siê
pomiêdzy kamieniami potrafi¹ je praktycznie ca³kowicie obrosn¹æ. Znalaz³em
wiele takich wroœniêtych kamieni w drzewach liœciastych i ¿adnego w drzewach
iglastych! Góry Œwiêtokrzyskie, w których mieszkam, wydaj¹ siê byæ idealnym
miejscem na takie poszukiwania, a jednak sukcesu brak. Korzenie drzew iglastych
napotykaj¹c przeszkodê, deformuj¹ siê i nieznacznie otaczaj¹ kamieñ i na tym
koniec. W Morasku nie ma takiej przyczyny, gleba jest luŸna, nacisk 72 g z pew-
noœci¹ nie jest si³¹ która mog³aby spowodowaæ wciœniêcie okazu do korzenia. S³oje
wokó³ meteorytu s¹ przerwane, a korzeñ nie by³ zdeformowany!

Wnioski
Moim zdaniem wspó³czesna wiedza ma jeszcze powa¿ne braki, skoro jest bezradna
przy tak banalnym problemie jak meteoryt w korzeniu, a jedynym wyjœciem jest
negacja istnienia tego dowodu. Mo¿na by jeszcze napisaæ o datowaniu radiowêglo-
wym korzenia, czy sensie powtarzania datowania osadów z g³ównego „krateru”, ale
to nie jest tematem tego artyku³u.
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Ekspertyza dotycząca określenia charakteru zniszczeń tkanki drzewnej
korzenia modrzewia (Larix sp.), z Rezerwatu przyrody „Meteoryt
Morasko”, w obrębie której znaleziono fragment meteorytu

Wykonawcy:

dr inż. Radosław Wąsik,
dr inż. Bartłomiej Bednarz

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Kraków, 26. października 2009 r.

Temat opracowania

Tematem opracowania jest okreœlenie charakteru zniszczeñ tkanki drzewnej korze-
nia modrzewia (Larix sp.) z terenu Rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”,
w obrêbie której znaleziono fragment meteorytu.

Wstęp i cel badań

Przyrodniczo-astronomiczny Rezerwat „Meteoryt Morasko” zosta³ utworzony
24 kwietnia 1976 roku. Rezerwat le¿y niedaleko wsi Morasko, na pó³noc od
Poznania, a jego powierzchnia wynosi 53,79 ha. Na terenie rezerwatu znajduje siê
siedem ró¿nej wielkoœci kraterów pochodzenia meteorytowego. Panuje powszech-
ne mniemanie, i¿ powstanie kraterów jest skutkiem upadku od³amków meteorytu,
które mia³o miejsce oko³o 5000 lat temu. Wskazywaæ na to mog¹ znalezione
od³amki meteorytu, z których pierwszy, wa¿¹cy 77,5 kg zosta³ znaleziony w 1914
roku przez niemieckiego ¿o³nierza w trakcie kopania rowów strzeleckich. Kolejne
fragmenty meteorytu znajdowano w omawianym terenie w okresie nastêpnych kil-
kudziesiêciu lat.

Dnia 16 wrzeœnia 2008 roku, na obszarze Rezerwatu Morasko, Pan Krzysztof
Socha odnalaz³ w korzeniu drzewa kolejny fragment meteorytu (ryc. 1 i 2). Na
podstawie analizy anatomicznych i makroskopowych cech drewna ustalono, ¿e fra-
gment ten utkwi³ w korzeniu modrzewia (Larix sp.) (Socha i in. 2009). Odnalezie-
nie fragmentu meteorytu, tkwi¹cego w dobrze zachowanym korzeniu modrzewio-
wym jest wydarzeniem niezwykle interesuj¹cym, zw³aszcza w kontekœcie teorii
upadku meteorytu datowanego na okres oko³o 5000 lat temu.

Wobec powy¿szego celem niniejszej pracy jest okreœlenie charakteru uszkodzeñ
tkanki drzewnej korzenia modrzewiowego (Larix sp.), w której utkwi³ fragment
meteorytu. Wobec bardzo dobrego stanu drewna, w którym znaleziono fragment
meteorytu Morasko, postawiono dwie hipotezy. Pierwsza zak³ada, i¿ fragment
meteorytu podczas upadku wbi³ siê w korzeñ modrzewia; druga natomiast stawia
tezê, ¿e w wyniku przyrostu korzenia na gruboœæ, fragment meteorytu pozostaj¹cy
w obrêbie korzenia, zosta³ obroœniêty tkank¹ drzewn¹.
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Metodyka

Zabezpieczony w trakcie prac terenowych fragment korzenia poddano wstêpnym
oglêdzinom, których celem by³o stwierdzenie wystêpowania b¹dŸ braku zgnilizny
drewna. Nastêpnie z czêœci bezpoœrednio stykaj¹cej siê z fragmentem meteorytu
(ryc. 3) pozyskano przekrój poprzeczny. Przekrój ten zosta³ oszlifowany, a nastêp-
nie zeskanowany z rozdzielczoœci¹ 2400 dpi (ryc. 4). Uzyskany w ten sposób obraz,
zosta³ poddany fotointerpretacji w celu okreœlenia przebiegu przyrostu s³ojów rocz-
nych.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 11, 2020

Krzysztof SOCHA 163

Ryc. 1. Oczyszczony fragment meteorytu znaleziony w dniu
16 września 2008 roku w korzeniu modrzewia (Larix sp.) na
terenie Rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”.

Ryc. 2. Rozkładający się pniak modrzewia (Larix sp.) na terenie Rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”,
w którego korzeniu dnia 16 września 2008 roku znaleziono fragment meteorytu.



Wyniki

Na podstawie analizy zabezpieczonego fragmentu korzenia modrzewia stwierdzo-
no, i¿ tkanka drzewna wykazuje w kilku miejscach oznaki zgnilizny, ogólnie jed-
nak znajduje siê w doœæ dobrym stanie.

Analiza przebiegu przyrostu s³ojów rocznych na przekroju poprzecznym, pozy-
skanym z miejsca styku tkanki drzewnej korzenia z fragmentem meteorytu, wska-
zuje jednoznacznie na przerwanie w tym miejscu ci¹g³oœci pierœcieni rocznych
przyrostów drewna (ryc. 3). W trakcie analizy stwierdzono równie¿ obecnoœæ
zaschniêtej ¿ywicy.

Dyskusja

Przeprowadzone analizy wskazuj¹, na mechaniczne uszkodzenie partii korzenia bez-
poœrednio stykaj¹cej siê z fragmentem meteorytu. Œwiadcz¹ o tym zarówno poprze-
rywane pierœcienie przyrostów rocznych, obserwowane na przekroju poprzecznym
korzenia, jak równie¿ œlady zaschniêtej ¿ywicy. W drewnie modrzewia wystêpuj¹
bowiem przewody ¿ywiczne, które podczas uszkodzeñ tkanki drzewnej, zostaj¹
przerwane (otwarte), co w konsekwencji powoduje wyciek z ich wnêtrza ¿ywicy.
Powy¿sza prawid³owoœæ zaobserwowana w miejscu styku fragmentu meteorytu
i badanej próbki drewna wydaje siê potwierdzaæ pierwsz¹, postawion¹ w pracy hipo-
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Ryc. 3. Silne przeżywiczenie miejsca zalegania meteorytu, we fragmencie korzenia modrzewia (Larix sp.)
z terenu Rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”. Otwór wskazany strzałką ma średnicę ok. 30 mm.



tezê zak³adaj¹c¹, i¿ fragment meteorytu znalaz³ siê w korzeniu modrzewia na skutek
upadku i wbicia siê w drewno ¿yj¹cego wtedy jeszcze korzenia modrzewia.

Hipotezê zak³adaj¹c¹, obroœniêcie meteorytu przez tkanki drzewne korzenia,
nale¿y odrzuciæ. Obroœniêcie bowiem jakiegokolwiek wolnego przedmiotu przez
tkankê drzewn¹ nie powodowa³oby jej mechanicznego uszkodzenia.

W niniejszej pracy nie badano wieku analizowanego korzenia modrzewia, bio-
r¹c jednak pod uwagê fakt, i¿ badana tkanka by³a dosyæ dobrze zachowana, mo¿na
przypuszczaæ, ¿e wiek analizowanego korzenia nie przekracza kilkuset lat. Trwa³oœæ
drewna modrzewiowego na wolnym powietrzu wynosi bowiem 60 lat, zaœ w stanie
mokrym (zatopione w wodzie) oko³o 500 lat. Jedynie w stanie suchym (w budyn-
ku), drewno modrzewiowe mo¿e przetrwaæ do 1800 lat (Galewski i Korzeniowski,
1958).

Bior¹c powy¿sze pod uwagê dyskusyjn¹ wydaje siê byæ hipoteza o upadku mete-
orytu oko³o 5000 lat temu.
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Ryc. 4. Przekrój poprzeczny przez
korzeń modrzewia (Larix sp.) z tere-
nu Rezerwatu przyrody „Meteoryt
Morasko”, w którym znaleziono fra-
gment meteorytu. Strzałkami za-
znaczono miejsce usadowienia się
meteorytu w korzeniu oraz spowo-
dowane tym przerwanie ciągłości
słojów przyrostów rocznych. Odle-
głość pomiędzy grotami strzałek
wynosi ok. 30 mm.



Wnioski

1. Przeprowadzone badania wskazuj¹, i¿ znaleziony w korzeniu modrzewia frag-
ment meteorytu, zosta³ najprawdopodobniej wbity w tkankê drzewn¹ na sku-
tek impetu zwi¹zanego z jego upadkiem na ziemiê.

2. Dobrze zachowany stan tkanek drzewnych, jak równie¿ wiek analizowanego
korzenia, oceniany najwy¿ej na kilkaset lat, poddaje w w¹tpliwoœæ s³usznoœæ
przyjêcia hipotezy o upadku meteorytu w okresie minionym, szacowanym na
5000 lat.
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