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Batymetria jezior meteorytowych
w rezerwacie „Meteoryt Morasko”
Bathymetry of crater lakes in the “Meteoryt Morasko” reserve

Abstract: The paper presents results of bathymetric measurements performed on three crater lakes
located in the “Meteoryt Morasko” reserve in west Poland. The maximum depth of the largest of
the analysed lakes (1695 m2) was determined to amount to 2.6 m. The parameters of the lake
(surface area, depth, etc.) are largely determined by a ditch dug through the crater in the
north-western part of the lake, affecting the maximum water volume accumulated in the lake.
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Wprowadzenie

Spoœród 76. typów genetycznych mis jeziornych istniej¹cych na œwiecie (Hutchin-
son 1957), na szczególn¹ uwagê zas³uguje jeden z nich. S¹ to jeziora meteorytowe.
Ich unikalnoœæ wynika z faktu, ¿e o powstaniu niecki jeziornej nie decydowa³y
wy³¹cznie procesy i zjawiska odbywaj¹ce siê na Ziemi (jak w przypadku pozo-
sta³ych 75. typów), lecz czynnik pochodzenia kosmicznego. Jezior meteorytowych
jest na œwiecie stosunkowo niewiele, lecz specyfika ich pochodzenia sprawia, ¿e
znajduj¹ siê one w szerokim krêgu zainteresowañ naukowych. Potwierdza to liczna
literatura dotycz¹ca tej tematyki (Grieve 1978, Saarse i in. 1991, Elo i in. 1992,
Åström 1998, Antony i in. 2012, Mokate i in. 2014, Sharma i in. 2016).

Na obszarze Polski jedynym miejscem istnienia tego typu jezior jest rezerwat
„Meteoryt Morasko”, zlokalizowany w pó³nocnej czêœci Poznania (ryc. 1). Sam
rezerwat zosta³ utworzony w 1976 roku na „Górze Moraskiej”. Istniej¹ce na tere-
nie rezerwatu kratery pometeorytowe (³¹cznie siedem), by³y celem wielu badañ.
Jak podaje Stankowski (2011) pocz¹tek badañ datuje siê na rok 1914, kiedy to
podczas æwiczeñ wojskowych natrafiono na bry³ê metalu o wadze 77,5 kg. Na
przestrzeni ponad stu lat, powsta³o wiele opracowañ dotycz¹cych kraterów (Po-
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krzywnicki 1957, Hurnik 1976, Stankowski 2001, Stankowski, Muszyñski 2008,
Miœta i in. 2015).

Na tle obecnej literatury widoczny jest brak podejœcia limnologicznego – opisu-
j¹cego podstawowe parametry istniej¹cych tam jezior. W zwi¹zku z powy¿szym,
celem pracy by³o przeprowadzenia pomiarów batymetrycznych i w dalszej kolejno-
œci okreœlenie charakterystyk morfometrycznych jezior meteorytowych Morasko.

Metody badań

16 marca 2016 roku wykonano pomiary batymetryczne trzech moraskich zag³ê-
bieñ meteorytowych (A, B, C). Z uwagi na szcz¹tkow¹ iloœæ wody w czwartym
z zag³êbieñ (D), nie by³o merytorycznych przes³anek aby podj¹æ takie dzia³ania.

Pomiary g³êbokoœci wykonano przy pomocy echosondy (A i B) oraz przy u¿yciu
sondy ciê¿arkowej (C). Prace terenowe wykonano zgodnie z za³o¿eniami przyjêty-
mi przez Choiñskiego i Ptaka (2014). Podczas pomiarów nast¹pi³a trudnoœæ
odczytu g³êbokoœci. Wynika³o to z zalegania na dnie du¿ej iloœci liœci o znacznej
mi¹¿szoœci, co wp³ywa³o na „rozmywanie siê” impulsów emitowanych z echoson-
dy. W powy¿szym przypadku, w celu zminimalizowania b³êdu okreœlenia g³êboko-
œci, pomiary wykonano tak¿e sond¹ ciê¿arkow¹. Na dnach badanych jezior wystê-
puj¹ czêsto nierównoœci – s¹ to ga³êzie lub konary drzew, które rosn¹c w strefie
brzegowej przewróci³y siê wpadaj¹c do wody. Pozycja ka¿dego pomiaru g³êbokoœci
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Ryc. 1. Lokalizacja obiektów badań; A, B, C, D – zagłębienia meteorytowe.



by³a okreœlona za pomoc¹ GPS-Garmin GPSMAP 64 s. Odbiornika tego u¿yto
tak¿e do okreœlenia aktualnego zasiêgu linii brzegowej analizowanych jezior. Na
podstawie uzyskanych pomiarów, skonstruowano plany batymetryczne i okreœlono
podstawowe parametry morfometryczne jezior. Parametry te wyznaczono zgodnie
z za³o¿eniami metodycznymi zestawionymi przez Langego (1993).

Wyniki i dyskusja

Na rycinie 2 przedstawiono plany batymetryczne analizowanych jezior.
Z uwagi na niewielkie g³êbokoœci maksymalne, tj. od 0,4 do 2,6 metra, izobaty

wykreœlono tylko dla jednego – najg³êbszego jeziora. W powy¿szym przypadku ich
uk³ad jest wzglêdnie centryczny, tzn. uk³adaj¹ siê one wspó³kszta³tnie do zarysu
linii brzegowej z g³êbokoœciami rosn¹cymi ku centralnej czêœci. Odstêpstwem od
tego jest uk³ad izobat w po³udniowo-wschodniej czêœci jeziora, gdzie ma miejsce
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Ryc. 2. Batymetria jezior meteorytowych „Morasko” (marzec 2016).



maksymalne przeg³êbienie (2,6 metra) i strefa wyp³ycenia (poni¿ej 2 metry). Aktu-
alna powierzchnia dna nie odpowiada oczywiœcie zarysowi pierwotnemu. Jest bo-
wiem zamaskowana zasadniczo przez warstwê osadów organicznych zdeponowa-
nych w misie od momentu jej powstania. Wed³ug Stankowskiego (2009) mi¹¿szo-
œci osadów holoceñskich okreœlonych na podstawie jednego odwiertu wynosz¹:
w jeziorze najwiêkszym 4,1 metra, w jeziorze drugim pod wzglêdem powierzchni
3,0 metra i w zbiorniku najmniejszym 2,8 metra. Przy za³o¿eniu, ¿e moraski
impakt mia³ miejsce oko³o 5 tys. lat temu mo¿na przyj¹æ, ¿e tempo przyrostu osa-
dów zawiera siê w przedziale od 0,6 do 0,8 mm·r–1. Wspó³czesny intensywny przy-
rost osadów wynika z faktu, i¿ brzegi jezior porasta gêsty las liœciasty, co powoduje,
¿e powierzchnia jezior jest pod swoistym „parasolem konarów”, co skutkuje zasila-
niem wód du¿¹ iloœci¹ materii organicznej. Ponadto z uwagi na du¿e spadki sto-
ków okalaj¹cych jeziora wystêpuj¹ intensywne sp³ywy wód powierzchniowych
dostarczaj¹ce do wód jezior szcz¹tki roœlin, jak i materia³ klastyczny. Na jeziorach
nie by³y prowadzone obserwacje zmian poziomu wody. Mo¿na jednak przypusz-
czaæ na podstawie obserwacji linii brzegowej, i¿ ich amplituda mieœci siê w prze-
dziale kilkudziesiêciu cm. Jeziora po³o¿one w rezerwacie „Meteoryt Morasko” zasi-
lane s¹ bezpoœrednio wodami opadowymi lub wodami podziemnymi. Brak ali-
mentacji przez rzeki powoduje, ¿e w sytuacjach d³ugich niedoborów opadów (naj-
czêœciej latem) przy jednoczesnym najwiêkszym w tym okresie parowaniu mo¿e
dochodziæ do znacznych strat w bilansie wodnym jezior. Kuczyñska-Kippen i in.
(2013) zwracaj¹ uwagê, ¿e w okresie jesieni g³êbokoœæ jezior znacznie maleje, a
w najmniejszych z nich notowany jest zupe³ny brak wody. Ciekaw¹ sytuacjê obra-
zuje stan z drugiej po³owy XIX wieku (ryc. 3), na którym widoczny jest ca³kowity
brak wody we wszystkich (w tym w najwiêkszym) analizowanych jeziorach.
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Ryc. 3. Jeziora meteorytowe (zaznaczone okręgiem) pozbawione wody, rok 1888 (fragment mapy Mess-
tischblatt, 1:25000, arkusz Posen).



Poziom najwiêkszego jeziora w przesz³oœci by³ zapewne wy¿szy. Aktualnie,
wysokoœæ zwierciad³a wody (a tym samym i g³êbokoœæ jeziora) uzale¿nione s¹ od
przekopu przez krater, na pó³nocno-zachodnim brzegu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
g³êbokoœæ zmierzona w marcu 2016 jest maksymaln¹ jaka jest mo¿liwa do osi¹g-
niêcia w powy¿szej sytuacji. Odnotowany wlew wody do przekopu (fot. 1) œwiad-
czy, ¿e w momencie pomiarów jezioro retencjonowa³o maksymaln¹ objêtoœæ wody.
Ka¿da wiêksza warstwa, zosta³aby bowiem zdrenowana tym odp³ywem.
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Fot. 1. Przekop przez krater w północno-zachodniej części jeziora A.

Tabela 1. Dane morfometryczne mis jezior moraskich.

Parametr
Jezioro

A B C

Położenie (�, �) 16o53’,792, 52o29’,422 16o53’,879, 52o29’,382 16o53’,789, 52o29’,358

Powierzchnia (m2) 1695 395 35

Objętość wód (m3) 2430 79 9

Długość maks. (m) 55 27 7

Szerokość maks. (m) 40 20 7

Długość linii brzegowej (m) 152 72 21

Głębokość maks. (m) 2,6 0,4 0,5

Głębokość śred. (m) 1,4 0,2 0,25

Szerokość śred. (m) 31 15 5

Wskaźnik wydłużenia 1,4 1,4 1,0

A, B, C – lokalizacja zawarta na ryc. 1.



Trudno jednoznacznie stwierdziæ, kiedy i w jakim celu przekop ten zosta³ wyko-
nany. Mo¿liwe, ¿e ma to zwi¹zek z dzia³alnoœci¹ wojskow¹ która by³a tam prowa-
dzona i wyniku której, jak zasygnalizowano wczeœniej po raz pierwszy odkryto
meteoryt w tej okolicy.

W tabeli 1 zestawiono dane morfometryczne mis badanych jezior oraz batyele-
menty – wszystkie okreœlone na podstawie prac terenowych.

Wielkoœci parametrów (tab. 1) wskazuj¹ jednoznacznie, i¿ badane jeziora s¹
w stanie daleko postêpuj¹cego zaniku. Nawet niewielkie wahania poziomu wody
mog¹ stanowiæ o drastycznym zmniejszeniu powierzchni jezior, a nawet o okreso-
wym ich zaniku – jak ma to miejsce w przypadku najmniejszego zbiornika. Co jest
warte podkreœlenia, wszystkie jeziora posiadaj¹ ma³¹ wielkoœæ wskaŸnika wyd³u¿e-
nia, a wiêc zarys ich linii brzegowych zbli¿ony jest do okrêgu.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych pomiarów, uzupe³niono podstawowe informacje na
temat jezior meteorytowych, stanowi¹cych w przysz³oœci podstawê do innych
badañ zwi¹zanych z limnologi¹ czy paleolimnologi¹ tych osobliwych obiektów.
Uzyskany obraz batymetryczny dna badanych jezior przedstawia wspó³czesn¹ jego
powierzchniê, nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, jak wygl¹da³o dno pierwo-
tne. Aby uzyskaæ odpowiedŸ na to pytanie, nale¿y w przysz³oœci wykonaæ szereg
odwiertów przez osady, które osi¹gn¹ dno mineralne. Inn¹ metod¹ by³oby profilo-
wanie dna za pomoc¹ georadaru.
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