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Környezeti szemléletű helyszíni vizsgálatok a lengyelországi Morasko 

meteoritkráter-mezőn 
 

 

Bevezető 

 

 

2018 júliusában a lengyelországi Poznan volt a helyszíne a Meteoritkráter Expedíció 

elnevezésű projekt környezettudományi kutatóexpedíciójának.  A Warta folyó partján 

elhelyezkedő település külvárosában található a világ 190 regisztrált impakt krátere közül a 

Magyarországhoz legközelebbi, a hét kisebb-nagyobb, 3000-6000 éves asztroblémből álló 

Morasko-krátermező. Az expedíció megszokottól eltérő jellegét az adta, hogy nem geológiai 

megközelítéssel élt, s nem a kráter(ek) földtani viszonyaira koncentrált, hanem azok 

geomorfológiáját, valamint környezettudományi szemmel talajviszonyait, hidrológiáját, állat- és 

növényvilágát, természetvédelmét, kultúrtörténetét tette vizsgálat tárgyává. Mindezt kiegészítette 

az az ismeretterjesztő jelleg, amelynek során a természettudományok iránt fogékony közönség 

figyelmét igyekezett felhíni a meteoritika, a geográfia, a környezettudomány aktuális kérdéseire 

és érdekességéire. 

 

 
1. ábra. A Meteoritkráter Expedíció moraskoi logója [1] 

 

Jelen összefoglaló a környezettudományi helyszíni vizsgálatokat és kutatási 

eredményeket összegzi. Tartalmazza az adatgyűjtések eredményeit, valamint az elsődleges 

megállapításokat. 
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A Meteoritkráter Expedíció koncepciója 

 

 

E sorok írójának évtizedes meteorit- és impaktitgyűjtő szenvedélye, valamint tudományos 

újságírói figyelme régóta érlelte az elhatározást, hogy felkeresse valamelyik európai 

meteoritkrátert. Mindeközben a Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) környezettan 

szakos másoddiplomás tanulmányai során a földtudományi képzés és vizsgatételek része volt az 

impakt jelenségek és kráterek kérdésköre. Mindennek elsajátításában nagy segítségére volt a 

földtudományi tantárgyakat oktató tanárom földrajzi-felszínalaktani vonatkozású iránymutatásai, 

továbbá a környezettudományi és biológiai kapcsolódásokban BAKOS Bettina és tantárgyai. S 

nem utolsósorban a szakmai műhellyé váló osztályközösség, ahol MAKAI Zoltán, a 

lengyelországi túrák jó ismerője javasolta a Poznan melletti Morasko-krátermező felkeresését. 

Ezek hatására az elmúl év kora nyarán e sorok írójának ötlete alapján – Makai Zoltánnal karöltve 

– született meg a Meteoritkráter Expedíció projekt, tudományos programmal, az ismertterjesztő 

szándékot segítve kellő PR-ral és médiatámogatással. 

(Utóbb mindez kiegészült további lengyelországi, valamint a történelmi magyar meteorit 

felvidéki és anyaországi szórásmezőinek és emlékhelyeinek bejárásával. Erről egy külön cikkben 

lehet s érdemes majd beszámolni a Geográfus Hírlevél hasábjain.) 

 

 

 

A moraskoi vizsgálatok időpontja, helyszíne és résztvevői 

 

 

Az expedíció 2018. július 1-3 között zajlott le. A Morasko-krátermezőn a terepi 

vizsgálatokat július 2-án végeztük.  

Az expedíció résztvevői Makai Zoltán (Szolnok) mérnök, környezettan szakos hallgató, 

Rezsabek Nándor (Budapest) mérnök, környezettan szakos hallgató, tudományos újságíró,  

továbbá MAKAI Marcell (Szolnok) általános iskolai tanuló és REZSABEK Levente (Budapest) 

középiskolai tanuló, természetfotós voltak. 
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2. ábra. A Morasko-krátermező térképe [2] 
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Geomorfológiai és hidrológiai vizsgálatok 

 

A felszínalaktani vizsgálatok során sikeresen azonosítottuk az erdős területen található 

krátermező mind a hét asztroblémjét. 

 

 
1. kép. Az 1. sz. kráter [3] 

 

Az 1. sz. kráter felszínalaktani 

leírása 
 Tál alakú, egyszerű kráter. 

 A legnagyobb méretű a 7 közül. 

 Megközelítőleg kör alakú. 

 Mély fenekű. 

 Vastag talajréteg borítja, az alapkőzet nem látható. 

 Kiterjedt krátertó található benne. Ezt békalencse 

borítja. Egy adott szint fellett a víz egy túlfolyón 

elhagyhatja a krátert. 

 Krátersánc nem látható. 

 (Hőmérsékletmérés a krátertó szélén és a tóparti 

talajszinten.) 

 

 
2. kép. A 2. sz. kráter [4] 
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A 2. sz. kráter felszínalaktani 

leírása 
 Tál alakú, egyszerű kráter. 

 Megközelítőleg kör alakú. 

 Mély fenekű. 

 Mélység/átmérő (d/Dátl) arányuk 1/3,71. 

 Vastag talajréteg borítja, az alapkőzet nem 

látható. 

 Krátertó nem található benne. 

 Krátersánc nem látható. 

Krátermélység  d= 7,4 m 

Kráterátmérő (eltérő irányokból)  D1= 29,75 m 

 D2= 24,65 m 

 D3= 28,05 m 

 Dátl= 27,48 (átlagosan) 

 

 
3. kép. A 3. sz. kráter [5] 

 

 

A 3. sz. kráter felszínalaktani 

leírása 
 Tál alakú, egyszerű kráter. 

 A 2. legnagyobb méretű a 7 közül. 

 Megközelítőleg kör alakú. 

 Mély fenekű. 

 Vastag talajréteg borítja, az alapkőzet nem látható.  

 Kiterjedt krátertó található benne. Ezt békalencse 

borítja, s bűzös szagú. 

 Krátersánc nem látható. 

 (Hőmérsékletmérés a krátertó szélén és a tóparti 

talajszinten.) 
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4. kép. A 4. sz. kráter [6] 

 

A 4. sz. kráter felszínalaktani 

leírása 
 Tál alakú, egyszerű kráter. 

 Ovális alakú. 

 Sekély mélységű. 

 Vastag talajréteg borítja, az alapkőzet nem látható. 

 Krátertavából pocsolya maradt, melyet éppen a 

megfigyelt dámszarvas használt itatóhelyként. 

 Krátersánc nem látható. 

 

 

 
5. kép. Az 5. sz. kráter [7] 
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Az 5. sz. kráter felszínalaktani 

leírása 
 Tál alakú, egyszerű kráter. 

 Ovális alakú. 

 Sekély mélységű. 

 Vastag talajréteg borítja, az alapkőzet nem látható.  

 Belsejét a növényi törmelék szinte teljesen elfedi, 

így azonosítása a 7 kráter közül a legnehezebb. 

 Krátertó nem található benne. 

 Krátersánc nem látható. 

 

 
6. kép. A 6. sz. kráter [8] 

 

A 6. sz. kráter felszínalaktani leírása  Tál alakú, egyszerű kráter. 

 Ovális alakú. 

 Sekély mélységű. 

 Vastag talajréteg borítja, az alapkőzet 

nem látható. 

 Krátertó nem található benne. 

 Krátersánc nem látható. 

 

 
7. kép. A 7. sz. kráter [9] 
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A 7. sz. kráter felszínalaktani leírása  Tál alakú, egyszerű kráter. 

 Ovális alakú. 

 Mély fenekű. 

 Vastag talajréteg borítja, az alapkőzet 

nem látható. 

 Belsejét nagy mennyiségű növényi 

törmelék fedi. 

 Krátertavából vaddisznónyomokkal és -

szaggal párosított dagonyázó hely 

maradt. 

 Krátersánc nem látható. 

 

 

Természetvédelmi besorolás és kultúrtörténeti vonatkozások, állat- és növénytani 

megfigyelések 

 

A krátermező a védett természeti területek és értékek kategóriáin belül „Rezerwat 

przyrody”, azaz magyarországi terminussal természetvédelmi terület (TT). Hivatalos elnevezése 

„Meteoryt Morasko”, azaz „Morasko-meteorit”. A természetvédelmi terület a külvárosi jelleg s a 

látogatók miatt komoly infrastruktúrával rendelkezik (közel a betonozott főút, ahol 

tömegközlekedés zajlik, valamint a  gépkocsiparkoló, mellékhelyiség, információs táblák, 

kiépített sétautak). A környéken lakó- és egyéb funkciójú épületek állnak. 

 

 
8. kép. A természetvédelmi terület parkolója és mellékhelyisége [10] 

 

A kráterek többségében, valamint az összekötő sétány mentén régebbi és friss 

kutatóárkokat lehet felfedezni. Ezek geológiai-meteoritikai kutatásokat szolgáltak. A krátermező 

területén két helyen láttunk első világháborús lövészárkokat. A bejárás során egy pár fős 

kiránduló csoporttal és két erdőlakó hajléktalannal találkoztunk. 

 

A terepbejárás során 14 állatfajt, illetve azok jelenlétét írtuk le. Megkapó látvány volt a 

békalencsés krátertavon úszó tőkés récék, de még inkább a pár méterre meg nem riadó európai 

dámvad látványa. Humoros perceket szerzett a talajmintából egy hét múlva előbújó közönséges 

földigiliszta, ugyanakkor a bőrünk alatt magunkkal hozott kullancs első blikkre ijedelemre adott 

okot. A jegyzőkönyvezett növényfajok száma 12 volt. 
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9. kép. Tavaszi ganajtúró [11] 

 

 

A vizsgálatok fontosabb megállapításai 

 

A 2. jelzetű kráter mért mélység/átmérő (d/D) aránya 1/3,71. Ez közel megegyezik a földi 

egyszerű kráterekre jellemző tipikus értékkel (1/4–1/7)[12], s jelentősen eltér a komplex 

krátereknél megfigyeltektől (1/10–1/20)[13]. Mindez bizonyítja, hogy a szemrevételezéssel 

egyszerű kráternek tűnik, s nem a többezer éves eróziós folyamatok miatt mutatja ennek 

jellegzetes felszínalaktani jellemzőit. 

A krátermező asztroblémjeinek egyszerű kráter kategóriába sorolását bizonyíthatjuk 

továbbá azzal, hogy a legnagyobb, 1. jelzetű kráter esetében a mélység/átmérő arányt a 

szakirodalmi adatok alapján számítjuk. A következőképp: d= 13 m, D= 100 m[14], így d/D= 

1/7,69. Ez az érték is közel egyezik az egyszerű kráterekre jellemző arányszámmal. 

Azt a szemrevételezéssel konstatált tényt, hogy a kráterek alapkőzete nem látható, 

megerősíti azt a szakirodalmi állítást, hogy a Morasko olyan (ritka) asztroblém, ahol a 

becsapódás puha, erdei talajú környezetben történt.[15] Vagyis talajtani viszonyai az eltelt több 

ezer esztendős időszakban ebben a tekintetben lényegileg nem változtak. 

Az 1. és 3. jelzetű kráterek kiterjedt, valamint a 4. és 7. számozásúaknak kiszáradás közeli 

– maradvány krátertavai beömlő folyóvíz híján táplálkoznak. Forrásuk vélhetően főként a 

csapadék, esetlegesen a talajvíz utánpótlása. A 3., a 4. és a 7. jelzetű zárt rendszert alkot; az 1. 

nyílt rendszerű, túlfolyásos. 

Az 1. és 3. jelzetű két nagy krátertóban a (domború) békalencse szemrevételezett 

jelenléte, valamint az áradó bűzös szag az eutrofizáció jelenségét bizonyítja. Ezt megerősíti az 

szakirodalmi ténymegállapítás, hogy halak nem élnek a tavakban.[16] 

A természetvédelmi terület (s környezete) az egykori becsapódás meteoritokban gazdag 

szórásmezőjét jelenti. Ez kedvelt helyszíne a szakemberek által végzett kutatások mellett a 

meteoritvadászok keresőakcióinak, melyek sokszor az illegalitás határán mozognak. Mindezért 

meglepő a több órás ott-tartózkodás, valamint a kijelölt útról való alkalmi letérés után is, a 

természetvédelmi őrség látszólagos hiánya. Ennek megerősítése indokolt lenne. 

A vizsgálatok részeként több kráterből kőzet-, különböző mélységből származó talaj-, 

valamint növénymintavétel zajlott. A helyszíni talajmintavétel anyagának elemzése az eredeti 

tervek szerint már 2018 őszén megtörtént volna. A kapacitásbéli problémák áthidalását remélve 

minderre 2019 tavaszán kerülhet sor. Az egyéb paraméterek mellett a vizsgálat elsősorban a talaj 

meteoritikus eredetű, fémekkel történt esetleges feldúsulását fogja tisztázni. (A begyűjtött 

kőzetminta tekintetében további vizsgálatot nem terveztünk.) 
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Az expedíció résztvevői 2018 júliusában Kormos Balázs meteoritgyűjtő révén három 

Morasko-darabbal bővítették ásványgyűjteményüket. Az eredetiségigazolások és a szakirodalmi 

vizsgálatok alapján ezeket alapján az IAB-MG vasmeteorit csoportba tartozónak lehet 

besorolni.[17] 

 

 

Expedíciós utómunkálatok és jövőbeni tervek 

 

A moraskoi út lezárását a helyszíni vizsgálatok és kutatási eredmények összeállítása 

jelentette. Mindez tartalmazza az adatgyűjtések eredményeit, valamint az elsődleges tudományos 

megállapításokat. Jelen cikk ennek adatain és következtetésein alapul. 

A Meteoritkráter Expedíció projekt bevezetőben is jelzett egyik célkitűzése az 

ismeretterjesztő jelleg volt. Ennek során 2018. július 23-ban a legnagyobb internetes 

fájlmegosztó portálon bemutatásra került a Metoritkráter Expedíció Morasko 2018 kisfilm. A 

Rezsabek Levente által készítette alkotás hangulatos zenéjét Jánosi Szabolcs, a Nomad együttes 

gitárosa szerezte.[18] 

A film szerkesztett változata bekerült az országos Héthatár Útifilm Szemle versenyfilmjei 

közé. A kisfilm ennek során 2018. november 14-én nyilvános vetítésen került bemutatásra 

Hajdúnánáson, a Bocskai Filmszínházban. 

A Meteoritkráter Expedíció kalandjaival az érdeklődők ismerettejesztő előadásként a 

Kutatók Éjszakája programsorozat Fasori Gimnáziumi helyszínén találkozhattak 2018. 

szeptember 28-án. Szakmai vonatkozásaival A Magyar Tudomány Ünnepe programfolyam 

részeként, 2018. november 29-én a Wesley tudományos körkép - 2018 konferencián a Wesley 

János lelkészképző Főiskolán. 

A nyomtatott sajtómegjelenést a patinás Élet és Tudomány 2018. augusztus 31-i lapszáma 

jelentette. Az online médiafelületek közül a szerző Rezsabek Nándor astronomy-geology 

(Blogger, Facebook, Instagram) közösségi oldala, valamint a Planetology.hu szakportál (web, 

Facebook, Instagram) érdemel elsősorban említést. 

2019-ben folytatódik kiegészítő programként egyfelől a történelmi magyar meteoritok 

határontúli és anyaországi szórásmezőinek és emlékhelyeinek bejárása. A fő célpont pedig a 15 

millió éve ikerkisbolygók ütötte, Bajorország és Baden-Württemberg határán fekvő Ries és 

Steinheim impakt kráterek lesznek. 
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