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Kilka wspomnień / kilka słów wyjaśnienia…
● Kiedy po raz pierwszy stanąłem nad brzegiem „fromborskiego krateru” (w 1979 lub 1980 r.)
byłem tym obiektem zafascynowany. Meteoryty stanowiły przecież jeden z najważniejszych
tematów, którymi się interesowałem. A do tego jeszcze krater…
Już w sierpniu 1980 r. wraz z uczestnikami obozu astronomicznego zorganizowanego przez
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (Sekcja Obserwatorów Meteorów)
penetrowaliśmy metr po metrze zbocza zagłębienia w poszukiwaniu tego co zostało po
upadku meteorytu. Przecież coś musiało zostać! Krater o średnicy 250 m utworzył upadek
dużego obiektu, więc dlaczego nic nie ma? Tak to wtedy widziałem i ja, i inni koledzy, więc
szukaliśmy…
Z czasem przyszły inne refleksje: dlaczego krater jest niesymetryczny, dlaczego nie ma w nim
żadnych brekcji, dlaczego w pobliskiej żwirowni warstwy luźnych skał osadowych są
absolutnie nienaruszone, czy sąsiednie zagłębienia (niektóre również wypełnione wodą) to też
kratery…
● W latach 1984-1995 udało mi się zgromadzić zespół, który z zaangażowaniem (w ramach
działalności Pracowni Planetologii i Meteorytyki, jak również Pracowni Komet i Meteorów)
obiekt ten badał, szukając dowodów na to, że jest to krater. Niestety, najmniejszych nawet
poszlak nie znaleźliśmy…
W 1995 r. powstało szczegółowe opracowanie zawierające wszystkie wyniki prowadzonych
prac. Zostało ono wydane na prawach rękopisu przez PPiM (drugie wydanie w 2001 r.).
Dla kwartalnika „Meteoryt” wydawanego przez Andrzeja S. Pilskiego, w 2008 r.
przygotowałem niniejszą, skróconą wersję tego opracowania. Niestety jej recenzent, prof. W.
Stankowski z UAM w Poznaniu, stwierdził że tekst jest zbyt popularny, napisany językiem
dziennikarskim i któreś ze słów (już nie pamiętam które) pojawia się w nim zbyt często… To
wystarczyło by tekst się nie ukazał, a moje prace podążyły w kierunku meteorytu Pułtusk
i historii polskiej meteorytyki co spowodowało, że „fromborski krater” odszedł nieco w
zapomnienie.
Jakiś czas później dowiedziałem się, że prof. Stankowski chce zainteresować obiektem
studentów geologii poznańskiego UAM i w ramach pracy magisterskiej zostanie on
przebadany (łącznie z wierceniami (?)). Pani Magdalena Mrug przygotowała pracę
magisterską „Litologia i właściwości rzeźby domniemanego krateru meteorytowego we
Fromborku”, która została (?) 28 czerwca 2010 r. obroniona. I tyle o niej wiadomo… Ciekawe
dlaczego w „Meteorycie” nie ukazało się jej streszczenie? Czyżby wyniki wskazywały, że
zagłębienie koło Fromborka nie jest kraterem i legenda gaśnie? Szkoda, że tylko przepastne
i bogate magazyny UAM znają wyniki prac p. Mrug…
● Może jednak nie wszystko stracone i nadejdzie czas, że wszystko będzie dostępne na
przykład w Internecie i każdy będzie mógł takie ciekawe prace czytać.
Zanim to nastąpi podjąłem decyzję by opracowanie udostępnić w biuletynie PPiM. Jest to
wersja tylko niewiele różniąca się od tekstu przygotowanego w 2008 r. dla „Meteorytu” (który
niestety, w tak zwanym „międzyczasie” przestał się ukazywać), a obejmująca prace
zakończone w 1995 r. Dzisiaj zapewne można by ją uzupełnić, ale to już inne zagadnienie…
Opracowanie można więc potraktować jako element historii badań obiektu fromborskiego –
chyba jedyny zamknięty i kompletny oraz upubliczniony w całości.
Janusz W. Kosiński
sierpień 2017 r.
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Czy we Fromborku jest krater meteorytowy ?
Wstęp
Udowodnienie, że istniejące dowolne zagłębienie w powierzchni Ziemi jest
kraterem meteorytowym jest trudne, ale udowodnienie, że nie jest, być może jest
jeszcze trudniejsze. Bo co da nam absolutną pewność, że zagłębienie - w swych
początkach - ze spadkiem meteorytu i powstaniem krateru nie ma nic wspólnego?
W ten sposób wszystkie dołki i całkiem spore depresje możemy uznać za
potencjalne pozostałości kraterów lub też przyjąć, że takich obiektów wcale nie
ma (albo jest ich zaniedbywalnie mało) – ostatecznego rozstrzygnięcia i tak nie
osiągniemy… Czy to oznacza, że pytanie o genezę obiektów w terenie nie ma
sensu? Oczywiście nie. Kratery meteorytowe mają specyficzne cechy i ich
występowanie pozwala nam powiedzieć: to jest (był) krater, nawet jeśli dzisiaj
tego co nam się z kraterem kojarzy nie widać. Te same uwagi można również
odnieść do innych obiektów, o bardziej pospolitym pochodzeniu.
Na Ziemię upada meteoroid
Meteoroidy poruszając się po różnych orbitach wokółsłonecznych mogą przecinać
orbitę Ziemi i zderzać się z naszą planetą. Jeśli meteoroid będzie poruszał się
dokładnie naprzeciw ruchowi Ziemi, to może wtargnąć w atmosferę z prędkością
sięgającą ok. 72 km•s-1. W sytuacji, kiedy Ziemia i meteoroid poruszają się w tym
samym kierunku, prędkość wejścia w atmosferę będzie dużo mniejsza, ale nigdy
nie będzie to mniej niż 11,2 km•s-1, czyli tyle ile wynosi druga prędkość
kosmiczna. Jest to prędkość jaką uzyska ciało swobodnie opadające z przestrzeni
kosmicznej na naszą planetę, przyspieszone jedynie przez jej pole grawitacyjne.
Przy prędkościach rzędu kilkudziesięciu kilometrów na sekundę opór stawiany
przez atmosferę jest tak duży, że w znakomitej większości przypadków z
meteoroidów nie pozostaje prawie nic. W wyniku intensywnego tarcia
rozgrzewają się, rozpylają i stają częścią atmosfery jako pył wielkości 10 -5 – 10-4
cm. Po około 30 dniach pył ten osiada na powierzchni Ziemi i można spotkać go
wszędzie (Kosiński 1993).
Jeśli jednak masa meteoroidu jest wystarczająco duża, a jego prędkość względem
Ziemi nie przekracza pewnej granicy, ciało może dotrzeć do powierzchni planety.
Prędkość graniczną, czyli taką przy której ciało ma szansę na zachowanie
zintegrowanej postaci i znalezienie się przy powierzchni, oblicza się obecnie na 28
km•s-1 (Bottke i inni 1994). W latach pięćdziesiątych XX w., gdy rozpoczęto
kompleksowe badania spadków meteorytów, wartość ta obliczana była na 20
km•s-1 (Lewin 1950), jednak współczesne fotograficzne obserwacje bolidów
pozwoliły uściślić tę wielkość na nieco wyższym poziomie.
Przedzierające się przez atmosferę ciało kosmiczne nie tylko traci materię, ale
również jest intensywnie wyhamowywane. Przy powierzchni Ziemi prędkości
mogą być rzędu 200 – 300 m•s-1. Upadające ciało zderza się z podłożem i wybija w
nim zagłębienie. Powstaje krater meteorytowy o charakterze uderzeniowym
mechanicznym. Jeśli natomiast prędkość jest większa od 4 km•s-1 przy zetknięciu
4
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ciała z powierzchnią Ziemi następuje wybuch i powstaje krater meteorytowy
uderzeniowy o charakterze wybuchowym (Krinov 1955). Przedrzeć się przez
atmosferę i zachować znaczną prędkość mają szanse ciała o dużych masach – w
czasie przemieszczania się przez atmosferę meteoroid zmniejsza swą masę o
przeciętnie dwa rzędy wielkości. Pomijając szczegóły dotyczące dynamiki przelotu
przez atmosferę, można przyjąć, że szanse na utworzenie krateru wybuchowego
mają tylko ciała o znacznej masie szacowanej na co najmniej kilkanaście ton
i prędkościach rzędu 5 – 10 km•s-1 przy powierzchni Ziemi (French 1998).
W momencie zetknięcia ciała z powierzchnią Ziemi, jego energia kinetyczna
gwałtownie zmienia się w energię cieplną, powstaje olbrzymie ciśnienie i fala
uderzeniowa. Materia podłoża i meteorytu są rozrzucane wokół miejsca zderzenia
a częściowo odparowane.
Powstawanie kraterów meteorytowych wybuchowych
Powyższy obraz jest bardzo skrótowy – dla lepszego przybliżenia cech takiego
krateru, przyjrzyjmy się jego powstaniu nieco dokładniej.
W momencie zetknięcia się ciała meteoroidu z powierzchnią Ziemi, w miejscu
zderzenia wytworzone zostaje ogromne ciśnienie (rzędu kilkudziesięciu MPa lub
większe). Skutkiem tego ciśnienia jest powstanie fali uderzeniowej rozchodzącej
się sferycznie zarówno pod powierzchnią planety, jak i w uderzającym ciele.
Energia kinetyczna poruszającego się meteoroidu gwałtownie zamieniona zostaje
w energię cieplną. Powoduje to odparowanie, topienie i rozkruszanie się materii
zderzających się ciał. Materiał ten przy bardzo wysokim ciśnieniu i znacznej
temperaturze zostaje wyrzucony we wszystkie strony: są to fragmenty podłoża,
fragmenty uderzającego ciała, gorący gaz.

Rycina 1. Powstawanie krateru meteorytowego wybuchowego – efekty uderzenia:
fala uderzeniowa i strefy przekształceń (wg Melosh 1989; zmienione)
5
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Fala uderzeniowa przechodząca przez meteoroid powoduje jego silną deformację,
a w wielu przypadkach całkowite zniszczenie.
Natomiast fala uderzeniowa poruszająca się w podłożu radialnie od punktu
uderzenia powoduje odrzucanie materiału w strefie wysokich ciśnień i przekształcenie jego struktury w strefie ciśnień średnich i niskich. Schemat tego
procesu przedstawia rycina 1.
Większość energii powstającej w całym zjawisku „zużywana” jest na wyrzucenie
materiału. Fala uderzeniowa wdzierając się w głąb podłoża powoduje (dla R
oznaczającego promień krateru):
do 0.05 R – odparowanie skał
do 0.07 R – zmetamorfizowanie szokowe skał
do R – powstanie brekcji i wymieszanie skał
do 2 R – skruszenie skał, ślady w strukturze skał
Końcowy efekt działania fali uderzeniowej przedstawia rycina 2.

Rycina 2. Efekty działania fali uderzeniowej w skali
promienia krateru (Beals i inni 1963)

Cechy kraterów meteorytowych wybuchowych
Powstawanie kraterów meteorytowych o charakterze wybuchowym w dużej
mierze przypomina skutki eksplozji znaczącego ładunku materiałów
wybuchowych. Już w latach pięćdziesiątych XX w. zauważono analogię pomiędzy
procesem kraterotwórczym a wybuchem ładunku jądrowego (Mark 1995), a w
latach sześćdziesiątych przeprowadzono serię eksperymentalnych wybuchów w
czasie których badano przebieg procesów powstawania kraterów (Hansen 1968)
i ich cechy. Wyniki zestawiono z danymi uzyskanymi w czasie badań słynnego
krateru w Arizonie – trudno nie zauważyć dużego podobieństwa (rycina 3).
6
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Rycina 3. Krater powstały w wyniku podziemnej eksplozji nuklearnej
i słynny krater w Arizonie – porównanie budowy geologicznej (Mark 1995)

Na podstawie tych eksperymentów oraz prac badawczych w znanych kraterach
meteorytowych ustalonych zostało kilka cech charakterystycznych kraterów
meteorytowych wybuchowych. Najważniejsze z nich:
1. budowa geologiczna krateru: warstwy skalne podłoża są co najmniej mocno
i bardzo mocno zaburzone, a w przypadku większych obiektów przetopione,
zbrekcjowane, zlityfikowane, przemieszczone, spękane. Wokół zagłębienia
występuje wał wyrzuconego materiału wykazującego cechy metamorficzne;
2. budowa geomorfologiczna: krater jest formą wklęsło-wypukłą; w centrum jest
zagłębienie, wokół teren jest wyższy niż średni poziom gruntu. Zaburzony jest
naturalny układ warstw skalnych, a więc również występują specyficzne cechy
hydrogeologiczne. Proporcje pomiędzy średnicą a głębokością w kraterach są stałe
w momencie powstania (bez uwzględnienia erozji niszczącej zarówno nieckę
krateru, jak i wały). Proporcje średnica-głębokość dla kraterów różnego typu
pokazuje rycina 4.
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Rycina 4. Zależność pomiędzy średnicą a głębokością
w kraterach (wg Beals i inni 1963; zmienione)

Krater wybuchowy ma zawsze okrągłą formę, niezależnie od kąta pod jakim
uderza spadające ciało – fala uderzeniowa rozchodzi się sferycznie (kuliście).
Również wał krateru jest symetryczny – materia wyrzucana jest we wszystkich
kierunkach jednakowo i nie ma kierunków wyróżnionych. Kształt może być
jedynie modyfikowany przez specyficzny układ zwięzłych skał podłoża. Tak się
dzieje jednak tylko w bardzo nielicznych przypadkach;
3. materia kosmiczna: w kraterach pozostają ślady materii pochodzenia
pozaziemskiego. W mniejszych obiektach są to fragmenty meteorytów, w
większych, gdzie meteoroid całkowicie wyparował występuje wokół krateru pył
meteorytowy wymieszany ze skałami podłoża. W kraterach starych w wyniku
8

Biuletyn PPiM 2/2017
wietrzenia, materia pochodzenia kosmicznego będzie bardzo trudna do wykrycia,
ale w środowisku zmianie ulegnie zawartość niektórych pierwiastków i proporcje
ich izotopów. Są to takie pierwiastki jak: nikiel, rubid, stront, neodym, samar,
iryd, potas, uran, ołów (Deutsch, Schärer 1994);
4. impaktyty: w wyniku przetopienia podczas wybuchu skał podłoża w kraterach
występują szkliwa, głównie w postaci lechatelierytu czyli przetopionego piasku
kwarcowego. W szkliwie może zostać zachowana materia meteoroidu. Na
przykład w kraterach Wabar (Półwysep Arabski), w 1 cm3 szkliwa kwarcowego
ilość kuleczek żelazowo-niklowych dochodzi do 2 milionów (Spencer 1933);
5. zmiana budowy minerałów: ogromne ciśnienia wywołane wybuchem powodują
zmiany struktury minerałów. I tak przy ciśnieniach rzędu 11 GPa w kwarcu
pojawiają się planarne struktury deformacyjne (PDFs), przy ciśnieniach rzędu
12-15 GPa kwarc przekształca się w stiszowit a grafit w diament, a powyżej 30
GPa kwarc przekształca się w coesyt (French 1998). Struktury określane jako
PDFs obserwowane są również w oliwinach, plagioklazach i piroksenach (Norton
2002);
6. powstawanie specyficznych cech geofizycznych: anomalie grawitacyjne,
zaburzenia pola magnetycznego, zmiany charakterystyk sejsmicznych.

Badając obiekt podejrzewany o genezę meteorytową należy
uwzględnić występowanie przynajmniej części z powyższych
cech. Nie wszystkie muszą występować jednocześnie – wiele
zależy od wielkości obiektu (warunków początkowych jego
powstania).
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„Odkrycie” krateru we Fromborku
Pomysł, że zagłębienie znajdujące się 1600 m na południe od centrum Fromborka
jest kraterem meteorytowym pochodzi podobno od J. Pokrzywnickiego, badacza
historii polskich meteorytów (Korpikiewicz 1979).

Ryc. 5 Lokalizacja zagłębienia w stoku Góry Żurawiej

Określenie „podobno” nie jest bezzasadane – w żadnej ze znanych publikacji
Pokrzywnickiego nie znaleziono informacji ani o karterze, ani o meteorytach
odnalezionych w tej okolicy.
Hipotezę o meteorytowym pochodzeniu zagłębienia zaczęła propagować w latach
70. XX w. p. Honorata Korpikiewicz, będąca wówczas pracownikiem
10
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Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu. Prowadząc obozy
astronomiczne we Fromborku, Korpikiewicz rozpoczęła poszukiwania dowodów
na poparcie hipotezy o kosmicznym pochodzeniu zagłębienia w północnym stoku
wzniesienia zwanego Górą Żurawią. Na początku były to poszukiwania
fragmentów meteorytu (bezowocne), później badania nad zawartością pyłu
meteorowego w okolicy zagłębienia. To właśnie rozkład pyłu wzdłuż domniemanej
drogi przelotu meteoroidu miał być najważniejszym i ostatecznym dowodem na
to, że owo zagłębienie jest kraterem meteorytowym o genezie wybuchowej
(Korpikiewicz 1980b, 1981).
Wyniki badań rozkładu pyłu meteorowego i pozostałe dość pobieżnie traktowane
zagadnienia (znaczne rozbieżności danych w różnych publikacjach!) zostały
zaprezentowane w latach 1980 – 1981 (Korpikiewicz 1980b, 1981). Jednak
pomimo publikacji w „Meteoritics”, obiekt fromborski nie znalazł się w żadnym z
prestiżowych katalogów ziemskich karterów meteorytowych.
Natomiast w publikacji z końca lat osiemdziesiątych XX w. interpretacja wielu
zagadnień jest inna niż kilka lat wcześniej, co daje dużo do myślenia
(Korpikiewicz 1988).
Skąd wiadomo, że jest to krater?
Korpikiewicz zadziwiająco łatwo znajduje dowody, które mają świadczyć o
kosmicznym pochodzeniu zagłębienia. Główne z nich to:
- rozkład pyłu meteorowego,
- proporcje wymiarów zagłębienia (średnica 250 m, głębokość 24 m),
- nachylenie stoków i kształt zagłębienia,
- istnienie wału wyrzuconej materii (tj. Góry Żurawiej),
- brak odłamków meteorytu, impaktytów i pyłu meteorytowego w zagłębieniu jest
efektem jego wybuchowego pochodzenia – wszystko wyparowało w czasie
wybuchu (Korpikiewicz 1979).
Fakt, że południowy wał jest bardzo wysoki, a północny nie istnieje według
Korpikiewicz ma świadczyć o tym, że ciało nadleciało z kierunku północnego
i poruszało się pod bardzo małym kątem 5-10º (Korpikiewicz 1979).
Wreszcie zdjęcia lotnicze wykonane w roku 1978 mają dowodzić (?) wybuchowego
pochodzenia zagłębienia (Korpikiewicz 1980b).
Dyskusja hipotezy i wyników
Dyskusję dowodów meteorytowego pochodzenia omawianego zagłębienia i wyników badań przeprowadzono w oparciu o przedstawione wcześniej dane
dotyczące powstawania meteorytowych karterów wybuchowych oraz ich cechy
charakterystyczne. Uwzględniono również ocenę metodyki prowadzonych prac.
Jak wskazano wcześniej, meteorytowe kratery wybuchowe mają budowę
regularną i symetryczną, co jest skutkiem oddziaływania z podłożem sferycznej
(kulistej) fali uderzeniowej. Taka budowa jest niezależna od kąta uderzenia
spadającego ciała – znakomita większość kraterów ziemskich, księżycowych czy
marsjańskich ma kształt koła i jest symetryczna z regularnymi wałami
wyrzuconej materii. Trudno wyobrazić sobie, że wszystkie meteoroidy zawsze
upadały pionowo, by efekt we wszystkich przypadkach był taki sam. Stąd
twierdzenie, że zagłębienie we Fromborku jest meteorytowym kraterem
wybuchowym, a jednocześnie różnica wysokości pomiędzy wałem północnym
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i południowym wynosi 18 m (przy całkowitej głębokości 24 m!) jest wewnętrznie
sprzeczne. W tej sytuacji rozważania na temat nachylenia stoków są pozbawione
sensu, gdyż odnosiłyby się do nieistniejących form czyli wałów wyrzuconej
materii. Podobna uwaga dotyczy rozmiarów obiektu. Gdybyśmy przyjęli za
Korpikiewicz średnicę krateru równą 250 m, to jego głębokość powinna wynosić
ok. 45 m. Z kolei przyjęcie głębokości 24 m, odpowiadałoby kraterowi o średnicy
ok. 150 m (Beals i inni 1963). Jak więc widać, tak określone rozmiary zagłębienia
nie odpowiadają w żaden sposób charakterystycznym wymiarom wybuchowego
krateru meteorytowego.
W kraterze o średnicy 250 m będą występowały zarówno zmiany
charakterystyczne dla metamorfizmu uderzeniowego, jak również impaktyty.
Wynika to z ilości energii wydzielonej w czasie wybuchu.
Zależność pomiędzy średnicą krateru a energią konieczną do jego wytworzenia, w
uproszczony sposób można przedstawić następującą formułą:
log D = 0.3284 log E – 7.9249
gdzie:

D – średnica wyrażona w km
E – energia wyrażona w ergach [1 erg = 10-7 J]

(Beals 1965)
W przypadku krateru o średnicy 250 m energia potrzebna do jego utworzenia
wynosi ok. 1.99•1015 J. Ślady uderzenia będą widoczne w podłożu nawet do 500
m od centrum krateru. W samym kraterze przy takiej ilości wydzielonej energii
powstaną brekcje i szkliwa. Na przykład w największym ze wspomnianych
kraterów Wabar znajdowane są szkliwa, impaktyty i lityfikacje, podczas gdy jego
średnica wynosi ok. 100 m i powstał w podłożu piaszczystym. W procesie
powstawania karterów o średnicach rzędu 200-300 m, ciśnienia liczone są już w
GPa, co oznacza, że ślady uderzenia zostaną zapisane tak w zaburzeniach układu
warstw skalnych, jak również w strukturze minerałów. Meteoroid rzeczywiście
może nie przetrwać tak gwałtownych procesów, ale jego ślad w postaci pyłu
meteorytowego będzie łatwo zauważalnym elementem wśród innych impaktytów.
W przypadku obiektu fromborskiego w ogóle nie wspomina się o impaktytach czy
zaburzeniach budowy geologicznej – trudno się temu dziwić, skoro ich nie
stwierdzono.
Następny problem to występowanie pyłu meteorowego. Dziwnym wydaje się
poszukiwanie pyłu meteorowego powstającego w czasie przedzierania się
meteoroidu przez atmosferę, zamiast na przykład pyłu meteorytowego czy innych
impaktytów. Ale jeśli nawet taka droga działania została przyjęta, to zastanawia
metoda prowadzonych prac oraz sens uzyskanych wyników. Próby zostały
pobrane w większości z pola uprawianego od setek lat z głębokości zaledwie 50
cm, co oznacza, że nie mają nic wspólnego z naturalnymi warstwami skał
budujących podłoże! Określenie, które ze znalezionych frakcji magnetycznych są
pochodzenia meteorowego, a które antropogenicznego jest niezwykle trudne. Nie
ma też odpowiedzi na pytanie jak określić udział pyłu nie wykazującego
właściwości magnetycznych. Zdaniem autora osiągnięto wynik przypadkowy, nie
wyjaśniający żadnego zjawiska.
Pozostaje problem zdjęć lotniczych. Zdjęcia te są trudne do interpretacji, gdyż
obszar wokół zagłębienia jest intensywnie przekształcony antropogenicznie. Nie
da się na nich zauważyć cech, które odróżniałyby omawiane zagłębienie, od
12
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innych licznie występujących w okolicy zagłębień związanych z oddziaływaniem
lądolodu czy działalnością wód lodowcowych. W jednym ze swych artykułów
Korpikiewicz zapowiada publikację wyników fotointerpretacji zdjęć lotniczych
okolic zagłębienia mającą potwierdzić jego wybuchową genezę (Korpikiewicz
1980b), ale dotychczas zapowiadanego materiału nie udało się nigdzie znaleźć.
Reasumując, nie ma żadnych jednoznacznych przesłanek by uważać zagłębienie
w okolicach Góry Żurawiej k. Fromborka za krater meteorytowy o charakterze
wybuchowym. Wydaje się to zauważać po latach również H. Korpikiewicz, czego
świadectwem są stwierdzenia w książce „Spadające gwiazdy” (Korpikiewicz
1988).

Rycina 6. Dno zagłębienia sfotografowane z wysokości 250 m (Korpikiewicz 1979)

Prace terenowe
Aby nie poprzestać jedynie na negowaniu argumentów na rzecz hipotezy
meteorytowej, w latach 1984 – 1995 wykonano szereg badań terenowych w
omawianym zagłębieniu i jego okolicy. Przeprowadzono następujące prace:
- analizę wiercenia o głębokości 6 m niemal w dnie zagłębienia i interpretację
wyników wiercenia o głębokości ok. 25 m w obrębie Góry Żurawiej;
- wykonanie 7 odkrywek o głębokościach od 1.3 do 6.8 m;
13
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- interpretację map: geologicznej, geomorfologicznej i hydrograficznej;
- wykonanie profilu geologicznego;
- badania zawartości frakcji magnetycznej na różnych głębokościach (od 0.75 do 5
m);
- poszukiwanie ewentualnych odłamków meteorytu, impaktytów, efektów genezy
wybuchowej na obszarze około 13 tysięcy m2.
Ponadto, w lipcu 1994 r. okolice Fromborka stały się poligonem badawczym dla
pracowników i studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie prac terenowych, m.in. uszczegółowiono
mapę geomorfologiczną i hydrograficzną oraz dokonano inwentaryzacji obiektów
polodowcowych.
Wszystkie te działania pozwoliły ustalić pochodzenie rzeźby i form terenowych
znajdujących się na południe od Fromborka.

Rycina 7. Mapa hipsometryczna badanego zagłębienia
z naniesioną linią przekroju z ryciny 8 (opr. autora)
14
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Rycina 8. Przekrój badanego zagłębienia
i warstwy skał osadowych (opr. autora)

Przeprowadzone badania wykazały, że Góra Żurawia, podobnie jak cały obszar,
związana jest ze zlodowaceniem. Jest to naturalny obiekt związany z procesem
sedymentacji i działalnością lądolodu ostatniego okresu lodowcowego
(zlodowacenie bałtyckie). Układ warstw, segregacja materiału, ułożenie tzw.
otoczaków względem osi i stoków wzniesienia wskazują, że mamy do czynienia z
kemem.
Kemy są charakterystyczne dla przedpola lodowców stagnujących, podlegających
deglacjacji arealnej (Niewiarowski 1965).
Po całkowitym ustąpieniu lodowca na tych obszarach pozostają różnorodne formy
z dominującą rolą moreny dennej. Oprócz kemów znajdujemy tu rynny
podlodowcowe, drumliny, oczka polodowcowe, terasy sandrowe (Klimaszewski
1981). Formy te są obecne na omawianym obszarze, a uproszczoną mapę
geomorfologiczną dla okolic Góry Żurawiej przedstawia rycina 9.
W tej sytuacji próba zdefiniowania Góry Żurawiej jako wału krateru
meteorytowego jest zupełnie bezpodstawna, co potwierdza wcześniejsze wnioski.
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Rycina 9. Uproszczona mapa geomorfologiczna
południowych okolic Fromborka
16
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Niecka w północnym stoku Góry Żurawiej, podobnie jak inne okoliczne formy
związana jest ze zlodowaceniem. Zagłębienie nie wyróżnia się żadnymi
szczególnymi cechami – w formach wytopiskowych nachylenie zboczy może sięgać
nawet 35º, a więc możemy uznać, że są to formy stosunkowo strome i mogą być
głębokie. W okolicy Fromborka jest więcej podobnych obiektów – zagłębień
bezodpływowych leżących w sąsiedztwie głównych dolin i stref spływu wód
pochodzących z topnienia lodowca i brył martwego lodu. Usytuowanie obiektu w
obszarze naturalnego zagłębienia związanego z kierunkiem spływu wód
wystarczająco tłumaczy jego otwarcie w kierunku północnym – tak jak innych
podobnych form występujących w pobliżu.
Zliczenia frakcji magnetycznych w obrębie zagłębienia na różnych głębokościach
nie wskazały na jakikolwiek znaczący wzrost ilości takich elementów.
Wyodrębniano przeciętnie zaledwie kilkanaście frakcji magnetycznych w 1 dm 3
pobieranych prób. Badania jakościowe zawartości niklu wyodrębnionej frakcji
dały wynik negatywny (poniżej progu czułości metody).
Nie ma więc przesłanek, by klasyfikować cały obiekt jako formę pochodzenia
kosmicznego o pochodzeniu wybuchowym.
Nie ma również żadnych przesłanek by uznać za krater meteorytowy o
charakterze uderzeniowym mechanicznym zagłębienia zlokalizowanego ok. 250 m
na północ od Góry Żurawiej (Korpikiewicz 1980a). Badania tego niewielkiego
zagłębienia nie dały żadnego dowodu na pochodzenie inne niż wytopienie
stosunkowo niedużej bryły martwego lodu.
Wnioski
Nie ma żadnych argumentów, by uznać zagłębienie w północnym stoku Góry
Żurawiej koło Fromborka za krater meteorytowy o charakterze wybuchowym.
Badania zagłębienia oraz Góry Żurawiej wskazują, że są to obiekty powstałe w
wyniku działalności lodowcowej – samego lodowca, wód lodowcowych i podlodowcowych oraz fragmentów martwego lodu.
Góra Żurawia utworzona została przez wody płynące w obrębie lądolodu, niosące
znaczne ilości materiału skalnego. Jest to więc kem i nie ma żadnych oznak
zmiany jego pierwotnej budowy – brak jest zaburzeń w naturalnym układzie
warstw.
Zagłębienie bezodpływowe w północnym stoku Góry Żurawiej jest jednym z wielu
tego typu obiektów. Wszystkie one leżą w strefie naturalnego spływu wód o nieco
obniżonym poziomie stropu warstw nieprzepuszczalnych. Daje to w efekcie
ciekawy, ale dość charakterystyczny dla takich obszarów układ małych
zbiorników wodnych, wysięków, źródeł i suchych dolin.

We wskazanych obiektach nie znaleziono jak dotychczas
żadnych elementów charakterystycznych dla kraterów
meteorytowych o charakterze wybuchowym.
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