
HOBBYSTYCZNE POSZUKIWANIA 
METEORYTÓW

Krzysztof Socha meteorytami 
zajmuje się z zamiłowania od wielu 
lat. W jego zbiorach znajduje się 
około 40 okazów meteorytów 
różnych typów. Pochodzą one 
zarówno z wymiany z innymi 
kolekcjonerami, jak również są 
efektem samodzielnej pracy 
poszukiwawczej. Meteoryty z Jego 
zbiorów są prezentowane na 
wystawach w Muzeum im. A. Fidlera 
w Puszczykowie koło Poznania oraz 
w Muzeum Wydziału Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie zajmuje się ustalaniem 
elipsy spadku meteorytu Morasko. 
Zbiera On wszelkie informacje o 
obserwacjach meteorytów w Polsce.

Wędrując po naszej ziemi świętokrzyskiej spotykamy mnóstwo ciekawych kamieni z różnych epok 
geologicznych. Mają one różny wygląd, barwę oraz teksturę. Większość z nich to ziemskie skały. Jednak 
czasami można odnaleźć przybyszów z kosmosu. Na pierwszy rzut oka nie różnią się znacznie od ziemskich 
skał, ale posiadając niewielką wiedzę możemy być odkrywcami tych kosmicznych gości. Warto więc 
zaopatrzyć się w literaturę dotyczącą meteorytów, odwiedzić muzea geologiczne, wybrać się na giełdy 
minerałów. Niezwykle pomocna może być również znajomość z kolekcjonerem meteorytów.
W Polsce działa Polskie Towarzystwo Meteorytowe (PTM). Jest wydawane czasopismo “Meteoryt”. 

Wbrew pozorom do poszukiwań meteorytów nie jest wcale potrzebny specjalistyczny sprzęt. Najczęściej 
używanym przyrządem jest zwykły magnes zawieszony na nitce ponieważ około 90% meteorytów zawiera 
metaliczne żelazo, które przyciągane jest przez magnes. Bardziej zaawansowaną techniką jest poszukiwanie 
przy pomocy wykrywacza metalu. Używamy typowych wykrywaczy dostępnych na rynku, służących do 
poszukiwań skarbów, militariów itp.

Należy pamiętać aby  uzyskać pozwolenie na poszukiwania od właściciela terenu, na którym mamy zamiar 
prowadzić poszukiwania. Nie wolno wchodzić na tereny wykopalisk archeologicznych.
Najłatwiej znaleźć meteoryty w elipsie spadku (obszar na który spadły okazy tego samego meteorytu). 
Bardziej ambitną formą poszukiwań jest szukanie zupełnie nowych okazów. Wybieramy wówczas tereny w 
których jest mało kamieni oraz zanieczyszczeń przemysłowych. W miarę możliwości daleko od siedzib 
ludzkich. 

IDENTYFIKACJA METEORYTÓW
Znalezione okazy należy sprawdzić pod kątem ich kosmicznego 

pochodzenia. W tym celu należy zeszlifować fragment każdego okazu o 
powierzchni co najmniej kilku centymetrów kwadratowych za pomocą 
papieru ściernego. W zależności od typu okazu należy zastosować odmienne 
techniki analizy chemicznej. Zeszlifowane powierzchnie okazów żelaznych 
powlekamy cienką warstwą CuSO . Jeśli jest to meteoryt, zawartość niklu 4

powoduje brak reakcji chemicznej. Zwykłe żelazo powoduje wytrącanie 
miedzi z roztworu. Metoda nie jest w 100% pewna, ponieważ przemysł 
zanieczyszcza środowisko stopami żelaza i niklu. 

Drugą metodą jest wytrawienie powierzchni rozcieńczonym 10% kwasem 
azotowym. Zwykłe żelazo ciemnieje natomiast meteoryty pozostają jasne i na 
ogół ukazują się figury Widmansttatena. 

W przypadku meteorytów kamiennych po wyszlifowaniu możemy ujrzeć 
okrągłe twory tzw. chondry. Często widać srebrzyste okruchy metalu, na 
których możemy zastosować metodę CuSO .4

W przypadku achondrytów wszystkie amatorskie metody zawodzą i należy 
je oddać do analizy najbliższej placówce naukowej.

Ze względów naukowych bardzo ważne jest skontaktowanie z 
ośrodkiem naukowym, np.  wydziałem geologicznym uczelni wyższej, 
w celu udostępnienia fragmentu znaleziska. Pozwoli to na 
przeprowadzenie analiz fizyko - chemicznych. 
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