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Analiza cech impaktu ukośnego na przykładzie
struktur Porządzie, Jaszczułty i Ochudno
Analysis of oblique impact features. A case study of Porzadzie,
Jaszczulty and Ochudno structures

Abstract: It’s considered that one half of all projectiles are striking surface of planets at the angle
lower than 45°. Our knowledge of oblique impact events is based on computer modelling,
laboratory experiments and observation of craters on the Moon, Mars, Venus and other celestial
bodies. Recent discovery in northeast Poland, reveals at least four structures with features reserved
for low-angle impacts. In this article we show and explain them using high-quality laser air
scanning data (LiDAR) in comparison to results of experiments and similar real known objects on
other planets. Also we try to verify by analyzing historical sources if multiple impact event could
occur in our area and, if it was noticed and reported in the papers.
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Wstęp

Uwa¿a siê, ¿e po³owa wszystkich spadaj¹cych kosmicznych cia³ uderza w powierz-
chniê planet pod k¹tem nie wiêkszym ni¿ 45º, z czego 50% to impakty o nachyle-
niu do horyzontu mniejszym ni¿ 30º (Herrick, Forsberg-Taylor 2003). Mo¿e siê
wydawaæ, ¿e jest to model uproszczony, zak³adaj¹cy niezmienn¹ trajektoriê mete-
oru, którego pêd musi byæ na tyle du¿y, aby hamowanie w atmosferze i grawitacja
mia³y drugorzêdne znaczenie, aczkolwiek dalsze obliczenia wykazuj¹, ¿e uwzglêd-
nienie tej ostatniej nie ma wp³ywu na statystykê (Shoemaker 1962).

Na podstawie modelowania i eksperymentów (Gault, Wedekind 1978) wiemy,
¿e wraz ze zmniejszaniem k¹ta uderzenia, zwiêksza siê asymetria dystrybucji wyrzu-
canego materia³u (tzw. „ejecta”), powstaje tzw. zakazana strefa (z ang. „forbidden
zone” lub „zone of avoidance (ZoA)”) od strony spadku (z ang. „uprange”). Przy
bardziej p³askich incydentach, zakazana strefa pojawia siê tak¿e w kierunku spadku
(z ang. „downrange”). Z wyrzuconego symetrycznie po bokach materia³u, przybie-
ra ona kszta³t skrzyde³ motyla (z ang. „butterfly pattern”). Dodatkowo, przy mnie-
jszych k¹tach uderzenia, zwiêksza siê proporcja œrednic krateru: w osi zgodnej
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z kierunkiem spadku i prostopad³ej do niej. Zmniejsza siê tak¿e stosunek g³êboko-
œci do œrednicy krateru.

Do tej pory wyniki modelowania komputerowego i eksperymentów laboratoryj-
nych mog³y byæ porównywane jedynie z kraterami obserwowanymi na Ksiê¿ycu,
Marsie i innych cia³ach niebieskich. Niedawne odkrycie kilku struktur, zlokalizo-
wanych na terenie Puszczy Bia³ej i analiza szczegó³owego ukszta³towania terenu
wyznaczonego na podstawie chmury punktów le¿¹cych na gruncie, pozyskanej
przy u¿yciu lotniczego skaningu laserowego (LiDAR), wykazuje szerok¹ zgodnoœæ
z wiedz¹ na temat ukoœnych impaktów. Nawet je¿eli uwzglêdnimy ró¿norodnoœæ
procesów geologicznych, oddzia³ywanie lodowców, a tak¿e doœæ czêsto spotykane
pozosta³oœci dawnej dzia³alnoœci cz³owieka (kopalnie odkrywkowe, stare grodzi-
ska), to jednoczesne wyst¹pienie tylu unikalnych cech w przypadku odkrytych
struktur trudno powi¹zaæ z inn¹ genez¹ ni¿ uderzenie cia³a kosmicznego. Tym
samym otwiera siê niepowtarzalna mo¿liwoœæ wykonania nowych badañ kraterów.
Dotychczasowe badania, takie jak eksperymenty laboratoryjne w ma³ej skali, b¹dŸ
obserwacje kraterów na innych cia³ach niebieskich i w odmiennych warunkach,
nie odzwierciedla³y w pe³ni i nie pozwala³y szerzej poznaæ efektów kraterowania.

Historia odkrycia struktur i ich lokalizacja

Niespe³na 2 lata temu, poszerzaj¹c wiedzê na temat kraterów meteorytowych,
zainteresowa³em siê nietypowym zag³êbieniem terenu po³o¿onym niespe³na 1 km
na zachód od miejscowoœci Jaszczu³ty, przy trasie linii kolejowej relacji Wyszków-
-Ostro³êka. Wstêpna analiza kszta³tu tego obiektu za poœrednictwem portalu udo-
stêpniaj¹cego mapy oraz dane z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego (Geoportal) nie tylko wskazywa³a, ¿e mo¿emy mieæ do czynienia z inn¹
form¹ ni¿ polodowcowa, ale tak¿e pozwoli³a dostrzec drug¹ niezwyk³¹ strukturê
odleg³¹ o 3,5 km w kierunku SW, zlokalizowan¹ oko³o 3 km na wschód od miejs-
cowoœci Porz¹dzie.

W listopadzie 2014 roku uda³o siê dokonaæ pierwszego rozpoznania terenowe-
go, po którym bardziej szczegó³owe przestudiowanie okolicznej topografii ujaw-
ni³o w odleg³oœci 1 km na wschód od miejscowoœci Ochudno, dwie kolejne struk-
tury – tym razem o kszta³cie sercowatym (z ang. „cardioid pattern") – bardzo cha-
rakterystycznym dla ukoœnych impaktów.

Na ilustracji (fig. 1) pokazano przybli¿on¹ lokalizacjê obszaru potencjalnego
spadku w skali kraju, z zaznaczon¹ tras¹, po jakiej móg³ poruszaæ siê meteor. Wska-
zany kierunek wynika z cech obiektów oraz odnosi siê do historycznych zapisów
z drugiej po³owy XVII wieku, co zosta³o szerzej opisane w dalszej czêœci artyku³u.

Na kolejnym obrazku (fig. 2) przedstawiono dok³adniejsze po³o¿enie struktur
oraz s¹siaduj¹cych miejscowoœci. Poni¿ej w tabeli umieszczono tak¿e proponowane
ich nazwy, dok³adne wspó³rzêdne geograficzne oraz œredni¹ wysokoœæ otaczaj¹cego
terenu, wyra¿on¹ w metrach nad poziomem morza (numeracja struktur jest
zgodna z fig. 2).

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

152 Analiza cech impaktu ukośnego na przykładzie struktur Porządzie, Jaszczułty i Ochudno



Tabela. 1. Współrzędne geograficzne obiektów.

Nr Nazwa Szerokość Długość Wysokość (n.p.m.)

1 „Porządzie” N: 52°41’32" E: 21°28’09" 108 m

2 „Jaszczułty” N: 52°42’32" E: 21°30’38" 111 m

3 „Ochudno 1” N: 52°39’42" E: 21°27’12" 113 m

4 „Ochudno 2” N: 52°40’03" E: 21°26’21" 112 m
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Fig. 1. Mapa z lokalizacją badanego obszaru.

Fig. 2. Szczegółowe umiejscowienie struktur na wskazanym obszarze.



Warto dodaæ, ¿e wszystkie aktualnie zidentyfikowane obiekty znajduj¹ siê na
terenach leœnych Puszczy Bia³ej, dziêki czemu nie by³y nara¿one na dzia³alnoœæ rol-
nicz¹ i doœæ dobrze zachowa³y swój pierwotny wygl¹d.

Patrz¹c z punktu widzenia budowy geologicznej wskazanego obszaru, struktury
zlokalizowane s¹ na terenie polodowcowej wysoczyzny morenowej o œredniej wy-
sokoœci 100–120 m n.p.m., po³o¿onej miêdzy dolinami Narwi i Bugu. Wed³ug
opracowañ przygotowanych na potrzeby planowania zagospodarowania prze-
strzennego dla gmin: Wyszków (Ostaszewska, Skorupski 2008) i Zatory (Kamiñ-
ska 2012) pod p³aszczem gleby wystêpuje stosunkowo cienka (oko³o 5 m gruboœci)
warstwa piasków wodnolodowcowych i rzecznych oraz pochodz¹ce z okresu póŸ-
nego plejstocenu i holocenu liczne wydmy o nieregularnym kszta³cie oraz pola pia-
sków eolicznych. G³êbiej zaœ wystêpuje ci¹g³y p³aszcz glin zwa³owych stadia³u
pó³nocnomazowieckiego zlodowacenia œrodkowopolskiego o mi¹¿szoœci 20–40 m.
Podobne informacje uzyskano od osób, które wykonywa³y prace przy wierceniu
studni w zachodniej czêœci wsi Jaszczu³ty.

Tego typu warstwowy uk³ad gruntu sprzyja powstawaniu zagnie¿d¿onych krate-
rów np. p³ytki krater otaczaj¹cy g³êbszy obiekt (Schultz i in. 2007) i mo¿e byæ jed-
nym z g³ównych powodów wystêpowania wewnêtrznych górek, nietypowych dla
tak ma³ych struktur.

Postarajmy siê zatem kolejno, szczegó³owo omówiæ odkryte obiekty.

Struktura „Porządzie”

Szczegó³owe analizy odkrytych struktur rozpoczêto od obiektu „Porz¹dzie”, a ich
wczesne wyniki poddano dyskusji w ramach abstraktu o prawdopodobnie naj-
mniejszym z³o¿onym kraterze na Ziemi (Walesiak 2015).

Oznaczenia na mapie (fig. 4a):
� W – wa³y (warto zwróciæ przy tym uwagê na kszta³t ³uku),
� E – wyniesienia z wyrzuconego materia³u (g³ównie piasków),
� C – centralne wyniesienie („uplift”?),
� P – pozosta³oœci 3 pieców/dymarek.
Na ilustracji (fig. 3) zaprezentowano rzeŸbê terenu wykonan¹ metod¹ cieniowa-

nia, poniewa¿ w pierwszej chwili mo¿e sprawiæ pewne trudnoœci „czytanie” map
wysokoœciowych. Ta technika przybli¿a nas do zdjêæ kraterów znanych z innych
cia³ niebieskich, ale pozwala wydobyæ tylko czêœæ informacji z bogatego zbioru
danych pozyskanych z lotniczego skanowania laserowego (LiDAR). Na rynku ist-
nieje wprawdzie wiele narzêdzi do przetwarzania takich danych, ale s¹ one albo
drogie, albo ich funkcjonalnoœæ pozostaje ograniczona. Dlatego zosta³o stworzone
autorskie rozwi¹zanie, które mo¿e byæ dowolnie parametryzowane, pozwalaj¹c na
wykonywanie szczegó³owych weryfikacji. Na ilustracji (fig. 4a) przedstawiono
przyk³ad analizy dynamiki zmian wysokoœci terenu, któr¹ trudno jest zaprezento-
waæ przy u¿yciu ograniczonego zakresu barw, a która ods³ania pozornie ukryte
cechy przy urozmaiconej rzeŸbie otaczaj¹cego terenu. Dodatkowo na rysunku
(fig. 4b) pokazano profil terenu (wysokoœci wzglêdem dna potencjalnego krateru),
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Fig. 4a. „Porządzie” – mapa wysokościowa.

Fig. 4b. „Porządzie” – profil terenu (wzdłuż białej przerywanej linii).

Fig. 3. „Porządzie” – rzeźba terenu wykonana metodą cieniowania.



który zosta³ wyznaczony wzd³u¿ bia³ej przerywanej linii z wczeœniejszej ilustracji
(fig. 4a). St¹d mo¿emy odczytaæ g³êbokoœæ krateru, wysokoœæ wyniesienia central-
nego, wysokoœæ wa³ów, dystrybucjê wyrzuconego materia³u, czy wyznaczyæ k¹ty
nachylenia zboczy.

Przyjmuj¹c skalê kolorów reprezentuj¹cych wysokoœci wzglêdne w przedziale
0–1 m, prezentowany obraz rzeŸby terenu zaczyna przypominaæ mapê poziomi-
cow¹ jak na ilustracji (fig. 6). W tym przypadku punkt pomiarowy znajduj¹cy siê
przyk³adowo na poziomie 1,5 m jest zaznaczony takim samym kolorem, jak punkt
odczytany na 0,5 m. Na zaprezentowanej mapie widzimy, ¿e w naszym obiekcie
zbocza s¹ bardziej strome w czêœci SE (wyraŸnie mniejsze odleg³oœci miêdzy kolej-
nymi „poziomicami”), wyraŸniejsza staje siê tak¿e czêœæ wa³u w kierunku NE z za-
giêciem ³uku pod ostrym k¹tem obserwowanym wczeœniej g³ównie od strony SW.
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Fig. 5. Obłok wyrzuconego materiału obserwowany w eks-
perymencie DI (Schultz i in. 2007).

Fig. 6. „Porządzie” – mapa wysokościowa z kolorami powtarzanymi co 1 m.



Dla omawianej struktury „Porz¹dzie” pierwsz¹ charakterystyczn¹ dla ukoœnych
impaktów cech¹ jest asymetria wyrzuconego materia³u – w szczególnoœci pojawie-
nie siê tzw. zakazanej strefy („ZoA”) w tylnej czêœci spadku (od strony spadku –
z ang. „uprange”) objawiaj¹cej siê praktycznie ca³kowitym brakiem œladów wyrzu-
cania wystêpuj¹cym przez wiêksz¹ czêœæ procesu tworzenia krateru. Wielkoœæ tej
strefy zmniejsza siê w miarê postêpuj¹cego wydobywania materia³u z wiêkszych
g³êbokoœci co pokazano na rysunku 7 (Schultz i in. 2006), kreœl¹c na zewn¹trz
kszta³t litery „V” (Herrick i in. 2008). Ten rodzaj asymetrii mo¿e przetrwaæ d³u¿ej
dla bardziej porowatej struktury pod³o¿a (Schultz i in. 2006).

Wracaj¹c do ilustracji z profilem struktury (fig. 4b) wyraŸnie widzimy zanik
wa³u z wyrzuconego materia³u w tylnej czêœci, przy czym wciêcie po zakoñczeniu
procesu pozosta³o na tyle szerokie (jego granice wyznaczaj¹ zagiête koñce wa³u
w kszta³cie ³uku), ¿e trudno jednoznacznie okreœliæ, czy jego kszta³t faktycznie
odpowiada literze „V” (fig. 6).

Drugim œladem uderzenia kosmicznego obiektu mo¿e byæ powstanie specyficz-
nej formy widocznej np. na ilustracji 4a. (oznaczonej liter¹ „E”), powsta³ej w pier-
wszych chwilach po impakcie, z wyrzuconego pod ostrym k¹tem i z du¿¹ prêdko-
œci¹ materia³u pod³o¿a. Podobne zjawisko zosta³o zaobserwowane podczas ekspery-
mentu Deep Impact, w skrócie „DI”, opisanego w (Schultz i in. 2007). Dla
porównania na rysunku (fig. 5) pokazano kszta³t rozchodz¹cego siê ob³oku py³u,
uchwycony kamer¹ po oko³o 0,5 s od wyst¹pienia impaktu. W stosunku do orygi-
na³u dokonano inwersji odcieni szaroœci w celu poprawienia prezentacji. Sposób
formowania siê tego charakterystycznego kszta³tu z wyrzuconej masy mo¿na wy-
t³umaczyæ za pomoc¹ serii ujêæ pokazanych na rysunku (fig. 8), a przedstawia-
j¹cych ukoœny impakt (pod k¹tem 30°), w którym aluminiowa kulka o œrednicy
6,35 mm uderza z prêdkoœci¹ 5,5 km/s w sproszkowany dolomit (Schultz i in.
2007). W przypadku sypkich materia³ów ob³ok (jeszcze doœæ spójny na rysun-
ku 8c) przemieszczany jest na dalsze odleg³oœci od miejsca impaktu, co widzimy
miêdzy innymi w pobli¿u obiektu odkrytego na Marsie przez HiRISE (fig. 9).
Wiêcej o eksperymencie HiRISE w (McEwen i in. 2010). Liter¹ „E” na tym
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Fig. 7. Ewolucja zakazanej strefy (ZoA) – impakt pod
kątem 30° (Schultz i in. 2006).



ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

158 Analiza cech impaktu ukośnego na przykładzie struktur Porządzie, Jaszczułty i Ochudno

Fig. 8. Sposób ewolucji dystrybucji wyrzucanego materiału (eksperyment w laboratorium).

Fig. 9. Niewielki krater (o średnicy 115 m) odkryty przez teleskop HiRISE na równinie Planum Boreum na
północnej półkuli Marsa (źródło: NASA/JPL/University of Arizona).



rysunku oznaczono pole bardzo rozproszonego wyrzuconego materia³u (z ang.
„ejecta”). Rozproszenie tego materia³u objawia siê wyg³adzeniem rzeŸby terenu, co
widaæ zdecydowanie wyraŸniej po zastosowaniu selektywnych filtrów. Dlaczego
zatem w przypadku struktury „Porz¹dzie” kszta³t jest taki spójny? Impakt w tym
przypadku nast¹pi³ najprawdopodobniej na podmok³ym terenie (z jednej strony
s¹siedztwo bagien Pulwy, z drugiej potencjalnie okres roztopów pod koniec zimy),
a spójnoœæ wyrzucanego materia³u (piasku) znacz¹co wzrasta wraz ze wzrostem
nasycenia wod¹ (porównuj¹c j¹ do suchego pod³o¿a, piasku) (Jones 1978).

W przypadku eksperymentu „DI” (fig. 5) widzimy, ¿e kierunek dystrybucji
wyrzucanego materia³u nie by³ w pe³ni zgodny z wektorem impaktu i podobn¹
rozbie¿noœæ obserwujemy porównuj¹c osie symetrii obiektu i osiad³ego wyrzuco-
nego materia³u. Wynika to z faktu, ¿e materia³ wyrzucany pod bardzo ma³ym
k¹tem silnie oddzia³uje z ukszta³towaniem terenu. W naszym przypadku
w pó³nocno wschodniej czêœci wystêpuje obni¿enie terenu i zgodnie z nachyleniem
zbocza dawnej polodowcowej doliny nast¹pi³o odchylenie kierunku dystrybucji
materia³u w stronê NE (ni¿ej po³o¿onego terenu).

Doœæ nietypowym elementem (bior¹c pod uwagê wielkoœæ obiektów) widocz-
nym w przypadku struktur „Porz¹dzie” i „Jaszczu³ty” jest wystêpowanie zaokr¹glo-
nych wewnêtrznych wzniesieñ oznaczonych na przedstawionych mapach liter¹ „C”
(np. fig. 4a). Uwa¿a siê, ¿e modyfikacja pomiêdzy prostym a z³o¿onym kraterem
w warunkach ziemskich zachodzi przy strukturach o œrednicy nie mniejszej ni¿
2 km (French 1998). Jednak¿e w przypadku impaktu pod ma³ym k¹tem i dodat-
kowo podmok³ego terenu mo¿emy mieæ do czynienia z nietypowym mechaniz-
mem podziemnego odbicia. Zjawisko to mo¿e te¿ wynikaæ z ró¿nych etapów pro-
cesu formowania krateru wystêpuj¹cych w ró¿nych jego czêœciach (Poelchau
2010). Na rysunku (fig. 10) zaproponowano sposób tworzenia siê centralnego
wyniesienia w specyficznych warunkach na przyk³adzie struktury „Porz¹dzie”.
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Fig. 10. A – Po fazie kontaktu, kompresji, rozpoczyna się wyrzucanie materiału (głównie zgodnie z kierun-
kiem uderzenia), powstaje krater przejściowy. B – Rozpoczyna się faza modyfikacji i osuwania wału w tyl-
nej części krateru, ale w przedniej trwa jeszcze wyrzucanie zgodne z kierunkiem impaktu. C – W końcowej
fazie mamy zdecydowanie obniżony wał od strony uderzenia (poszerza się zakazana strefa). Osuwa się
także (ale w małym stopniu) wał od strony wyrzucanego wcześniej materiału.



Obserwuj¹c z³o¿one kratery na innych planetach widzimy, ¿e w tym przypadku
mamy do czynienia z rzadsz¹ sytuacj¹ – przesuniêcia wyniesienia w kierunku spad-
ku, co mo¿e byæ zwi¹zane z pierwotnym ukszta³towaniem terenu, a przede wszy-
stkim przekroczeniem krytycznego nachylenia i bardziej rozleg³ym zanikiem wa³u
w tylnej czêœci (Schultz 1992).

Pozostaje jeszcze wspomnieæ o odkrytych 3 kopcach kilkumetrowej œrednicy –
pozosta³oœciach dawnych pieców/dymarek, pochodz¹cych prawdopodobnie
z XVIII wieku (kiedy na te tereny powróci³o osadnictwo). Dwa z nich odnaleziono
na dnie zag³êbienia, trzeci zaœ w tylnej czêœci obiektu. W przesz³oœci tego typu pry-
mitywne niewielkie budowle s³u¿y³y do wytwarzania ¿elaza ze sproszkowanej rudy
darniowej. Wokó³ tych kopców znaleziono liczne stopione kamienne fragmenty,
le¿¹ce bezpoœrednio na powierzchni. Zebrane ¿u¿le nierzadko zawieraj¹ w sobie
okruchy ska³. Nasuwa siê zatem szereg pytañ zwi¹zanych z wykorzystaniem takich
pieców w œrodku lasu, a jednoczeœnie z dala od rzek czy choæby terenu bagna
Pulwy (dystans ponad 1,5 km) – znacznie zasobniejszych w pok³ady rudy darnio-
wej. Czy korzystano z innego surowca? Jeœli znaleziono pokryte rdz¹ kamienie (np.
fragmenty meteorytu), to czy nie mog³y byæ one uznane za rudê ¿elaza? Odpowie-
dzi na te pytania poznamy prawdopodobnie po dok³adniejszym zbadaniu zebra-
nych próbek. Podobnie jak na to, czy lokalizacja dawnych pieców wewn¹trz krate-
rów b¹dŸ w ich bliskim s¹siedztwie mia³a zwi¹zek z genez¹ tych obiektów. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e podobne dwa kopce odkryto tak¿e w zag³êbieniu struktury
„Ochudno 1”, a najwiêkszy odnaleziono na brzegu nie badanego jeszcze zag³êbie-
nia o œrednicy oko³o 60 m zlokalizowanego w pobli¿u wsi Dalekie (jest ono zazna-
czone na mapie (fig. 2), jako obiekt wymagaj¹cy dalszej identyfikacji). Na podsta-
wie rozmiaru tego ostatniego kopca mo¿emy wnioskowaæ, ¿e niekoniecznie by³ to
jeden piec, ale byæ mo¿e kilka w jednym miejscu (tzw. piecowisko).

Analiza danych wysokoœciowych struktury „Porz¹dzie” ujawni³a w po³udniowej
czêœci niezwykle p³aski obszar otoczony wa³em, który na ilustracji (fig. 6) zosta³
oznaczony liter¹ „X”. Na razie jego geneza pozostaje niewiadom¹. Rozwa¿ane jest
zarówno pochodzenie antropogeniczne (osada), jak równie¿ z³o¿ony proces zwi¹za-
ny z upadkiem cia³a kosmicznego np. uderzenie rozpêdzonego powietrza (z odchy-
leniem w kierunku po³udniowym przy interakcji z wyrzucaniem materia³u z dna
obiektu), lub propagowanie siê podpowierzchniowej fali (podobnie jak podstawy
„ejecty”). Powi¹zanie z momentem impaktu wydaje siê o tyle prawdopodobne, ¿e
wewn¹trz obszaru nie odnaleziono na razie œladów osadnictwa, powierzchnia jest
niemal idealnie równa, a kszta³t wa³u doskonale dopasowuje siê do okolicznej
topografii.

Struktura „Jaszczułty”

Analiza i interpretacja cech tego obiektu mo¿e sprawiaæ najwiêcej trudnoœci. Wizu-
alizacja rzeŸby terenu przygotowana metod¹ cieniowania (fig. 11) stwarza wra¿enie
wyd³u¿enia w relacji SW–NE, co mog³oby sugerowaæ w³aœnie taki kierunek impa-
ktu. Jednak¿e do innych wniosków dojdziemy, gdy przeanalizujemy mapê wyso-
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koœciow¹ (fig. 12a) oraz wyznaczony wzd³u¿ bia³ej przerywanej linii profil
ukszta³towania terenu (fig. 12b). Na jego podstawie mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e wa³ jest
ni¿szy od strony pó³nocno zachodniej, co wskazuje, ¿e z tamtej strony mog³o
nast¹piæ uderzenie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podobne wyd³u¿enie w relacji SW–NE
obserwowaliœmy w przypadku struktury „Porz¹dzie”, co wiêcej podobne symetry-
czne w stosunku do œrodka krateru i jednoczeœnie prostopad³e to wektora uderze-
nia boczne „skrzyd³a” widzimy dla obiektu odkrytego na Marsie przez HiRISE
(fig. 9).

Oznaczenia na mapie (fig. 12a):
� W – wa³y (warto zwróciæ przy tym uwagê na kszta³t ³uku),
� E – wyniesienie z wyrzuconego materia³u (g³ównie piasków),
� C – centralne wyniesienie („uplift”?),
� T – linia kolejowa relacji Wyszków-Ostro³êka (budowana w latach

1896–1897).
W wielu publikacjach mo¿emy przeczytaæ, ¿e dla impaktów pod k¹tem mniej-

szym ni¿ oko³o 35° w stosunku do horyzontu kszta³t wyrzucanego materia³u deter-
minuje kierunek uderzenia (Gault, Wedekind 1978; Herrick, Hessen 2006; Mc-
Donald i in. 2008) i dlatego w pracy (Walesiak 2016) zaproponowa³em trasê na
linii wewnêtrznego wyniesienia, rozkopanego zag³êbienia, g³ównego wyniesienia
z wyrzuconego materia³u i dalszego niskiego wa³u widocznego zarówno na ilustra-
cji (fig. 12a) jak równie¿ na profilu (fig. 12b). Nie uwzglêdni³em wtedy jeszcze
danych z eksperymentu „DI”, gdzie zaobserwowano odchylenie kierunku wyrzu-
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Fig. 11. „Jaszczułty” – rzeźba terenu wykonana metodą cieniowania.



conego materia³u od linii wyznaczonej z trajektorii lotu i wysnuto wnioski, ¿e czêœæ
wyrzucanego pod ma³ym k¹tem materia³u oddzia³uje z ukszta³towaniem terenu.
Analizuj¹c okoliczn¹ topografiê mo¿emy s¹dziæ, ¿e impakt w tym przypadku
nast¹pi³ w obszarze o bardzo urozmaiconej polodowcowej rzeŸbie.

Patrz¹c na mapy wysokoœciowe struktur „Jaszczu³ty” (fig. 12a) oraz „Porz¹dzie”
(fig. 4a) obserwujemy wyst¹pienie wa³u (oznaczenie „W”) w formie pó³kolistego
³uku (w obu przypadkach w czêœci SE, co mo¿emy równie¿ interpretowaæ jako kie-
runek zgodny z wektorem uderzenia). Promieñ tego ³uku w przypadku obiektu
„Porz¹dzie” wydaje siê nieco krótszy a ramiona s¹ cofniête w stronê, z której
nast¹pi³ impakt na co z pewnoœci¹ mia³y wp³yw ró¿ne pierwotne ukszta³towanie
terenu, osuwanie oraz ró¿nice na etapie zakoñczenia ewolucji zakazanej strefy
(fig. 7).

Modelowanie numeryczne pokazuje, ¿e zanikanie wa³u i osuwanie jest inicjo-
wane od strony uderzenia i mo¿e wp³ywaæ na tworzenie siê wewnêtrznego wynie-
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Fig. 12a. „Jaszczułty” – mapa wysokościowa.

Fig. 12b. „Jaszczułty” – profil terenu (wzdłuż białej przerywanej linii).



sienia. W przypadku struktury „Jaszczu³ty” obserwujemy inn¹ lokalizacjê wewnê-
trznego wyniesienia („C”), ni¿ dla obiektu „Porz¹dzie”. Choæ studiowanie krate-
rów na Wenus, powsta³ych po ukoœnych impaktach (Poelchau 2010; Ekholm,
Melosh 2001) sugeruje, ¿e przesuniêcie górek centralnych w stosunku do kierunku
uderzenia mo¿e byæ losowe, to jednak wczeœniejsza praca na ten temat (Schultz
1992) wskazuje wystêpowanie tej asymetrii zwykle w tylnej czêœci z³o¿onych krate-
rów. W³aœnie taka typowa sytuacja wystêpuje dla obiektu „Jaszczu³ty”, aczkolwiek
przy okreœlaniu kierunku uderzenia nale¿y wykonaæ korektê uwzglêdniaj¹c wiêksze
nachylenie terenu od strony po³udniowo zachodniej, które nie tylko mo¿e powo-
dowaæ przesuniêcie „górki” w stronê zachodni¹, ale jednoczeœnie odchylenie kie-
runku wyrzutu materia³u (na wschód) w stosunku do pocz¹tkowego wektora ude-
rzenia w stronê SE. Dok³adniejsz¹ mapê z „poziomicami” uzyskanymi przez po-
wtarzanie skali kolorów co 1 m pokazano na ilustracji (fig. 13).

Bogata rzeŸba polodowcowa i wystêpowanie warstw gruntu o ró¿nej gêstoœci
mog³y wywrzeæ wp³yw na kszta³t struktury „Jaszczu³ty”, który ma tendencjê do
przyjmowania formy bli¿szej czworok¹ta ni¿ okrêgu czy elipsy. Podobne zjawisko
wystêpuje dla najbardziej znanego obiektu poimpaktowego – dziesiêciokrotnie
wiêkszego Krateru Barringera (fig. 14), którego mapê przygotowano tak samo
w oparciu o udostêpnione dane lotniczego skanowania laserowego (Palucis 2010),
zebrane w projekcie NCALM (National Center for Airborne Laser Mapping),
sponsorowanym przez Pañstwowe Centrum Badañ Naukowych w USA (National
Science Foundation).
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Fig. 13. „Jaszczułty” – mapa wysokościowa z kolorami powtarzanymi co 1 m.



Ostatni element, który koniecznie nale¿y omówiæ, to widoczny nietypowy
kszta³t na dnie zag³êbienia. Wyprawa terenowa ujawni³a, ¿e obiekt w przesz³oœci
zosta³ poddany eksploracji. Wygl¹da na to, ¿e ktoœ wczeœniej zdawa³ sobie sprawê
z pochodzenia krateru i próbowa³ odszukaæ meteoryt na jego dnie. Mo¿e wiedzia³,
¿e dnia 30.01.1868 r. w odleg³oœci zaledwie oko³o 15 km od tego miejsca dosz³o
do spadku meteorytu pu³tuskiego. Nie znalaz³em niestety nigdzie wzmianki na
temat tych poszukiwañ. Przypuszczalnie by³o to w trakcie budowy linii kolejowej
relacji Wyszków-Ostro³êka w latach 1896–1897, czyli w czasie, gdy teren znaj-
dowa³ siê do 1918 r. pod zaborem rosyjskim.
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Fig. 14. Krater Meteorytowy (Krater Barringera).

Fig. 15. „Jaszczułty” – ślady dawnej eksploracji na dnie zagłębienia.



Struktura „Ochudno 1”
W okolicach wsi Ochudno, le¿¹cej oko³o 4 km SSW od obiektu „Porz¹dzie”,
odkryto strukturê o kszta³cie wa³ów wyrzuconego materia³u charakterystycznym
dla formy sercowatej (z ang. „cardioid pattern”).

Struktura zlokalizowana jest na wyj¹tkowo p³askim obszarze, dziêki czemu
wp³yw rzeŸby terenu na jej kszta³t by³ stosunkowo niewielki. Istotniejszy móg³ byæ
stopieñ nasycenia gruntu (piasku) wod¹, który uwzglêdniaj¹c wczeœniej cytowane
Ÿród³o (Jones 1978) ma znaczenie dla spójnoœci wyrzucanego materia³u (w tym
przypadku w odró¿nieniu od obiektów „Porz¹dzie” i „Jaszczu³ty” teren móg³ nie
byæ a¿ tak wilgotny jak w dolinach i st¹d wiêksza zgodnoœæ z przedstawionym dalej
modelem numerycznym).

Oznaczenia na mapie (fig. 17a):
� W – wa³y zewnêtrzne z materia³u o najwiêkszej prêdkoœci,
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Fig. 16. „Ochudno 1” – rzeźba terenu wykonana metodą cieniowania.



� w – wa³y wewnêtrze, z materia³u wyrzucanego z wiêkszej g³êbokoœci (stro-
miej),

� „V” lub ½ „V” – wyraŸnie zarysowana granica strefy praktycznie ca³kowicie
pozbawionej wyrzucanego materia³u („ejecty”),

� C – centralne wyniesienie („uplift”?),
� P – pozosta³oœci 2 pieców/dymarek,
� K – œlady przypominaj¹ce efekt „puszczania kaczek” kamieniem po wodzie.
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Fig. 17a. „Ochudno 1” – mapa wysokościowa.

Fig. 17b. „Ochudno 1” – profile terenu (wzdłuż białych przerywanych linii).



Poni¿ej (fig. 18) przedstawiono numeryczny model powstawania struktury ser-
cowatej z materia³u wyrzucanego pod ma³ym k¹tem, z najwiêkszymi prêdkoœciami
(Schultz i in. 2009). Wi¹¿e siê to g³ównie z przeniesieniem energii i pêdu z cia³a
uderzaj¹cego do pod³o¿a. Materia³ wyrzucany jest wtedy praktycznie tylko zgodnie
z kierunkiem uderzenia („downrange”). Dopiero w póŸniejszych etapach powiê-
kszania siê krateru materia³ pochodzi z coraz wiêkszych g³êbokoœci, k¹ty wyrzuca-
nia s¹ coraz bardziej strome i wyrzucanie staje siê coraz bardziej równomierne for-
muj¹c kszta³t zbli¿ony do okrêgu.

W przypadku struktury „Ochudno 1” nie tylko mo¿emy zaobserwowaæ zewnê-
trzny pierœcieñ (oznaczony jako „W”) z zakazan¹ stref¹ („ZoA”) wystêpuj¹c¹ od
strony spadku (oznaczon¹ jako 1/2 „V” poniewa¿ jej po³udniowo-zachodnia czêœæ
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Fig. 17c. „Ochudno 1” – mapa wysokościowa z kolorami powtarzanymi co 1 m.

Fig. 18. Numeryczny model powstawania struktury ser-
cowatej (Schultz i in. 2009).



jest mniej wyraŸna), ale tak¿e fragmenty wewnêtrznego okrêgu, dla materia³u
wyrzucanego z wiêkszych g³êbokoœci (oznaczony jako „w”). Podobnie jak dla obie-
ktu „Jaszczu³ty” tak i tutaj obserwujemy niewielkie wewnêtrzne wyniesienie w tyl-
nej czêœci zag³êbienia (oznaczone jako „C”), którego lokalizacja jest zgodna z obser-
wacj¹ struktur na innych planetach (Schultz 1992). W zag³êbieniu odnaleziono
tak¿e 2 kopce wygl¹daj¹ce na pozosta³oœci dawnych pieców (oznaczone liter¹ „P”),
co zosta³o wczeœniej omówione na przyk³adzie obiektu „Porz¹dzie”.

Na mapie struktury „Ochudno 1” widzimy jeszcze jedn¹ niezwyk³¹ cechê –
œlady przypominaj¹ce efekt „puszczania kaczek na wodzie” (z ang. „stone skip-
ping”), które oznaczono liter¹ „K”. Wyst¹pienie zjawiska rykoszetu sugerowa³oby,
¿e uderzenie mog³o nast¹piæ pod k¹tem oko³o 20°, który jest tzw. „magicznym”,
optymalnym k¹tem do uzyskania efektu odbijania siê rzuconego kamienia od
powierzchni wody. Bior¹c pod uwagê tak¹ hipotezê warto wiedzieæ, ¿e aby okr¹g³y
kamieñ o promieniu 5 cm, rzucony pod k¹tem 20°, móg³ siê odbiæ od powierz-
chni, wystarczy warstwa wody o g³êbokoœci 3 cm (Hongwan 2011, Bocquet
2003). Z tego wynika, ¿e stosunek g³êbokoœci zanurzenia do œrednicy kamienia
wynosi zaledwie oko³o 0,33, a to mog³oby te¿ w pewien sposób t³umaczyæ, dla-
czego struktura „Ochudno 1” jest taka p³ytka.

Struktura „Ochudno 2”

Poni¿ej zaprezentowano najmniejszy z opisywanych obiektów (fig. 19), zestawiony
z wynikiem eksperymentu ukoœnego uderzenia (pod k¹tem 30°) kulk¹ z pyreksu
o œrednicy 6,35 mm, wystrzelon¹ z prêdkoœci¹ 5,7 km/s (fig. 20) (Schultz i in.
2007).

Poza mniejsz¹ g³êbokoœci¹ naszego obiektu (efekt erozji czy gospodarki leœnej),
ale najprawdopodobniej ma³ej efektywnoœci wyrzucania materia³u, jest to niemal
rzeczywista kopia kszta³tu zaobserwowanego w laboratorium. Mamy zarówno
zakazan¹ strefê od strony uderzenia kreœl¹c¹ literê „V”, podobny sercowaty kszta³t
zewnêtrznego pierœcienia („W”), a tak¿e wewnêtrznego okrêgu „w”. Widoczne
„kropki” na mapie struktury „Ochudno 2”, to górki wokó³ korzeni starych drzew
(modrzewi polskich) posadzonych wed³ug uzyskanych informacji ponad 100 lat
temu.
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Fig. 19. „Ochudno 2” – mapa wysokościowa.



Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e kszta³t tej struktury jest nieco mniej wyd³u¿ony ni¿ obiektu
„Ochudno 1”, co najprawdopodobniej wynika z uderzenia pod nieznacznie wiêk-
szym k¹tem.

Obserwowany spadek?

Bior¹c pod uwagê stosunkowo niedu¿¹ erozjê struktur (pomijaj¹c dzia³alnoœæ cz³o-
wieka, w szczególnoœci rekultywacjê terenów leœnych) nale¿y siê spodziewaæ, ¿e s¹
to doœæ m³ode obiekty, powsta³e co najwy¿ej kilkaset lat temu. Wœród wzmianek
o potencjalnie du¿ych zjawiskach na niebie nad Polsk¹ szczególn¹ uwagê zwracaj¹
dwa wydarzenia:
� meteor obserwowany nad Gdañskiem w dniu 23 lutego 1660 roku, opisany

szeroko w dziele „Prodigium Ignitum” (Büthner 1660),
� doniesienia z Warszawy z dnia 5 kwietnia 1661 opisane w „Merkuryuszu Pol-

skim Ordynaryjnym” Nr 24.
Zacznijmy zatem weryfikacjê od pierwszego z opisów. Tak pisze o tym Jerzy

Pokrzywnicki (Pokrzywnicki 1960 s. 226–227) w pierwszej czêœci cyklu „O boli-
dach obserwowanych nad Polsk¹”:

„ROK 1660. Dnia 23 lutego oko³o godziny 4 ½ rano ¿o³nierze warty wojskowej
(w Gdañsku?) widzieli przelatuj¹c¹ jak b³yskawica kulê ognist¹, po czym po up³ywie
kwadransu us³yszeli dr¿enie i grzmot wielki w powietrzu. Jeden z wartowników okreœla
widzian¹ kulê ognist¹ po prostu jako kulê a drugi podaje jej wielkoœæ jak piêcio-funto-
wego granatu. W biegu swym sypa³a iskry i znaczy³a po drodze ognisty œlad. Powy¿sze
zjawisko mia³o mieæ miejsce w odleg³oœci 4,5 mil od obserwatorów i by³o równie¿
widziane przez w³oœcian w polu. Powy¿sze dane podaje, powo³uj¹c siê na jakieœ polskie
Ÿród³a z czasów króla Jana Kazimierza J. Fehlau. Bolid ten opisuje i porównuje go do
bolidów antycznych F. Büthner w pracy swej, dedykowanej królowej Polskiej Ludwice
Marii.… F. Büthner by³ profesorem matematyki w gimnazjum i rektorem szko³y œw.
Jana w Gdañsku.”.

Wspomniany tutaj Fehlau powo³uje siê na dzie³o Büthnera, a zatem w rzeczywi-
stoœci jest tylko jedno Ÿród³o informacji (fig. 21).

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

Tomasz WALESIAK 169

Fig. 20. Efekt eksperymentu – uderzenia pod kątem 30°
(Schultz i in. 2007).



Polski opis zjawiska wymaga zasadniczo jednej korekty – jak podaje Büthner
eksplozje by³y s³yszane po up³ywie „oktanty jednej godziny”, co zosta³o powtó-
rzone przez Fehlaua jako „pó³ kwadransa” (einer halben ViertelStunde). Jeœli pra-
wid³owo zosta³ odczytany ³aciñski tekst, przez kolejne 2 minuty s³ychaæ by³o wycie
zakoñczone trzêsieniem ziemi. Mo¿emy sobie wyobraziæ, jaka musia³a byæ si³a
wspomnianych detonacji, skoro s³yszano je z odleg³oœci co najmniej 150 km.

Fakt doœæ dok³adnego okreœlania czasu (bior¹c pod uwagê okres, w jakim mia³y
miejsce wydarzenia), mo¿na t³umaczyæ u¿ywaniem zegara kaflowego (niestety pier-
wsze zegary, do oko³o 1700 roku, posiada³y tylko wskazówkê godzinow¹, a wiêc
by³y ma³o precyzyjne).

Interpretacja ³aciñskiego tekstu sprawia wiele trudnoœci, szczególnie przy okre-
œleniu kierunku spadku (Büthner 1660 s. 5–6):

„Mars autem infra horizontem nostrum occiduum se quidem demisisset… Pila Aet-
herea ultra septentrionem versus Ortum, ex Gallico vel Aquilone moveri est animadve-
rsa. Est enim Gedanum ratione ad Ohram habita versus plagam Coeli, quae Gallica vel
Aquilonia Nautis dici consvevit. Proinde Meridianus noster inter Phaenomeni & Martis
plagam mediabat.”

Co mo¿na przet³umaczyæ:

„Mars zatopiony by³ poni¿ej naszego zachodniego horyzontu… Ruch kuli w powiet-
rzu powy¿ej pó³nocy w kierunku wschodnim, z Pó³nocy ruch by³ obserwowany.
Z punktu widzenia Gdañska w stronê nieba w kierunku Orunii, któr¹ Galicyjsk¹ lub
Pó³noc¹ ¿eglarze zwykli nazywaæ. W zwi¹zku z tym nasza strona po³udniowa poœredniczy
miêdzy zjawiskiem i Marsem.”

Skoro Mars by³ po stronie zachodniej, to po³udnie „poœredniczy” pomiêdzy
zachodem a po³udniowym wschodem, wiêc mo¿na rozumieæ, ¿e w tym kierunku
(od Gdañska) pod¹¿y³o zjawisko.
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Fig. 21. Fragment tekstu „Siebenfältiges Sonnen Wunder…” (Fehlau 1661).



Przyjrzyjmy siê jeszcze doniesieniom z Merkuryusza. Wydaje siê, ¿e mamy do
czynienia z opisem tego samego zjawiska, ale z jeszcze innych dwóch miejsc:

„Z Warszawy 5. Aprilis 1661. (…)
Dopiero dochodz¹ nas wiadomoœci z Ukrainy, ¿e i tam na ten czas kiedy J. M. P.

Wojewoda Ruski z ludem swoim sta³ pod Czerniechowem, nieba straszne dawa³y z sie-
bie znaki: Wolno rozumieæ nie bez podobieñstwa, ¿e Czerniechowskich Kozaków, mor-
dicus w rebelii stoj¹cych, sunditus delere & eradicare minabantur: Albowiem gdy nasi na
stra¿y stali, po pó³nocy w niebie taki grzmot siê sta³, jakby dziesiêæ wielkich zamków siê
oraz obali³o: Po tym taka jasnoœæ uderzy³a, ¿e rozumieli, i¿ troje s³oñca œwiat rozœwieci³o.
Nazajutrz o tym¿e czasie widziany by³ tak¿e od placowej stra¿y, M¹¿ zbrojny na niebie
stricto ferro.”

Ta pierwsza polska gazeta zaczê³a siê ukazywaæ od dnia 3 stycznia 1661 roku,
a wiêc blisko rok po wyst¹pieniu fenomenu, o którym napisano dopiero 5 kwiet-
nia. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e informacje pochodz¹ z Warszawy. Wskazuje
to, ¿e zjawisko by³o obserwowane w³aœnie w stolicy, a informacja o trzech s³oñcach
i huku porównanym do jednoczesnego obalenia wielkich dziesiêciu zamków pod-
kreœla jego intensywnoœæ. Potwierdzeniem relacji bezpoœrednio z Warszawy jest
tak¿e sformu³owanie „¿e i tam” w kontekœcie Ukrainy (czyli tak¿e na Ukrainie, ale
w domyœle tak¿e na miejscu – w Warszawie). Byæ mo¿e równie¿ s³owa „po
pó³nocy” odnosz¹ siê nie do godziny, a do strony œwiata, w której „w niebie taki
grzmot siê sta³”.

Ale czy na pewno ta druga obserwacja by³a dokonana pod Czernihowem? Autor
najwyraŸniej nie wiedzia³, gdzie przebywa³ Stefan Czarniecki w czasie wyst¹pienia
zjawiska, a poniewa¿ ten ws³awi³ siê w walkach na Ukrainie (miêdzy innymi bitw¹
pod Konotopem niedaleko Czernihowa w 1659 roku), wiêc tak¹ lokalizacjê zapro-
ponowano. Analizuj¹c zapisy historyczne (Krajewski 1859) Wojewoda Ruski po-
wróci³ z Ukrainy w 1661 roku. Jednak rok wczeœniej, czyli zim¹ 1660 roku, stacjo-
nowa³ wraz ze swoimi wojskami na Podlasiu: „Szeœæ tysiêcy wojska liczy³ na ów
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czas Sapieha, z którym z³¹czy³ siê Czarniecki pierwszych dni wiosny, przebywszy
czas zimowy w województwie podlaskiem”.

O zas³ugach Czarnieckiego przeczytamy tak¿e: „Nigdy pomyœlniejszej wiado-
moœci nie móg³ spodziewaæ król jak by³a ta, która go dosz³a w Krakowie dwudzie-
stego pi¹tego paŸdziernika 1660, i¿ zniesione do szczêtu wojsko nieprzyjacielskie
i ca³a Ukraina oderwana ju¿ od Polski, powróci³a nazad do dawnej jednoœci.”

A informacje o zjawisku na niebie widzianym przez wojska Czarnieckiego do
Warszawy dotar³y najprawdopodobniej po powrocie króla i st¹d wzmianka w gaze-
cie: „Jan Kazimierz zabawiwszy przez zimê w Krakowie, nastêpuj¹cego roku 1661,
wyda³ okólne listy na sejm extraordynaryjny, naznaczaj¹c go na dzieñ drugi mie-
si¹ca maja”.

Co na to Ÿród³a historyczne opisuj¹ce dzieje okolic „Porz¹dzia”, „Jaszczu³t” czy
„Ochudna”? Otó¿ najwiêcej o tych terenach napisa³a Maria ¯ywirska (¯ywirska
1973). Poznaj¹c dzieje Puszczy Bia³ej dowiadujemy siê, ¿e w³aœnie oko³o roku
1660 obszar ten zosta³ poddany wyj¹tkowo ciê¿kiej próbie. Wojny, zaraza, albo
jakaœ niepojêta katastrofa niemal¿e ca³kowicie pozbawi³a tê okolicê jej ówczesnych
mieszkañców i konieczne by³o ponowne zasiedlenie tych terenów (g³ównie Kur-
piami z Puszczy Zielonej, co nast¹pi³o dopiero oko³o 1740 roku). Poni¿ej wybrane
fragmenty:
� strona 43: „Wszystko stoi pustkami po zmar³ych powietrzem poddanych”

(26) – czytamy w aktach dotycz¹cych akcji osiedleñczej z 1730 r.
� strona 45: W Bia³ej D¹browie w 1667 r. „wszystkie cha³upy z³e maj¹ i wal¹

siê” (30). Podobnie w Jaszczu³tach budynki gumienne by³y w zupe³nej ruinie.
� strona 60: Czy¿by wiêc ca³a autochtoniczna ludnoœæ wyginê³a w czasie zawie-

ruchy wojennej lub od zarazy (co jakoby spotka³o Porz¹dzie), skoro wszyscy
mieszkañcy zostali uznani za Kurpiów?

� strona 70: Lustracja przeprowadzona w 1650 r. w Porz¹dziu mówi: „z ról
wójtowskich co p³acili przedtem poniewa¿ podwody odprawuj¹ ju¿by nie
mieli p³aciæ i nie powinni” (60)… w dodatkowej adnotacji czytamy: „pogo-
rzeli niedawno, potrzeba mieæ na nich respekt, w dalek¹ drogê gdy pojad¹ na
mil 20 albo 30 sprzêgaæ siê maj¹ na 3 dobre podwody” (61)

� strona 76: Najkompletniej zachowa³y siê materia³y dotycz¹ce Bia³ej D¹browy
(wszyscy ch³opi siedzieli na pó³w³óczkach [czyli posiadali po oko³o 8 ha –
przyp. Autora]):

Tabela 2. Spis inwentarza w kolejnych latach dla Białej Dąbrowy

Rok Liczba zagród Woły Konie

1631 29 76 26

1636 28 (w tym 6 pustych) 63 23

1638 28 65 18

1643 27 58 23

1647 23 52 12

1666 4 0 4
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Przyk³ad Bia³ej D¹browy nie jest odosobniony. Najazdy szwedzkie, liczne kon-
trybucje, wreszcie zaraza, wyniszczy³y Puszczê Bia³¹.... Zniszczenia te powiêksza³y
jeszcze ci¹g³e wojny i zarazy w drugiej po³owie XVII w. Pe³en wymowy jest fakt
zanotowany na pocz¹tku XVIII w. przez lustratorów Leszczydo³u, wsi tak zasobnej
jeszcze w 1647 r., kiedy na 17 pó³w³óczników by³o 49 wo³ów, podczas gdy
w 1702 r. „wychodzi na Pañski dzieñ tylko oœm ex quo wo³y pozdycha³y jednym,
innym niedŸwiedzie pojedli”(83).

Autorka odwo³uje siê do nastêpuj¹cych Ÿróde³:
� (26) – Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Tom 5, s.

52;
� (30) – Archiwum Diecezjalne w P³ocku (ADP) „Lustracje wsi prestymonial-

nych (1631–1759)” [przyp. autora], sygn. B-177, s. 88;
� (60) – ADP „Lustracja dóbr biskupich z 1650 r.”, s. 101;
� (61) – ADP „Lustracja dóbr biskupich z 1650 r.”, s. 80;
� (83) – AGAD, Tom 11, s. 28.

Podsumowuj¹c powy¿sze Ÿród³owe informacje widzimy, ¿e wioski zosta³y wyni-
szczone pomiêdzy rokiem 1647 i 1666. Ucierpia³y przede wszystkim miejscowoœci
znajduj¹ce siê najbli¿ej odkrytych struktur, czyli Jaszczu³ty, Leszczydó³ (bliski
Ochudna), Bia³a D¹browa oraz Porz¹dzie, gdzie jak czytamy wyginê³a ca³a rdzen-
na ludnoœæ. S³owa o „pomar³ych powietrzem poddanych” mo¿na interpretowaæ
albo jako efekt zarazy (morowego powietrza), albo byæ mo¿e fali uderzeniowej roz-
chodz¹cej siê w powietrzu, mog¹cej mieæ zasiêg wielu kilometrów z malej¹cym sto-
pniem natê¿enia wraz ze wzrostem odleg³oœci. Niew¹tpliwie istotny wp³yw na skalê
zniszczeñ mog³y mieæ ówczesne wojny, ale czy zamiast widoku wal¹cych siê
cha³up, budynków w ruinie lustratorzy nie zastaliby na miejscu po prostu spalo-
nych wsi?

Dodatkowo nale¿y zapytaæ o Bia³¹ D¹browê, która tak¿e znacznie ucierpia³a
choæ znajduje siê na uboczu. Czy powinniœmy w okolicy poszukiwaæ jeszcze jednej
struktury impaktowej, czy mo¿e wieœ odczu³a uderzenie eksplozji nad Porz¹dziem,
której potencjalne niewyraŸne œlady rysuj¹ siê na skraju Puszczy Bia³ej.

Podstawowe obliczenia

Przytoczony wy¿ej opis obserwacji trzech s³oñc, w po³¹czeniu ze s³yszanym ogro-
mnym grzmotem towarzysz¹cym zjawisku, sugeruje mo¿liwoœæ wyst¹pienia frag-
mentacji cia³a na co najmniej 3 g³ówne czêœci. Byæ mo¿e odkrycie 3 struktur
o porównywalnej wielkoœci w takich okolicznoœciach nie jest przypadkowe. Czy
zatem mog³y one powstaæ przy okazji jednego wydarzenia? PrzeœledŸmy argumenty
przemawiaj¹ce za takim w³aœnie scenariuszem. Do najwa¿niejsze z nich nale¿y zali-
czyæ:
� 3 g³ówne (najwiêksze) struktury znajduj¹ siê w przybli¿eniu na jednej linii,

a tym samym w podobnej odleg³oœci (oko³o 260 km) od miejsca pierwszej
obserwacji zjawiska (Gdañska). Co ciekawe s¹ przy tym rozmieszczone rów-
nomiernie co oko³o 3,5 km,
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� estymowane kierunki uderzenia s¹ do siebie zbli¿one i zbiegaj¹ siê do poten-
cjalnie jednego Ÿród³a kilkadziesi¹t km dalej w stronê NW (co odpowia-
da³oby odleg³oœci, w jakiej mog³y byæ w Gdañsku s³yszane pierwsze eksplo-
zje),

� przybli¿ony k¹t uderzenia dla wszystkich struktur jest podobny i zdaje siê
wynosiæ nie mniej ni¿ 15° i nie wiêcej ni¿ 30°. Nieznaczne jego zró¿nicowa-
nie mo¿e wynikaæ g³ównie z ukszta³towania terenu, jednak¿e nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e w koñcowej fazie tor lotu, spowodowany d³ug¹ drog¹ hamowa-
nia w powietrzu przyj¹³ charakter paraboli. Taki scenariusz, jako klasyczny
przyk³ad szybszego wytracania prêdkoœci przez mniejsze fragmenty, móg³
wyst¹piæ w przypadku struktury „Ochudno 2”. Jej rozmiar wyznaczony przez
skrajne punkty zewnêtrznego pierœcienia jest oko³o 4 razy mniejszy ni¿ dla
struktury „Ochudno 1”. Oba obiekty znajduj¹ siê w przybli¿eniu na linii
przebiegu trajektorii meteoru, przy czym wiêkszy fragment uderzy³ o oko³o
1,2 km dalej,

� zniszczenia zabudowañ i straty wœród ludnoœci w okolicznych wioskach po-
krywaj¹ siê w czasie z przytoczon¹ obserwacj¹ zjawiska.

Poni¿ej w tabeli zebrano przybli¿one parametry odkrytych struktur oraz szacun-
kowy rozmiar fragmentów ska³ zdolnych je utworzyæ zgodnie z za³o¿eniem, ¿e
œrednica krateru jest przeciêtnie 20–30 razy wiêksza od „impaktora” (French
1998).

Tabela 3. Parametry opisywanych struktur.

„Porządzie” „Jaszczułty” „Ochudno 1” „Ochudno 2”

Średnica zagłębienia 110 m 110 m 110�140 m

Głębokość 5,5 m 5 m 3 m

Średnica skały („impaktora”) 5 m 5 m 4–5 m 1 m

Średnica wałów 360�460 m 95�115 m

Wewnętrzne wyniesienie 4,5 m 4 m 1 m

Maksymalna wysokość wału 9 m 7,5 m 5,5 m 1 m

Na podstawie raportu œwiadków (porównanie obiektu do 3 kg granatu, a wiêc
rozmiaru podobnego do pi³ki tenisowej) mo¿na szacowaæ, ¿e œrednica asteroidy
przed wejœciem w atmosferê mog³a wynosiæ nawet 80–100 m (lub wiêcej), co przy
przeciêtnej gêstoœci typowych meteorytów kamiennych (3 g/cm3) daje ³¹czn¹ masê
oko³o 1 000 000 t. Jeœli za³o¿ymy, ¿e przy masach wiêkszych ni¿ 100 t w momen-
cie wejœcia w atmosferê do powierzchni Ziemi dociera niewiele ponad 100 kg, czyli
oko³o 0,1% (Hughes 1980), to powinniœmy oczekiwaæ, ¿e ³¹czna masa ude-
rzaj¹cych fragmentów bêdzie wynosiæ oko³o 1000 t. Zgodnie z wczeœniejszymi
wyliczeniami 3 g³ówne struktury powsta³y w wyniku uderzenia ska³ o œrednicach
oko³o 5 m. Przyjmuj¹c ich kszta³t kulisty, to przy zachowaniu tej samej gêstoœci,
masa pojedynczego pocisku wynosi³aby oko³o 200 t.
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Podsumowanie
Aby jakaœ forma ukszta³towania terenu zosta³a uznana za krater meteorytowy, musi
spe³niaæ szereg kryteriów potwierdzaj¹cych kosmiczn¹ katastrofê takich jak np.
obecnoœæ sto¿ków uderzeniowych, impaktytów, brekcji, p³askich deformacji (tzw.
PDF) wystêpuj¹cych w minera³ach takich jak np. kwarc. Niestety w przypadku
mniejszych obiektów, powsta³ych przy uderzeniach pod ma³ym k¹tem i przy
niskich ciœnieniach fal szokowych, odnalezienie tych cech mo¿e byæ niezwykle
trudne, a czasem wrêcz niemo¿liwe.

W moim opracowaniu zaprezentowa³em wyniki kilkunastomiesiêcznej pracy
nad zagadnieniem ukoœnych impaktów, wyjaœniaj¹c przy tym niektóre problemy
i odwo³uj¹c siê do szeregu pokrewnych publikacji, z których sam czerpa³em moj¹
wiedzê. Na przyk³adzie odkryæ dokonanych w Puszczy Bia³ej stara³em siê pokazaæ,
¿e istniej¹ struktury posiadaj¹ce szereg charakterystycznych w³aœciwoœci, które przy
jednoczesnym ujawnieniu i w zestawieniu z wynikami eksperymentów, badañ
i obserwacji mog¹ stanowiæ bardzo silny argument przemawiaj¹cy za uznaniem ich
za kratery uderzeniowe.

Zdajê sobie sprawê, ¿e poruszy³em jednoczeœnie bardzo wiele zagadnieñ, choæ
wiem, ¿e to obraz niepe³ny, czêsto pokazany w du¿ym uproszczeniu. Zale¿a³o mi
jednak na przekazaniu jak najszerszego zakresu wyników i wskazaniu niektórych
kierunków, w jakich moim zdaniem badania powinny byæ kontynuowane.
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