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Wykorzystanie danych Numerycznego Modelu
Terenu do poszukiwania i wstępnej identyfikacji
struktur impaktowych
Use of the digital elevation models (DEM) as a tool for searching
and preliminary identification of impact structures

Abstract: Is it possible that in Poland, instead of Morasko and still unconfirmed structures
Porzadzie, Jaszczulty and Ochudno, may exist some other impact craters? To answer this question,
investigations were performed, which were based on the digital elevation models. There are plenty
of cavities, having different origin (e.g. a result of past glaciations, human activities or the Second
World War), where some criteria may be applied, which could help to distinguish one from
another. The main assumption was that during oblique impact (low angle in relation to the
surface) there may develop special type of craters having cardioid (heart-shaped) ejecta pattern
(as well as shape of cavity), with axis of symmetry parallel to the initial trajectory. Such structures
were observed many times during experiments as well as can be easily found on other celestial
bodies. Having preserved rims, even if they are much shallower than typical craters (because of
secondary changes), such cavities are perfect candidates to be suspected of the impact origin.
As a result of research between 2015 and 2017 there were discovered 3 locations (instead of
Ochudno) with heart-shaped structures, which may represent combined effect of ejection angles,
velocities and directions, known from experiments and confirmed craters. In all cases there are
noticeable rims. The largest “spoon-like” structure, discovered near the Rowista village, is almost
perfect copy of a very unusual elongated crater located north of the Acheron Fossae on Mars.
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Wstęp

Czy oprócz kraterów zwi¹zanych ze spadkiem meteorytu Morasko oraz ocze-
kuj¹cych na potwierdzenie struktur Porz¹dzie, Jaszczu³ty i Ochudno (Walesiak
2015, 2016) mog¹ istnieæ w Polsce inne miejsca, w których dosz³o do uderzenia
wiêkszych fragmentów kosmicznych ska³?

Jak powszechnie wiadomo, ze wzglêdu na przesz³e zlodowacenia (i procesy im
towarzysz¹ce) na obszarze Polski pozosta³y liczne zag³êbienia, których geneza jest
odmienna i wi¹¿e siê z obecnoœci¹ l¹dolodu (np. wytopiska czy pingo). Oprócz
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tego mo¿emy mieæ do czynienia z efektami dzia³alnoœci cz³owieka (odkrywki,
dawne grodziska, oczka wodne). Jeszcze innym czynnikiem, sprawiaj¹cym pro-
blemy z lokalizacj¹ najmniejszych struktur impaktowych s¹ konsekwencje dzia³al-
noœci militarnej, a wiêc leje po bombach, miejsca detonacji niewybuchów czy
okopy i inne fortyfikacje.

Identyfikacjê kraterów utrudniaj¹ jednoczeœnie procesy erozyjne jak osypywanie
siê i rozmywanie wa³ów, efekt zwiewania materia³u i kumulowania osadów w za-
g³êbieniu czy eutrofizacja. Do degradacji struktur impaktowych przyczynia siê
równie¿ cz³owiek, dokonuj¹c niwelacji terenu czy czasem wykorzystuj¹c zag³êbie-
nia jako wysypiska odpadów.

Za spraw¹ numerycznych danych wysokoœciowych LiDAR (skrót pochodz¹cy
od ang. Light Detection And Ranging – metody u¿ywanej do okreœlania odleg³oœci
poprzez oœwietlenie celu za pomoc¹ œwiat³a lasera i pomiar œwiat³a odbitego przy
u¿yciu detektora, co pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu obiektu)
w 2007 roku w Kanadzie dokonano odkrycia krateru Whitecourt (Kofman i in.
2010). Korzystaj¹c z podobnych mo¿liwoœci, udostêpnianych za poœrednictwem
serwisu internetowego Geoportal, pozwalaj¹cych na szczegó³ow¹ analizê ukszta³to-
wania terenu oraz przyjmuj¹c szereg kryteriów w oparciu o zdobyt¹ wiedzê doty-
cz¹c¹ powstawania kraterów (ze szczególnym uwzglêdnieniem ukoœnych impaktów
rozumianych jako uderzenia pod k¹tem mniejszym ni¿ 45° w odniesieniu do hory-
zontu), zosta³o przeprowadzone badanie, które dostarczy³o niezwykle interesu-
j¹cych danych.

Charakterystyka ukośnych impaktów i dane porównawcze

Jednym z typów kraterów utworzonych w wyniku kolizji pod ma³ym k¹tem s¹
tzw. „struktury sercowate” (ang. cardioid pattern/heart-shaped). Pojêcie zosta³o
zaczerpniête m.in. z prac dotycz¹cych eksperymentu „The Deep Impact” (Schultz
i in. 2007) a tak¿e innych badañ analizuj¹cych pochodzenie wzorów utworzonych
przez wyrzucany wokó³ krateru materia³, np. (Schultz i in. 2009). Nazwa odnosi³a
siê przede wszystkim do kszta³tu powstaj¹cego z promieni dooko³a struktury z cha-
rakterystyczn¹ stref¹ woln¹ od tzw. „ejecty” (wyrzucanego materia³u) (ang. Zone of
Avoidance/forbidden zone), kreœl¹c¹ od strony spadku literê „V” (Herrick i in.
2008). Z fotografii kraterów np. na Ksiê¿ycu, czy Marsie oraz wyników ekspery-
mentów uderzeñ pod ma³ym k¹tem mo¿na wywnioskowaæ, ¿e wzór przypomi-
naj¹cy serce mo¿e dotyczyæ nie tylko promieni, ale te¿ bliskich krawêdzi wa³ów,
czy nawet samego zag³êbienia. Sk³adowymi tego efektu s¹ ró¿ne prêdkoœci, kierun-
ki i k¹ty wyrzutu (Schultz i in. 2007). Oprócz asymetrii wyrzucania materia³u i
w zale¿noœci od kierunku oraz ró¿nego balistycznego zasiêgu, przesuwa siê równie¿
punkt centralny (z którego to wyrzucanie nastêpuje). Widaæ to na przyk³adzie eks-
perymentów (Anderson i Schultz 2003, 2006), gdzie porównywano pionowe ude-
rzenie z impaktem pod k¹tem 30° (ryc. 1). Wraz ze zmniejszaniem k¹ta nachylenia
(w stosunku do p³aszczyzny powierzchni) roœnie udzia³ poziomej sk³adowej wekto-
ra prêdkoœci. W uproszczeniu proces polega na tym, ¿e energia kinetyczna impak-
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tora przekazywana jest do drobin pod³o¿a, a z ni¹ zachowany jest pocz¹tkowy kie-
runek. Najwiêksza prêdkoœæ wyrzutu (o ile mamy do czynienia ze wzglêdnie
p³askim terenem) wystêpuje na przed³u¿eniu trajektorii (sprzed momentu impa-
ktu), co widoczne jest te¿ na kolejnej ilustracji (ryc. 2) (Schultz i in. 2007).

Poni¿ej pokazano równie¿ efekt dwóch innych eksperymentów, wykonanych
(podobnie jak poprzedni) przy u¿yciu urz¹dzenia NASA AVGR (Ames Vertical
Gun Range). Podczas pierwszego (ryc. 3) uderzano pod k¹tem 30°. Próbê wyko-
nano kulk¹ z pyreksu o œrednicy oko³o 6 mm, w pod³o¿e z perlitu (sproszkowa-
nego amorficznego szk³a wulkanicznego o niskiej gêstoœci: 0,2 g/cm3, wysokiej
porowatoœci: 90%, wielkoœci ziaren <2 mm), z prêdkoœci¹ 5,7 km/s (Schultz i in.
2007). Podczas eksperymentów uderzeñ pod k¹tem 30° w luŸne pod³o¿a (jak np.
piasek) uzyskiwano kratery o œrednicach ~40 razy wiêkszych od pocisku (Schultz
i in. 2009), a wiêc w tym przypadku obserwowana œrednica obiektu mog³a wyno-
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Ryc. 1. Efekt eksperymentu uderzenia w piasek o wielkości ziaren ~0,5 mm, aluminiową kulką o średnicy
6,35 mm z prędkością bliską 1 km/s, przy użyciu urządzenia NASA AVGR. Porównanie impaktu: a) piono-
wego (90°), b) ukośnego (30°) (Anderson i Schultz 2003). Oznaczenie IP to punkt impaktu (z ang. Impact
Point) a CC to punkt centralny krateru (ang. Crater Center). Dla uderzenia pod kątem 30° (sekwencja b),
w dwóch pierwszych ramkach, oznaczono strzałką trajektorię pocisku (ang. Projectile trajectory). Dla obu
przypadków, skrajne ramki po lewej stronie prezentują zdjęcie przekroju z obłoku wyrzuconego materiału,
następne zaś pokazują kierunki i prędkości drobin w kolejnych chwilach od uderzenia.

Ryc. 2. Zróżnicowanie prędkości wyrzucania materiału podczas
powstawania struktur sercowatych (Schultz i in. 2007).



siæ oko³o 20–25 cm. W czasie drugiego eksperymentu impakt nast¹pi³ pod k¹tem
7,33° (ryc. 4). U¿yto wydr¹¿onej kulki aluminiowej o œrednicy niespe³na 1 cm,
uderzaj¹c z prêdkoœci¹ 1,7 km/s w luŸny piasek wype³niaj¹cy zbiornik o szerokoœci
30 cm (Gault i Wedekind, 1978). W obu omawianych eksperymentach uderzenie
nastêpowa³o z lewej strony.

Struktury sercowate nietrudno odnaleŸæ na innych cia³ach niebieskich. Przyk³a-
dowo na powierzchni Srebrnego Globu, na jednej fotografii (ryc. 5) wykonanej
przez LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) (Robinson i in. 2010; Humm
i in. 2015; Mahanti i in. 2015; Speyerer i in. 2012; Robinson 2010) odnajdziemy
co najmniej dwa tego typu obiekty. Z przedstawionego zdjêcia wynika, ¿e mo¿emy
mieæ do czynienia z dwoma rodzajami „struktur sercowatych”. Dla jednego typu
wyd³u¿ony kszta³t, przypominaj¹cy „³y¿kê”, obserwujemy w obrêbie ca³ego za-
g³êbienia. W przypadku drugiego rodzaju ró¿ne prêdkoœci wyrzucania materia³u
objawiaj¹ siê w postaci zewnêtrznego pierœcienia „ejecty” lub wa³ów. Mo¿e to
wynikaæ z budowy pod³o¿a. W przypadku luŸnych materia³ów jak np. piasek dro-
biny ³atwiej zaczynaj¹ siê poruszaæ zgodnie z przekazan¹ energi¹ kinetyczn¹. Jeœli
pod³o¿e jest wzglêdnie jednorodne taki schemat jest kontynuowany praktycznie do
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Ryc. 3. Efekt eksperymentu ukośnego impaktu
pod kątem 30° (Schultz i in. 2007) z widoczną
strefą wolną od wyrzucanego materiału (ZoA –
Zone of Avoidance) od strony spadku (oddzieloną
białą przerywaną linią). Strzałką oznaczono traje-
ktorię pocisku.

Ryc. 4. Efekt innego eksperymentu ukośnego impaktu
(Gault i Wedekind 1978). Strzałką oznaczono trajektorię
pocisku.



koñca procesu kraterotwórczego. Gdy jednak pod luŸn¹ warstw¹ znajduje siê inny
rodzaj ska³ to tylko wyrzucony materia³ powierzchniowej warstwy utworzy pier-
œcieñ w kszta³cie serca. Dalej zaczn¹ zaœ dominowaæ inne czynniki (np. kompresja
i kruszenie). W obu przypadkach najwiêksza g³êbokoœæ krateru bêdzie obserwo-
wana od strony spadku – w przybli¿eniu w punkcie centralnym krateru oznaczo-
nym jako CC podczas wczeœniej wymienionego eksperymentu (ryc. 1). W przypa-
dku niejednorodnoœci pod³o¿a w tej czêœci krateru mo¿emy zaobserwowaæ wyró¿-
niaj¹ce siê oddzielne zag³êbienie. Na kolejnym zdjêciu (ryc. 6) pokazano jeszcze
jedn¹ tego typu strukturê. Z jej kszta³tu i lokalizacji miejsca o najwiêkszej g³êboko-
œci mo¿emy wnioskowaæ, ¿e uderzenie nast¹pi³o od wschodu.

Przyk³ady podobnych struktur mo¿emy równie¿ odnaleŸæ na Marsie. Na poni¿-
szej fotografii (ryc. 7) pokazano krater Dilly (1,3 km œrednicy), z zaznaczonym kie-
runkiem, z którego nast¹pi³o uderzenie.

Kolejne zdjêcie przedstawia wyd³u¿ony krater (wielkoœci oko³o 10�7 km) zloka-
lizowany w pobli¿u rowu Acheron Fossae (przybli¿one wspó³rzêdne 40,5°N,
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Ryc. 5. Struktury sercowate na Księżycu (źród-
ło: LROC, zdjęcie M106726943RE) (Robinson
i in. 2010; Humm i in. 2015; Mahanti i in. 2015;
Speyerer i in. 2012; Robinson 2010); a) zdjęcie
o wymiarach około 6�18 km (górny fragment
oryginalnej fotografii o wymiarach 6�66 km)
i rozdzielczości 1,24 m/px z zaznaczoną lokali-
zacją kraterów, b) i c) widok zaznaczonych ob-
szarów w powiększeniu, z naniesionym przybli-
żonym kierunkiem impaktu, wyznaczonym na
podstawie osi symetrii, kształtu zagłębienia
(w przypadku zdjęcia b) lub kształtu wyrzuco-
nego materiału (c).

Ryc. 6. Struktura sercowata na Księżycu
(źródło: LROC, zdjęcie M114104917L) (Robin-
son i in. 2010, Humm i in. 2015, Mahanti i in.
2015, Speyerer i in. 2012, Robinson 2010);
a) zdjęcie o wymiarach 2,5�10 km (górny frag-
ment oryginalnej fotografii o wymiarach
2,5�26 km) rozdzielczości 0,49 m/px z zazna-
czoną lokalizacją krateru, b) powiększony frag-
ment ze strukturą i z zaznaczonym przybliżo-
nym kierunkiem, z którego nastąpiło uderzenie.



222,5°E) (Ÿród³o HiRISE) (McEvan i in. 2010). W jednej z publikacji na temat
tej struktury (Chappelow i Herrick 2008), opieraj¹c siê na lokalizacji mniejszego
obiektu oraz identyfikuj¹c po³o¿enie strefy wolnej od wyrzucanego materia³u zasu-
gerowano, ¿e uderzenie nast¹pi³o od zachodu. Wiadomo, ¿e przy bardzo p³askich
uderzeniach (pod k¹tem mniejszym ni¿ 10°) zakazana strefa pojawia siê równie¿
z drugiej strony krateru (na przed³u¿eniu trajektorii) (Herrick i Hessen, 2006).
Bior¹c pod uwagê zdjêcie innej struktury na Marsie (ryc. 9) (Ÿród³o HiRISE)
(McEvan i in. 2010) i zestawiaj¹c je z seri¹ kraterów (ryc. 10) powsta³ych w wy-
niku eksperymentów (Gault i Wedekind 1978) zauwa¿ymy, ¿e od strony wschod-
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Ryc. 7. Krater Dilly na Marsie (źródło
HiRISE) (McEvan i in. 2010). Strzałką
zaznaczono przybliżony kierunek, skąd
nastąpiło uderzenie.

Ryc. 8. Krater w pobliżu ro-
wu Acheron Fossae (źródło
HiRISE) (McEvan i in.
2010). Strzałką oznaczono
przybliżony kierunek, z któ-
rego nastąpiło uderzenie.
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Ryc. 9. Inny wydłużony krater na Marsie (źródło HiRISE) (McEvan i in. 2010). Strzałką oznaczono przybli-
żony kierunek, z którego nastąpiło uderzenie.

Ryc. 10. Seria kraterów powstałych podczas eksperymentów ukośnego impaktu (pod bardzo małymi
kątami w stosunku do powierzchni) (Gault i Wedekind 1978). Zdjęcia nieznacznie różnią się skalą. Śred-
nice kraterów (wzdłuż krótszego boku) wynoszą około 8–10 cm. Uderzenia następowały na przedstawio-
nych zdjęciach od dołu.

Ryc. 11. Kratery Douglas w Stanach Zjednoczonych (Kenkmann i in. 2018); a) krater nr 1, b) krater nr 2.
Strzałkami oznaczono przybliżoną trajektorię przed impaktem.



niej nie mamy do czynienia z przerwaniem wa³ów na przed³u¿eniu trajektorii tylko
z bardzo charakterystyczn¹ formacj¹ pojawiaj¹c¹ siê od strony uderzenia.

Szereg „struktur sercowatych” odnajdziemy równie¿ na Ziemi (choæ jak wczeœ-
niej wspomniano taka nomenklatura rzadko pojawia siê w literaturze i dotyczy
g³ównie wzoru tworzonego przez wyrzucony materia³). Pierwszym przyk³adem
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Ryc. 12. Mapa krateru Whitecourt w Kanadzie uzyskana na
podstawie danych numerycznych (LiDAR), z naniesieniem
prawdopodobnego kierunku, z którego nastąpiło uderzenie.

Ryc. 13. Rekonstrukcja oryginalnego krateru Campo del Cielo
nr 6, przygotowana w oparciu o wykonane rowy (Vesconi i in.
2011), wraz z lokalizacją głównej masy meteorytu (ciemna
plamka w prawym górnym rogu krateru). Uderzenie nastąpiło
od strony SW, co oznaczono strzałką. Kolorowa ilustracja
przygotowana na podstawie oryginalnego rysunku z cytowa-
nej pracy (Vesconi i in. 2011).

Ryc. 14. Niepotwierdzone struktury Ochudno w okolicach Wyszkowa (Walesiak 2016); a) większa struk-
tura („Ochudno nr 1”), posiadająca zagłębienie w miejscu domniemanego impaktu i pierścień tworzący
wzór w kształcie serca, b) mniejsza struktura z wałem w kształcie serca, ukazującym wzór bardzo podob-
ny do wyniku eksperymentu z Fig. 3. W obu przypadkach zaznaczono przybliżony kierunek, z którego
nastąpiło uderzenie.



mog¹ byæ niedawno odkryte kratery w pobli¿u Douglas (Wyoming) w Stanach
Zjednoczonych (ryc. 11) (Kenkmann i in. 2018).

Podobne kszta³ty zaobserwujemy w przypadku Whitecourt (Kofman i in. 2010)
(ryc. 12) (mapa uzyskana dziêki udostêpnionym danym LiDAR), Campo del
Cielo nr 6 (ryc. 13) (Vesconi i in. 2011) czy w niepotwierdzonych strukturach
Ochudno odkrytych niedaleko Wyszkowa (ryc. 14) (Walesiak 2016), z których
mniejsza wiernie odpowiada efektowi eksperymentu ukoœnego impaktu pod k¹tem
30° (Schultz i in. 2007), pokazanemu na wczeœniejszej ilustracji (ryc. 3).

Podsumowuj¹c cechy charakterystyczne dla niektórych struktur powsta³ych
w wyniku uderzenia pod ma³ym k¹tem (szczególnie dla wzglêdnie luŸnego pod-
³o¿a), to mo¿na wymieniæ:
� kszta³t sercowaty (niekiedy przypominaj¹cy „³y¿kê”),
� najwiêksza g³êbokoœæ / oddzielne zag³êbienie wystêpuj¹ce w miejscu impaktu

(które mo¿na okreœliæ centrum krateru),
� obecnoœæ wa³ów,
� symetria i mo¿liwe wyd³u¿enie wzd³u¿ osi impaktu,
� mo¿liwoœæ wyst¹pienia strefy wolnej od wyrzucanego materia³u od strony

spadku, a w przypadku uderzeñ pod k¹tem mniejszym ni¿ 10° tak¿e po dru-
giej stronie krateru (w kierunku spadku).

Metody

Przeprowadzone badanie polega³o na przegl¹daniu map wysokoœciowych udostêp-
nianych przez Geoportal, wykorzystuj¹c dostarczane serwisy: ISOK Hipsometria
i ISOK Cieniowanie (skrót ISOK pochodzi od nazwy projektu: Informatycznego
Systemu Os³ony Kraju przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami, w szczególnoœci po-
wodziami). Pierwszy z nich prezentuje ukszta³towanie terenu za pomoc¹ kolorów
oznaczaj¹cych wysokoœæ wzglêdn¹ w danym obszarze. Prezentowana skala wysoko-
œci zale¿y od maksymalnej i minimalnej wartoœci w wybranym „oknie”. Zmieniaj¹c
przybli¿enie lub przesuwaj¹c mapê na ekranie otrzymujemy za ka¿dym razem
nieco inny widok. Dziêki analizie wykonywanej z ró¿nych perspektyw mo¿na
dostrzec szczegó³owe cechy badanego zag³êbienia, które w innym wariancie pozo-
stawa³y ukryte (np. ró¿nica wysokoœci wa³ów wokó³ zag³êbienia stawa³a siê pomija-
lna, jeœli w s¹siedztwie na ekranie wystêpowa³ zdecydowanie wy¿szy obiekt). Druga
metoda opiera siê o cieniowanie na podstawie wzglêdnych ró¿nic wysokoœci
i w efekcie prezentowane s¹ czarno bia³e obrazy podobne do zdjêæ znanych z foto-
grafii z innych cia³ niebieskich. ISOK Cieniowanie, choæ pozwala na szybsze
wykrycie g³êbszych obiektów, jest mimo wszystko o wiele mniej dok³adna od
ISOK Hipsometria, dlatego jej wykorzystanie stanowi³o jedynie uzupe³nienie pier-
wszej metody.

Prace na tym etapie prowadzono w latach 2015–2017 i trwa³y one ³¹cznie kilka
tygodni. Zastosowane w czasie badañ przybli¿enie by³o tak dobrane, aby z jednej
strony dokonaæ przeskanowania jak najwiêkszego obszaru w mo¿liwie krótkim cza-
sie, ale jednoczeœnie, aby da³o siê rozpoznaæ struktury o œrednicy rzêdu 100 m.
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W kolejnym etapie, dla najbardziej obiecuj¹cych lokalizacji, zosta³y zakupione
w CODGiK (Centralnym Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
surowe dane wysokoœciowe w postaci plików w formacie LAS (ang. LASer File
Format). Dalsze badania wykonano przetwarzaj¹c zamówion¹ chmurê punktów
przy u¿yciu autorskiego oprogramowania pozwalaj¹cego na precyzyjne okreœlanie
obszaru, zakresu kolorów, rozdzielczoœci odwzorowania wysokoœci, sposobu wy-
pe³niania punktów z brakuj¹cymi wartoœciami wysokoœci (w miejscu drzew), wy-
znaczanie profili bocznych, nanoszenia punktów w podanych wspó³rzêdnych itp.

Gêstoœæ chmury przetwarzanych punktów z danych LiDAR, g³ównie udostêp-
nianych w standardzie 1, wynosi³a co najmniej 4 pkt/m2. Deklarowana dok³ad-
noœæ wysokoœciowa (b³¹d œredni) nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 15 cm.

Obszarem badañ objêto oko³o po³owê powierzchni Polski (g³ównie pó³nocnej
i centralnej), gdzie mimo trudnoœci zwi¹zanych z wystêpowaniem ogromnej liczby
oczek polodowcowych krajobraz pozostaje wzglêdnie równinny. U³atwia³o to kla-
syfikacjê obiektów, poniewa¿ wzglêdne ró¿nice wysokoœci s¹siaduj¹cego terenu
by³y na tyle ma³e, by ujawniaæ detale nawet p³ytszych zag³êbieñ. Teren analiz
ograniczony by³ dostêpnoœci¹ danych z zasobów CODGiK (istnia³y obszary, dla
których dane uzupe³niono w latach póŸniejszych).

Aby zaliczyæ dane zag³êbienie do grupy potencjalnych obiektów powsta³ych
w wyniku uderzenia meteorytu postawione zosta³o wymaganie spe³nienia szeregu
kryteriów. Najwa¿niejszymi by³a symetria kszta³tu wzglêdem jednej osi (która
w praktyce powinna byæ równoleg³a do trajektorii meteoroidu), obecnoœæ wa³ów
wokó³ struktury oraz wystêpowanie cech charakterystycznych dla opisanych wy¿ej
struktur sercowatych.

Dodatkowo zwracano uwagê na mo¿liwoœæ utrwalenia (w kszta³cie niektórych
zag³êbieñ) œladów fal szokowych analogicznych jak sk³adowe wystêpuj¹ce w prze-
p³ywach hipersonicznych. Jest to jednak przedmiot niezale¿nych badañ prowadzo-
nych przez autora, wiêc uzyskane wyniki ca³kowicie pominiêto w niniejszym opra-
cowaniu.

Ostatecznym kryterium by³a minimalna œrednica zag³êbienia. Zosta³y odrzu-
cone wszystkie obiekty o œrednicy poni¿ej 30 m.

Mimo i¿ w s¹siedztwie mniejszych kraterów ³atwiej mo¿na odnaleŸæ fragmenty
meteorytów (Whitecourt, Sikhote-Alin, Campo del Cielo, Morasko), a tym sa-
mym udowodniæ genezê zag³êbienia, to ograniczaj¹c minimaln¹ œrednicê uzysku-
jemy pewnoœæ, ¿e krater/lej nie pochodzi z czasów Drugiej Wojny Œwiatowej.
Najwiêksze struktury z tego okresu, zwi¹zane z rakietami V2, mog³y mieæ szero-
koœæ do 25 m (np. we wsi Ma³gów, w gm. Lisek).

Wyniki

Efektem przeprowadzonych badañ by³o odnalezienie kilku miejsc, w których
mog³o dojœæ do uderzenia wiêkszych bry³ meteorytu. W trzech lokalizacjach (poza
opisanymi w kilku wczeœniejszych publikacjach strukturami Ochudno) odnale-
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ziono otoczone wa³em symetryczne zag³êbienia, posiadaj¹ce poszukiwany kszta³t
charakterystyczny dla struktur sercowatych.

Pierwsze tego typu obiekty, spe³niaj¹ce za³o¿one kryteria, odnaleziono w 2015
roku w okolicach Ostrowi Mazowieckiej (ryc. 15). Wi¹za³o siê to z pracami
dotycz¹cymi struktur Porz¹dzie, Jaszczu³ty i Ochudno, podczas których poszuki-
wano podobnych do nich zag³êbieñ na nieco wiêkszym obszarze. Ich wielkoœæ
wynosi oko³o 60–70 m, a wiêc o wiele wiêcej ni¿ dla eksplozji najwiêkszych poci-
sków/bomb z Drugiej Wojny Œwiatowej. Dok³adniejsze omówienie tych domnie-
manych kraterów zostanie przedstawione w odrêbnej publikacji.

Drugim miejscem odnalezienia zag³êbienia o kszta³cie charakterystycznym dla
struktur sercowatych jest wieœ Kursko w gminie Miêdzyrzecz (ryc. 16) (wspó³rzêd-
ne: 52°26’26”N 15°25’30”E). Jego d³ugoœæ wynosi oko³o 33 m i jest otoczone czê-
œciowo zniszczonym (przez gospodarkê roln¹) wa³em. Na przed³u¿eniu teoretycz-
nej trajektorii wynikaj¹cej z wyd³u¿enia zag³êbienia (kszta³tu struktury sercowatej),
oko³o 22 km na po³udnie, znajduje siê jezioro Nies³ysz, w pobli¿u którego znajdo-
wano meteoryty ¿elazne Prze³azy (niem. Seeläsgen), o sk³adzie identycznym z me-
teorytem Morasko (Muszyñski i in. 2012). Wielkoœæ tego potencjalnego krateru,
jak równie¿ kszta³t sercowaty wykluczaj¹ mo¿liwoœæ pochodzenia zag³êbienia od
eksplozji pocisku. Zarówno mapa uzyskana na bazie danych wysokoœciowych jak
równie¿ wstêpne rozpoznanie wykonane na miejscu nie wskazuj¹, by móg³ to byæ
obiekt stworzony przez cz³owieka. Niestety, podobnie jak inne tego typu obiekty
jest wykorzystywany jako lokalne wysypisko odpadów.

Zdecydowanie najciekawszy obiekt odnaleziono w lasach w pobli¿u wsi Rowista
w gminie Konarzyny (ryc. 17) (wspó³rzêdne: 53°51’42”N 17°21’11”E). Mimo i¿
posiada nieco przesuniêty jeden z bocznych wa³ów, to w niezwykle dok³adny spo-
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Ryc. 15. „Ostrów-Grądy 3 i 4”; a) pokazana wzajemna lokalizacja, b) wyeksponowana struktura nr 3,
c) wyeksponowana struktura nr 4. Na ilustracjach widać, że zagłębienia otoczone są nieco wyższą roz-
mytą warstwą (najprawdopodobniej powstałą z wyrzuconego materiału). W obu przypadkach strzałkami
zaznaczono kierunek, z którego mogło nastąpić uderzenie.



sób odpowiada pokazanej wczeœniej strukturze sercowatej na Marsie (ryc. 8). Wiel-
koœæ tego zag³êbienia to w przybli¿eniu 5% wielkoœci obiektu na „Czerwonej Pla-
necie”, a wiêc jego d³ugoœæ wynosi oko³o 500 m. Uwzglêdniaj¹c rozmiar, serco-
waty kszta³t, wygl¹d wa³ów a przede wszystkim podobieñstwo do kraterów na
Marsie (w szczególnoœci charakterystyczn¹ przerwê w wa³ach w punkcie wejœcia
obserwowan¹ w wielu strukturach impaktowych na tej s¹siedniej planecie) mo¿e-
my œmia³o wykluczyæ pochodzenie antropogeniczne, militarne czy polodowcowe.

Analizuj¹c mapê przygotowan¹ na podstawie danych numerycznych, mo¿liwym
wyt³umaczeniem obserwowanego zniekszta³cenia jednego z ramion struktury
mog³oby byæ powstanie „odprysku” jakiegoœ wiêkszego fragmentu w momencie
uderzenia.

Bior¹c pod uwagê, ¿e struktura obecnie jest bardzo p³ytka (zdecydowanie p³yt-
sza ni¿ typowe kratery) nale¿y podejrzewaæ, ¿e powsta³a kilka tysiêcy lat temu
i zosta³a wype³niona osadami. Stan zachowania zag³êbienia oraz jego wa³ów wyklu-
cza, ¿e powsta³o ono przed ust¹pieniem ostatniego zlodowacenia w Polsce, a wiêc
wiek nie mo¿e byæ starszy ni¿ oko³o 12 tysiêcy lat. Ostateczne okreœlenie pierwot-
nej g³êbokoœci obiektu oraz potwierdzenie spodziewanej genezy wymaga dalszych
prac terenowych. Optymalnym rozwi¹zaniem by³oby wykonanie g³êbokich odwie-
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Ryc. 16. Struktura odkryta we wsi Kursko, zlokalizowana
około 22 km na północ od miejsc odnalezienia fragmentów
meteorytu Przełazy (Seeläsgen). Wokół zagłębienia widocz-
ne częściowo zniszczone wały. Strzałką zaznaczono do-
mniemany kierunek impaktu.

Ryc. 17. Struktura zlokalizowana w lasach w pobli-
żu wsi Rowista.



rtów i badañ pobranego materia³u w poszukiwaniu œladów mikroskopowych
(zmian szokowych) wystarczaj¹cych do uznania obiektu za krater, który powsta³
w wyniku uderzenia meteorytu.

Na podstawie po³o¿enia strefy wolnej od wyrzucanego materia³u oraz wyd³u¿e-
nia obiektu jesteœmy w stanie doœæ dok³adnie okreœliæ kierunek, z którego mog³o
nast¹piæ uderzenie (SW w stronê NE).

Poza wy¿ej wymienionymi miejscami w dwóch lokalizacjach odnaleziono niety-
powe struktury, dla których w przysz³oœci zostan¹ podjête starania o zgodê na prze-
prowadzenie badañ. Na jednym z tych obszarów (czêœciowo bagiennym) wystêpuje
kilka symetrycznych zag³êbieñ (niestety nie posiadaj¹ one wa³ów, byæ mo¿e ze
wzglêdu na charakter pod³o¿a), na drugim z kolei znajduje siê szereg zag³êbieñ
posiadaj¹cych na dnie dodatkowe leje.

W okolicach wsi Jemieliste wystêpuje kilka g³êbokich lejów (najwiêkszy œredni-
cy oko³o 25 m i g³êbokoœci oko³o 5 m). Zgodnie z przyjêtymi kryteriami na t¹
chwilê obiekty zakwalifikowano do grupy struktur mog¹cych posiadaæ genezê
wojenn¹, na co wskazuj¹ od³amki znalezione podczas wstêpnego rozpoznania, bez
pomocy narzêdzi do kopania. Z drugiej strony bliskie s¹siedztwo nieco mniejszego
leja (20 m œrednicy i oko³o 4 m g³êbokoœci) oraz znikome prawdopodobieñstwo
dwukrotnego trafienia niemal w to samo miejsce rakietami V2 (zdolnymi utwo-
rzyæ podobne kratery) a tak¿e brak zbli¿onej wielkoœci obiektów w okolicy zaburza
tak¹ hipotezê. Niestety nie uda³o siê uzyskaæ pozwolenia na wykonanie badañ oraz
przeprowadzenie weryfikacji genezy tych zag³êbieñ.

Oko³o 3 km na pó³nocny zachód od Go³dapi (54°19’44”N 22°15’22”E), w po-
bli¿u granicy z Rosj¹, mo¿na zaobserwowaæ szereg koncentrycznie u³o¿onych
wa³ów. Przypomina to strukturê impaktow¹ Tyre na jednym z ksiê¿yców Jowisza
(Europie). Brak widocznych wa³ów od strony zachodniej oraz brak danych nume-
rycznych spoza obszaru naszego kraju nie pozwala rozstrzygn¹æ, czy obserwowane
pierœcienie tworz¹ pe³ne krêgi (co wskazywa³oby na istnienie z³o¿onej struktury
impaktowej), czy mamy do czynienia z efektami jakiegoœ innego zjawiska (np.
dzia³ania wiatru). Kolejne wa³y wystêpuj¹ w promieniu oko³o 2 km, co oko³o
100 m i maj¹ szerokoœæ wynosz¹c¹ w przybli¿eniu 50 m. Jeœli jest to struktura
impaktowa to musia³a powstaæ przed ostatnim zlodowaceniem, na co wskazy-
wa³yby zaburzenia rzeŸby terenu niezale¿ne od pierœcieni oraz potencjalnie wyrów-
nane wa³y od strony zachodniej.

Podsumowanie i wnioski

W niniejszej pracy przedstawiono opis badañ przeprowadzonych w latach
2015–2017, w ramach których wykonano weryfikacjê danych numerycznych zna-
cznego obszaru Polski w poszukiwaniu potencjalnych kraterów powsta³ych po
uderzeniu meteorytów. Bazuj¹c na wynikach eksperymentów, zdjêciach struktur
z innych cia³ niebieskich przyjêto kryteria, które mog¹ byæ pomocne w identyfika-
cji miejsc impaktów i sposobów ich odró¿nienia od zag³êbieñ o innej genezie.
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W kilku lokalizacjach odkryto struktury o unikalnym kszta³cie, charakterystycz-
nym dla kraterów powsta³ych podczas uderzenia pod ma³ym k¹tem w stosunku do
powierzchni. Wyj¹tkowo ciekawy obiekt znajduje siê w pobli¿u wsi Rowista. Jego
kszta³t jest niemal idealn¹ kopi¹ wyd³u¿onego krateru z okolic rowu Acheron Fos-
sae na Marsie. Jednak, aby zweryfikowaæ genezê tej i innych odkrytych struktur,
niezbêdne jest wykonanie dalszych badañ w poszukiwaniu œladów szokowych
w minera³ach, brekcji lub fragmentów meteorytów. Ich obecnoœæ traktowana jest
jako ostateczny argument do potwierdzenia, ¿e mamy do czynienia z kraterem.
Przyk³adowym rekomendowanym kierunkiem przysz³ych prac jest wiêc wykona-
nie g³êbokich odwiertów wewn¹trz przedstawionych struktur, pomocnych równie¿
przy okreœleniu pierwotnej g³êbokoœci obiektów.

Na podstawie zgromadzonych danych mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e kszta³t wsze-
lkich zag³êbieñ najlepiej zachowany zosta³ na obszarach leœnych. Prawie wszystkie
dotychczas odkryte struktury wystêpowa³y na takich w³aœnie terenach. Wyj¹tkiem
jest obiekt z okolic wsi Kursko, który zlokalizowany jest w miejscu poroœniêtej
drzewami „wyspy” poœród pól uprawnych.

W czasie, kiedy wykonywano skanowanie map za poœrednictwem Geoportalu
w wielu rejonach nie by³y jeszcze dostêpne numeryczne dane wysokoœciowe.
W chwili obecnej oferowane jest pokrycie niemal ca³ego obszaru Polski. Warto
wiêc powtórzyæ (wykonaæ rozszerzone) badanie w przysz³oœci.

Przy okazji przeprowadzonych prac uda³o siê rozpoznaæ równie¿ wiele obiektów
archeologicznych (grodziska, kurhany), z których czêœæ najprawdopodobniej nie
zosta³a jeszcze zaewidencjonowana. Nie by³y one jednak przedmiotem prowadzo-
nych badañ, wiêc nie przygotowano ich spisu.

Podziękowania

Chmurê punktów dla okolic krateru Whitecourt w Kanadzie otrzymano dziêki pomocy dra Chri-
stophera Herd (Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta). Zdjêcia
Ÿród³owe zdjêcia kraterów Douglas w Stanach Zjednoczonych uzyskano od Prof. dra Thomasa Ken-
kmann (University of Freiburg). Numeryczne dane wysokoœciowe z obszaru Polski (surowe dane
LiDAR) zosta³y zakupione w Centralnym Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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