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A. MANECKI – Meteoryty. Oblicza goœci z kosmosu.
Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2011, 120 str.
Minê³y ju¿ czasy, gdy Uk³ad S³oneczny badano tylko
przez teleskopy i niewiele mo¿na by³o powiedzieæ o budowie planet i ksiê¿yców. Dziœ kolejne sondy kosmiczne
badaj¹ z bliska planety, planetoidy i komety, a w publikacjach pojawiaj¹ siê nazwy znajdowanych tam minera³ów.
Astronomów coraz czêœciej musz¹ wspieraæ geolodzy
wykorzystuj¹cy do badania pozaziemskich ska³ wiedzê
zdobyt¹ dziêki badaniu minera³ów i ska³ naszej planety.
Oprócz próbek przywiezionych z Ksiê¿yca i wyników analiz ska³ planet, planetoid i ksiê¿yców przez automatyczne
sondy, maj¹ oni do dyspozycji próbki ska³ przybywaj¹ce z
kosmosu jako meteoryty.
Ska³y z kosmosu spadaj¹ na nasz¹ planetê jak popadnie i
niezmiernie rzadko zdarza siê, ¿e wyl¹duj¹ w pobli¿u badacza, który potrafi siê nimi zaj¹æ. Najczêœciej albo nikt nie
zauwa¿y ich spadania, albo jak zauwa¿y, to nie wie, jak
obchodziæ siê ze znalezionym „kosmit¹” i do kogo siê udaæ.
Dlatego pierwszym zadaniem ka¿dego badacza meteorytów
jest popularyzacja wiedzy o nich, by przypadkowi znalazcy
byli w stanie meteoryty rozpoznaæ i dostarczyæ specjaliœcie.
Publikowane wczeœniej nieliczne ksi¹¿ki poœwiêcone
temu tematowi mia³y zwykle czarno-bia³e ilustracje, by nie
odstraszaæ czytelnika cen¹. Zapewne pokutowa³o te¿ przeœwiadczenie, ¿e same meteoryty nie s¹ tak barwne, by
op³aca³o siê robiæ kolorowe ilustracje. Istotnie w polskich
zbiorach muzealnych najczêœciej pokazuje siê meteoryty w
ca³oœci, a wtedy barwa jest tylko czarna, albo rdzawa, gdy
meteoryt jest zwietrza³y.
Wydawnictwu BOSZ uda³o siê zerwaæ z t¹ smêtn¹ tradycj¹. Pokazane w ksi¹¿ce i na do³¹czonej p³ycie zdjêcia
ujawniaj¹ ukryt¹ pod czarno-rdzaw¹ szat¹ kopciuszka królewnê. Dowodz¹, ¿e meteoryty mog¹ nie tylko dostarczaæ
wiedzê o Uk³adzie S³onecznym, ale tak¿e byæ Ÿród³em
doznañ estetycznych. Czytelnik mo¿e zobaczyæ, czym
zachwycaj¹ siê badacze meteorytów maj¹cy dostêp do
mikroskopu petrograficznego. Poza barwnymi przekrojami minera³y te ukazuj¹ bowiem osza³amiaj¹co barwny
œwiat, gdy ogl¹damy wykonane z nich preparaty pod
mikroskopem polaryzacyjnym. Widoczne wówczas barwy
nie s¹ wprawdzie rzeczywistymi lecz interferencyjnymi,
u³atwiaj¹cymi identyfikacjê minera³ów, ale nie zmienia to
faktu, ¿e badacz doznaje tak¿e rozkoszy estetycznej. Dziêki ksi¹¿ce dostêp do tego piêkna zyskuj¹ tak¿e amatorzy.
Ksi¹¿kê zawdziêczamy przede wszystkim dwóm osobom. Autorem jest wybitny polski mineralog, prof. dr hab. in¿.
Andrzej Manecki, który od lat interesuje siê meteorytami i stara
siê promowaæ tê tematykê, a przepiêkne zdjêcia meteorytów, to
dzie³o Janiny Wrzak. Mia³em kilkakrotnie okazjê ogl¹daæ parê
autorów pracuj¹cych nad zdjêciami. Patrz¹c na to, ile serca w
to wk³adali, nie dziwi fakt, ¿e wynik jest tak zachwycaj¹cy. Na
wdziêcznoœæ zas³u¿y³o jednak tak¿e wydawnictwo BOSZ i
drukarnia OZGraf za stworzenie eleganckiej ksi¹¿ki, któr¹ czytelnik z przyjemnoœci¹ bierze do rêki.
Publikacja nie jest pomyœlana jako podrêcznik meteorytyki i zawiera tylko podstawowe informacje, potrzebne
by zrozumieæ, co czytelnik ogl¹da na piêknych zdjêciach.
S¹ wiêc omówione rodzaje meteorytów, jest trochê historii,
s¹ wspomniane niektóre znane meteoryty, zw³aszcza polskie, jest wzmianka o niedawnym zderzeniu planetoidy z
Ziemi¹, choæ szkoda, ¿e zabrak³o zdjêcia fragmentu tej planetoidy, który ju¿ trafi³ do polskich zbiorów.
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Po krótkim wprowadzeniu historycznym autor poœwiêca wiele uwagi minera³om wystêpuj¹cym w meteorytach,
po czym omawia ró¿ne rodzaje meteorytów ze szczególnym uwzglêdnieniem chondr i chondrytów. Pokrótce
przedstawia powstawanie kraterów meteorytowych i
wybrane przyk³ady spadania meteorytów na Ziemiê, po
czym zaprasza czytelników w kosmos prezentuj¹c to, co
wiemy o cia³ach Uk³adu S³onecznego dziêki badaniu ich
przez astronautów i automatyczne sondy kosmiczne oraz
dziêki badaniu meteorytów, które z tych cia³ przyby³y.
Uwa¿ny czytelnik zauwa¿y zapewne kilka drobnych
b³êdów, z których najbardziej zwraca uwagê nazywanie
s³ynnego Krateru Meteorowego (Meteor Crater) w Arizonie
kraterem Canyon Diablo, podczas gdy Canyon Diablo, to
nazwa kanionu biegn¹cego niedaleko krateru i efemerycznego miasteczka z czasów podboju Dzikiego Zachodu, od
którego wziê³y nazwê meteoryty znajdowane wokó³ krateru.
Ponadto planetoidê 2008 TC3 odkryto 6 paŸdziernika, nie 6
grudnia, a dane dotycz¹ce ³¹cznej wagi meteorytów Brenham i Morasko najwidoczniej nie uwzglêdniaj¹ licznych
znalezisk z ostatnich lat. S¹ to jednak drobne potkniêcia, nie
umniejszaj¹ce zalet ksi¹¿ki, a przypominaj¹ce tylko, ¿e
zawsze nale¿y podchodziæ krytycznie do Ÿróde³ informacji.
Meteorytyka jest dziedzin¹, w której najwiêksze sukcesy
s¹ uzyskiwane dziêki harmonijnej wspó³pracy naukowców z
amatorami: poszukiwaczami i kolekcjonerami meteorytów,
poœwiêcaj¹cymi wolny czas temu nieziemskiemu hobby, oraz z
przypadkowymi znalazcami, którzy nie przeszli obojêtnie
obok kamienia z nieba. To dziêki mi³oœnikom meteorytów
coraz wiêcej okazów trafia w ostatnich latach do badaczy,
zamiast rozpadaæ siê w gruncie wskutek wietrzenia ulegaj¹c
stopniowej terrestrializacji. S¹dzê, ¿e ta piêkna ksi¹¿ka, pokazuj¹ca na dwu- i trójwymiarowych obrazach, jak wygl¹daj¹
meteoryty, mo¿e pomóc w znalezieniu i rozpoznaniu nowych
okazów, co jej twórców niew¹tpliwie najbardziej by ucieszy³o.
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