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ARTYKU£Y INFORMACYJNE
Geomitologia kraterów kolizyjnych i zjawisk impaktowych
Ma³gorzata Telecka1
Geomythology of the meteorite craters and cosmic collisions. Prz. Geol., 65: 427–431.
A b s t r a c t. Meteorite craters are unique, and sometimes distinctive sites whose formation was accompanied by
catastrophic events. That could not have gone unnoticed by people who try to explain the circumstances and causes
of crater formation. This article presents meteorite craters in religions and oral stories (geomythology), which
accurately interpret these forms and phenomena. All stories (except present myths) indicate that the authors of geomyths had an exceptional perceptiveness and ability to draw logical (in their state of the art) conclusions, often
many years before cosmically origin of crater was scientifically explained.
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Zjawiska katastroficzne wystêpuj¹ce na Ziemi, takie
jak: wybuchy wulkanów, powodzie, trzêsienia ziemi, kolizje kosmiczne i inne, zawsze zwraca³y uwagê ludzi. Starali
siê oni wyjaœniæ ich genezê w dostêpny im wówczas sposób.
Pierwotnie powstawanie zjawisk katastrofalnych t³umaczono, tworz¹c opowiadania, które dziœ okreœla siê jako
geomitologiê (Vitalino, 1968). W niektórych przypadkach,
gdy w geomitach wystêpowa³y istoty wy¿sze (bogowie)
lub zagra¿aj¹ce ludziom (olbrzymy, kar³y, potwory),
miejsce katastrofy stawa³o siê miejscem kultu.
Kratery meteorytowe s¹ obiektami tak nietypowymi, ¿e
pojawiaj¹ siê w wierzeniach i mitologiach ludnoœci
z ca³ego œwiata. W przesz³oœci by³y i czêsto s¹ nadal miejscami kultu, co potwierdzaj¹ badania archeologiczne i antropologiczne. Wystêpuj¹ w licznych podaniach i geomitach.
Co najciekawsze, oddzia³ywanie kolizji kosmicznych na
wyobraŸniê cz³owieka jest tak silne, ¿e nawet dziœ powstaj¹ przes¹dy i wierzenia ich dotycz¹ce.
Zjawisko kosmiczne obserwowane przez cz³owieka
zawsze mo¿e staæ siê zal¹¿kiem mitu. Inaczej jest z kraterami meteorytowymi. ¯eby krater sta³ siê miejscem kultu,

musi byæ widoczny w terenie. Dotyczy to najczêœciej niewielkich kraterów o œrednicach od kilkunastu do kilkuset
metrów. Wyj¹tkiem mog¹ byæ struktury zlokalizowane na
terenach pozbawionych urozmaiconej rzeŸby i roœlinnoœci.
Oznacza to, ¿e kratery o œrednicach kilkunastu i wiêcej kilometrów najczêœciej nie mia³y szansy staæ siê obiektami
religijnymi lub sta³y siê nimi zupe³nie przypadkowo. Drugim czynnikiem wp³ywaj¹cym na uznanie krateru za miejsce œwiête jest czas uderzenia meteorytu, który go tworzy.
Kratery, które powstawa³y od chwili pojawienia siê na
danyn terenie przedstawicieli Homo sapiens, a ich upadki
by³y obserwowane przez cz³owieka i przetrwa³y w podaniach przodków (nale¿y pamiêtaæ, ¿e wówczas przekaz
ustny mia³ o wiele wiêksze znaczenie i w móg³ byæ przekazywany przez setki lat), mia³y wiêksze szanse stania siê
oœrodkami religijnymi. Na ten okres, od którego jest datowane pojawienie siê Homo sapiens, s¹ odnotowane 24
kratery meteorytowe (Earth Impact Database, 2016). W artykule przedstawiono geomitologiê dotycz¹c¹ kraterów
meteorytowych i wybranych zjawisk kolizyjnych, które
zosta³y omówione wg po³o¿enia geograficznego (ryc. 1).
Celem pracy by³o zebranie kraterów
meteorytowych i kolizji kosmicznych,
z którymi s¹ zwi¹zane mity i religie pochodz¹ce z ca³ego œwiata, i zaprezentowanie ich polskim czytelnikom. Na
podkreœlenie zas³uguje równie¿ trafnoœæ
wyjaœnieñ genezy zjawisk impaktowych,
zaproponowana lub uratowana od zapomnienia przez szamanów i kap³anów,
ukryta w geomitologii ludów na ca³ym
œwiecie.
KRATERY JAKO MIEJSCA KULTU
Australia i Oceania

Ukszta³towanie terenu Australii, staRyc. 1. Mapa przedstawiaj¹ca kratery meteorytowe bêd¹ce bohaterami geomitów lub
miejscami kultu
re formy tektoniczne, a tak¿e ogromne
Fig. 1. Map of the meteorite ctratesr known from geomythology and local religions
obszary pustynne i pó³pustynne u³atwiaj¹
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odnajdowanie nietypowych form, jakimi s¹ m.in. kratery
uderzeniowe. Dotychczas potwierdzono istnienie 27 kraterów meteorytowych (Earth Impact Database, 2016),
a wiele form czeka na dalsze badania (Rajmon, 2006). Aborygeni z ró¿nych czêœci kontynentu byli w stanie domyœliæ
siê pochodzenia zag³êbieñ, takich jak np. Goss’es Bluff,
Henbury czy Wolfe Creek (tab. 1), i uznali je za konsekwencje zjawisk kosmicznych. Niektóre nie by³y dla nich interesuj¹ce, inne sta³y siê obiektami kultu lub miejscami,
w kórych rozgrywa³y siê mity (Hamacher & Norris, 2009).
Gosse’s Bluff jest to krater o œrednicy 22 km, znajduj¹cy
siê w centralnej Australii, datowany metod¹ 40Ar–39Ar na
ok. 142,5 mln lat (Earth Impact Database, 2014). Jest jednym z miejsc œwiêtych Aborygenów zamieszkuj¹cych tê
czêœæ kraju, nazywane przez nich Tnorala, zosta³o uznane
za rezerwat kultury i wierzeñ tych rdzennych mieszkañców
Australii (Hamacher, 2011).
Za najbardziej interesuj¹cy mo¿na uznaæ fakt, ¿e naukowe wyjaœnienie genezy krateru z lat 60. XX w. pokrywa siê
z wczeœniejszymi mitami Aborygenów, zgodnie z którymi
krater powsta³ w wynku kolizji z obiektem pochodzenia
kosmicznego. Zgodnie z ich wierzeniami utworzy³ siê on
po upadku na ziemiê dziecka w kamiennym koszyku
(w jêzyku aborygeñskim – tarne). By³o to dziecko jednej
z tañcz¹cych na Drodze Mlecznej gwiezdnych kobiet –
gwiazdy wieczornej (Hamacher & Norris, 2009).
Na podstawie mitu Hamacher (2011) wywnioskowa³, ¿e
uderzenie meteorytu mog³o mieæ miejsce miêdzy 1 czerwca a 15 lipca, gdy pojawia siê deszcz meteorytów ze œrodkowej czêœci Drogi Mlecznej (zgodnie z aborygeñsk¹
mitologi¹ by³y to tañcz¹ce gwiezdne kobiety). Jednak przypuszczenia te nie s¹ poparte badaniami etnograficznymi,
a wiek krateru sugeruje, ¿e jego powstanie nie mog³o byæ
obserwowane przez ludzi.
Otwarte bezleœne obszary Australii pozwala³y na œledzenie
przelotów meteorytów, a czasem równie¿ ich upadku na Ziemiê i powstawania kraterów. Równie¿ w podaniach przodków upadki meteorytów wi¹zano z powstawaniem kraterów.
Kolejny australijski krater Henbury w rzeczywistoœci
nie jest pojedynczym obiektem, a obszarem po³o¿onym w
œrodkowej Australii, na którym znajduje siê 12 kraterów
meteorytowych. Najwiêkszy z nich ma œrednicê 180 m.
Datowanie radiowêglowe wskazuje, ¿e powsta³y one ok.
2700 lat p.n.e. lub nieco póŸniej (Masse, 2007), b¹dŸ te¿
zgodnie z innymi Ÿród³ami 4200 ±1900 lat temu (Hamacher & Norris, 2009). Niezale¿nie od datowania, bombarTab. 1. Australijskie kratery meteorytowe bêd¹ce miejscami kultu lub obiektami wystêpuj¹cymi w aborygeñskich geomitach
(Earth Impact Database, 2016)
Table 1. Australian meteorite craters known from Aboriginal
mythology (Earth Impact Database, 2016)
Nazwa
krateru
Gosse’s Bluff

Henbury

Wolfe Creek
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Po³o¿enie
Terytorium
Pó³nocne
(23,8°S, 132,3°E)
Terytorium
Pó³nocne
(24,6°S, 133,1°E)
Zachodnia
Australia
(19,2°S, 127,8°E)

Wiek
[mln lat]

Œrednica
[km]

142 ±0,8

22

0,0042 ±0,0019

0,15

<0,3

0,87

dowanie meteorytów mog³o byæ obserwowane przez
ówczesnych mieszkañców Australii (Hamacher & Norris,
2009), którzy pojawili siê na tym kontynencie ok. 50 tys.
lat temu (Bowler i in., 2003).
Kratery te s¹ jednym ze œwiêtych miejsc Aborygenów,
a ich powstanie jest opisywane w mitach aborygeñskich
(Masse, 2007). Obszar ten nazywany jest chindu china
waru chinki yabu, co mo¿na w przybli¿eniu przet³umaczyæ
jako: „p³on¹ce diabelskie ska³y ze S³oñca” (Hamacher &
Norris, 2009). Niektóre grupy Aborygenów nigdy nie czerpa³y wody z kraterów, obawiaj¹c siê, ¿e p³on¹cy diabe³
zamieni ich w ¿elazo. Legenda ta pochodzi najprawdopodobniej od fragmentów meteorytów, znajdowanych w okolicach krateru. By³ on oktaedrytem typu III AB, czyli
meteorytem ¿elaznym, co mog³o nasuwaæ skojarzenia
z zamienionymi w ¿elazo ludŸmi. Krater by³ i nadal jest
wi¹zany z najbardziej sekretn¹ magi¹ kobiec¹ (Hamacher,
2011).
Wolfe Creek jest po³o¿ony w pó³nocno-wschodniej
czêœci kontynentu. Jego œrednica wynosi nieca³y kilometr
i datuje siê go na ok. 300 tys. lat (Earth Impact Database,
2016). Jest on ³¹czony z jedn¹ z najstarszych i nadal wyznawanych religii na œwiecie, licz¹c¹ wg Tacona i in. (1996)
osiem tys. lat. Wyznanie to jest zwi¹zane z kultem Têczowego Wê¿a (Rainbow Serpent). Miejscowi wierz¹, ¿e
Gwiazda Wieczorna spad³a na ziemiê, a Têczowy W¹¿
uformowa³ otoczenie krateru oraz podziemny tunel, przez
który przyszli pierwsi mieszkañcy tego obszaru (Track of
the Rainbow Serpent, 2005). Inna wersja mówi, ¿e Têczowy W¹¿ uderzy³ w Ziemiê, a jego oczy by³y widziane jako
meteor (Hamacher, 2011). Têczowy W¹¿ jest niezwykle
wa¿ny w panteonie bogów aborygeñskich, poniewa¿ odpowiada za obecnoœæ wody zarówno w postaci deszczu, jak
i wód artezyjskich i powierzchniowych. Przeœwiadczenie
Aborygenów o kosmicznym pochodzeniu struktury Wolfe
Creek jest o wiele starsze ni¿ jakiekolwiek badania naukowe (Hamacher & Norris, 2009), mimo ¿e nie mieli oni szansy zobaczyæ upadku bolidu (Hamacher, 2011).
Europa
Znaczenie religijne europejskich kraterów meteorytowych by³o mniejsze ni¿ australijskich. Wynika to najprawdopodobniej z odmiennego ukszta³towania powierzchni
Europy – bardziej urozmaicona rzeŸba terenu, m³odsze
struktury geologiczne, wielokrotne odm³adzanie starszych
obszarów, erozja zwi¹zana ze zlodowaceniami, utworzenie
tysiêcy jezior polodowcowych, a po ust¹pieniu zlodowaceñ, tak¿e z poroœniêcia lasami znacznej powierzchni kontynentu. Wszystkie te czynniki spowodowa³y, ¿e kratery
meteorytowe szybko zaciera³y siê w krajobrazie, ich geneza nie by³a wystarczaj¹co czytelna lub nie by³y one
widoczne. Dotychczas poznano jeden krater, którego znaczenie religijne zosta³o potwierdzone badaniami archeologicznymi, i jeden, którego genezê znano z przekazów
ustnych (tab. 2).
Nazwa Kaali (ryc. 2) odnosi siê do dziewiêciu struktur
impaktowych po³o¿onych na wyspie Saarema w Estonii.
Osiem z nich to niewielkie suche zag³êbienia, natomiast
najwiêkszy krater o œrednicy 110 m jest wype³niony wod¹
(Masse, 2007). Datowanie kraterów jest niejednoznaczne.
Analiza wieku sedymentów bagiennych zawieraj¹cych
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Tab. 2. Charakterystyka europejskich kraterów meteorytowych
znanych z geomitologii lub bêd¹cych obiektami o znaczeniu religijnym (na podstawie Earth Impacat Database 2016)
Table 2. Specification of the European meteorite craters known
from mythology and local religions (Earth Impact Database 2016)
Nazwa
krateru
Kaali
Ilumetsa

Po³o¿enie
Estonia
(58,4°N, 22,7°E)
Estonia
(57,97°N, 27,4°E)

Wiek
[mln lat]

Œrednica
[km]

0,004 ±0,001

0,11

~0,0066

0,08

Ryc. 2. Najwiêkszy z dziewiêciu kraterów Kaali w Estonii –
staro¿ytne miejsce kultu religijnego. Fot. G. Gajek
Fig. 2. The largest of the nine Kaali meteorite craters in Estonia –
ancient religious place. Photo by G. Gajek

mikrosferule2 wskazuje na 6400–5000 lat p.n.e., depozyty
jeziorne na ok. 1740–1510 rok p.n.e., natomiast osady z nadwy¿k¹ irydu na zaledwie 800–400 lat p.n.e. (Veski i in.,
2001). Je¿eli ostatnie z tych datowañ jest poprawne, to
wczeœniejsze osady mog¹ pochodziæ ze starszych nieopisanych dotychczas kolizji meteorytowych (Masse, 2007).
Istniej¹ podania opisuj¹ce uderzenie cia³a kosmicznego,
które utworzy³o kratery Kaali. Spisanym w XIII w. estoñski mit opisywa³ narodziny boga Taara na wzgórzu po³o¿onym na trajektorii spadaj¹cego meteorytu. Fiñskie pieœni
mówi¹ o upadku S³oñca do jeziora o nazwie Alue i spaleniu
wszystkiego na drodze jego przelotu, natomiast pó³nocnoestoñskie opisuj¹ sp³oniêcie ca³ej wyspy (Veski i in., 2004).
Dowodem potwierdzaj¹cym mity mog³o byæ sp³oniêcie ok. 800–400 lat p.n.e. po³o¿onej na wyspie wsi Asva, co
mo¿na powi¹zaæ z deszczem meteorytów, które utworzy³y
kratery Kaali (Masse, 2007). Uznanie okolic krateru za
miejsce œwiête nast¹pi³o najprawdopodobniej wkrótce po
jego powstaniu (Veski i in., 2004).
Wyspa Sarema jest zamieszkana od czasów mezolitycznych. Œlady ufortyfikowanego osadnictwa lub miejsca
kultu wokó³ krateru Kaali s¹ datowane na 700–200 lat p.n.e.
Na pó³nocny wschód od krateru znajduje siê 110-metrowy

wa³ o wysokoœci ponad dwóch metrów. Drugi, o d³ugoœci
470 m, otacza ca³y g³ówny krater. Ponadto odnaleziono
dwie prostok¹tne platformy, które mog³y byæ fundamentami budynków, ale ich przeznaczenie nie jest do koñca
jasne. Veski i in. (2004) uwa¿aj¹, ¿e wewnêtrzny obiekt o szerokoœci 15 m i d³ugoœci 30 m mia³ znaczenie ceremonialne.
Poza tym dwa koncentryczne okrêgi lub okr¹g z punktem
w œrodku s¹ symbolami S³oñca, stosowanymi w budowlach estoñskich z póŸnego br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza
ok. 100–200 lat p.n.e. Je¿eli ta sama symbolika obowi¹zywa³a
nieco wczeœniej, by³oby to po³¹czenie mitu o spadaj¹cym
S³oñcu z przelotem bolidu i kolizji z meteorytem (Veski
i in., 2004).
Dowodami religijnego znaczenia krateru mog¹ byæ
liczne koœci zwierz¹t znalezione wewn¹trz wa³ów. By³y to
koœci byd³a, koni, œwiñ, psów i owiec. Osady je zawieraj¹ce nie zosta³y dotychczas dobrze wydatowane. Najprawdopodobniej pochodz¹ z epoki br¹zu lub wczesnej
epoki ¿elaza. Ponadto znaleziono liczne skorupy, bursztyn
i koœci typowe dla osad na wyspie. Spisane w œredniowieczu podania wskazuj¹ jednak, ¿e pierwotnie okolice krateru Kaali by³y uznawane za miejsce œwiête. Osadnictwo
mog³o byæ nastêpnym krokiem zmian na tym terenie (Veski
i in., 2004).
Kratery Ilumetsa s¹ po³o¿one we wschodniej Estonii.
S¹ to trzy lub, wg innych badaczy, piêæ zag³êbieñ impaktowych. Najwiêkszy z nich ma œrednicê 80 m i g³êbokoœæ
12,5 m. Wed³ug datowania radiowêglowego wiek krateru
wynosi 5200–4500 lat p.n.e., natomiast datowanie osadów
zawieraj¹cych mikrosferule wskazuje na 5700–5400 lat
p.n.e. Kratery Ilumetsa nie s¹ miejscem kultu, jednak ich
pozaziemskie pochodzenie jest nadal obecne w pamiêci
mieszkañców i zosta³o zapisane w miejscowej nazwie –
Grób Diab³a. Istniej¹ przekazy ustne opisuj¹ce upadek
meteorytu (Masse, 2007). Obecnie okolice krateru s¹ atrakcj¹ turystyczn¹, a w otaczaj¹cym je lesie postawiono liczne
figury diab³ów.
Ameryka Po³udniowa
W Ameryce Po³udniowej odkryto dotychczas zaledwie
dziesiêæ kraterów meteorytowych. Wynika to zarówno z niewielu badañ na tym obszarze, jak i pokrycia oko³o po³owy
kontynentu lasami, które ograniczaj¹ mo¿liwoœæ poszukiwañ. Najstarszy z kraterów ma ponad 300 mln lat, najm³odszy powsta³ kilka lat temu (Earth Impact Database,
2016). Mimo tych niesprzyjaj¹cych warunków, równie¿ w
Ameryce Po³udniowej istnieje krater o udokumentowanym
znaczeniu religijnym – Campo del Cielo (tab. 3).
Campo del Cielo to 26 znanych kraterów meteorytowych
zlokalizowanych w pó³nocnej Argentynie na obszarze Gran
Chaco. Kratery znajduj¹ siê na powierzchni 19,2 ´ 3 km i s¹
znane g³ównie z ogromniej iloœci meteorytów ¿elaznych
obecnych na kolekcjonerskim rynku. S¹ one znajdowane
nawet w odleg³oœci 60 km od miejsca kolizji. Najwiêkszy
fragment bolidu (El Chaco) wa¿y 37 ton, mniejszy –

2
Mikrosferule s¹ to milimetrowe (a czasem mniejsze) obiekty, sk³adaj¹ce siê z roztopionej w czasie kolizji krzemionki
pochodzenia ziemskiego lub meteorytowego, a tak¿e ¿elaza meteorytowego. Ze wzglêdu na znaczne rozprzestrzenienie wokó³ krateru
s¹ traktowane jako markery kolizji, a tak¿e wykorzystywane do datowania uderzeñ meteorytów. Datuje siê zarówno osady zawieraj¹ce
sferule (tu datowanie odpowiada wiekowi osadów), jak i same obiekty. Do datowania mikrosferuli wykorzystuje siê metody izotopowe
(French, 1998).
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Tab. 3. Parametry jedynego krateru Ameryki Po³udniowej
bêd¹cego miejscem kultu lub wystêpuj¹cego w geomitach (na
podstawie Earth Impact Database, 2016)
Table 3. Specification of the Campo del Cielo crater (Earth
Impact Database, 2016)

Tab. 4. Charakterystyka kraterów meteorytowych Ameryki
Pó³nocnej bêd¹cych miejscami kultu lub wystêpuj¹cych w
geomitach (na podstawie Earth Impact Database, 2016)
Table 4. North American meteorite craters known from local religions (Earth Impact Database, 2016)

Nazwa
krateru

Po³o¿enie

Wiek
[mln lat]

Œrednica
[km]

Nazwa
krateru

Campo del Cielo

Argentyna
(27,6°S, 61,7°W)

<0,004

0,05

Serpent Mound
Chicxulub

Meson de Ferro ok. 20 t (Liberman i in., 2002; Cassidy &
Renard, 1996).
Wiek kraterów jest oceniany na 2700–2200 lat p.n.e.
(Cassidy & Renard, 1996). Oznacza to, ¿e mieszkañcy tych
terenów mogli obserwowaæ uderzenia bolidu. W tym czasie
obszar ten zamieszkiwa³o wiele plemion, jednak Gimenez
Benitez i in. (2000) uwa¿aj¹, ¿e najprawdopodobniej by³o to
plemiê Guayacurues.
Wed³ug podañ meteoryt ten spad³ ze S³oñca, a jego
od³amek sta³ siê obiektem kultu solarnego. Informacje na
temat tego wydarzenia by³y przekazywane z pokolenia na
pokolenie, a wokó³ nich naros³a legenda o cudownym metalowym drzewie wyrastaj¹cym raz do roku, lœni¹cym
i wydaj¹cym dŸwiêk dzwonków (Gimenez Benitez i in.,
2000). Miejsce katastrofy by³o niew¹tpliwie miejscem kultu ludnoœci w promieniu 200 km, poniewa¿ zachowa³y siê
œlady pielgrzymich œcie¿ek prowadz¹cych do kraterów
(Gimenez Benitez i in., 2000).
Ameryka Pó³nocna
Ameryka Pó³nocna jest kontynentem o najwiêkszej
liczbie potwierdzonych kraterów meteorytowych. Jest ich
60 (Earth Impact Database, 2016). Ponad po³owê z nich
znaleziono na pó³nocy kontynentu (w Kanadzie i na Alasce
– 32), 27 w Stanach Zjednoczonych i jeden w Meksyku.
Jednak dotychczasowe badania wskazuj¹, ¿e ¿aden z tych
kraterów nie sta³ siê miejscem kultu. Istniej¹ natomiast
miejsca religijne po³o¿one w ich okolicy (tab. 4).
Krater Serpent Mound znajduje siê w po³udniowej czêœci stanu Ohio. Œrednica krateru wynosi 8 km, a jego wiek
jest szacowany na ponad 320 mln lat (Earth Impact Database, 2016). Nie ma dowodów na to, ¿e sam krater sta³ siê
przedmiotem kultu. Jego œrednica jest zbyt du¿a, a on sam
jest zbyt stary, ¿eby mo¿na go by³o odczytaæ w terenie lub
poznaæ jego pochodzenie z podañ przodków. Jednak budowa krateru, a tak¿e ska³y pod³o¿a (obecnoœæ brekcji impaktowej) i ukszta³towanie jego dna, u³atwi³y mieszkañcom
Ameryki Pó³nocnej utworzenie jednego z najbardziej znanych miejsc astronomiczno-kultowych – Great Serpent
Mound. Struktura ta znajduje siê w po³udniowo zachodniej
czêœci krateru. Jest to ogromny nasyp w kszta³cie wê¿a.
D³ugoœæ opisywanego obiektu wynosi 420 m, a wysokoœæ
wa³u waha siê w granicach 0,3–1,5 m. Szerokoœæ wê¿a
wynosi od 6,0 do 7,6 m (Fletcher i in., 1996).
Utworzenie gigantycznego wa³u by³o przez lata przypisywana ¿yj¹cym na tym terenie przedstawicielom kultury
Adena. Œlady ich osadnictwa i pochówków s¹ datowane na
1000–100 lat p.n.e. Umiejêtnoœæ budowy kurhanów sprawia³a, ¿e uznano ich za zdolnych do stworzenia tak wielkiej
konstrukcji. Jednak przeprowadzone w latach 90. XX w.
badania radiowêglowe ustali³y inny wiek struktury. Datowanie wykaza³o bowiem, ¿e gigantyczny w¹¿ powsta³ ok.
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Po³o¿enie
USA, Ohio
(39°N, 83,4°W)
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Pó³wysep Jukatan
(21,3°N, 89,5°W)

Wiek
[mln lat]

Œrednica
[km]

<320

8

64,98 ±0,05
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roku 1070 n.e., czyli ponad dwa tysi¹ce lat póŸniej ni¿
pierwotnie zak³adano. Jego powstanie musia³o byæ zatem
zwi¹zane z kultur¹ Fort Ancient, której przedstawiciele
zamieszkiwali dolinê rzeki Ohio (Saraceni, 1996).
Je¿eli przyjmie siê m³odszy wiek Serpent Mound,
wówczas powstanie struktury mo¿na powi¹zaæ z dwoma
bardzo wa¿nymi wydarzeniami kosmicznymi – wybuchem
supernowej w Mg³awicy Kraba w 1054 r. i/lub przelotem
komety Halleya w 1066 r. Za tym drugim wydarzeniem
przemawia równie¿ fakt, ¿e w¹¿ by³ przez wiele kultur na
ca³ym œwiecie uznawany za symbol komety. Istnieje równie¿ podejrzenie, ¿e umiejscowienie wê¿a nie jest przypadkowe, a mieszkañcy tych terenów wi¹zali z nim pochodzenie zag³êbienia Serpent Mound (Masse, 2007).
Potwierdzenie tego jest praktycznie niemo¿liwe.
Budowa i u³o¿enie struktury ma równie¿ inne powi¹zania kosmiczne i jest skorelowana z miejscami wschodu
S³oñca w dniach przesileñ, wschodu Ksiê¿yca w jego najbardziej skrajnych punktach, a mo¿e nawi¹zywaæ równie¿
do po³o¿enia ówczesnej gwiazdy polarnej – Thuban z gwiazdozbioru Smoka (Draco oznacza smoka, ale równie¿ wê¿a)
(Masse, 2007).
Krater Chicxulub jako obiekt geologiczny nie jest miejscem kultu. Wynika to zarówno z jego ogromnych rozmiarów (œrednica ok. 180 km) oraz czasu powstania (65,5 mln
lat temu), jak i faktu, ¿e zosta³ ca³kowicie wype³niony
m³odszymi osadami wapiennymi o mi¹¿szoœci od 300 do
ponad 1000 m (Alvarez i in., 1980). Jednak nawet ca³kowicie przykryta niecka krateru jest czytelna w strukturach
powierzchniowych. W kraterze utworzy³y siê zwi¹zane z nim
genetycznie, wype³nione wod¹ formy krasowe, które mia³y
decyduj¹cy wp³yw na osadnictwo i lokalizacjê miejsc kultu.
Czêœæ kompleksów jaskiñ zapad³a siê, tworz¹c jeziorka lub
studnie krasowe nazywane cenotes (Winemiller, 2007).
Analizy lokalizacji tych struktur wykaza³y, ¿e w czêœci
Jukatanu, na której znajduje siê krater Chicxulub, odwzorowuj¹ one jego kszta³t, tworz¹c ³uk o rozmiarach 244 km
z zachodu na wschód i 82 km z po³udnia na pó³noc. Œwiête
jeziorka lub studnie krasowe po³o¿one na po³udniowej,
l¹dowej granicy krateru by³y miejscem kultu Majów (Winemiller, 2007). Przez dwa tysi¹ce lat uwa¿ano je za œwiête
i przeprowadzano przy nich wiele obrzêdów (Perez de
Lara, 2005). Mia³y one znaczenie m.in. jako bramy do
œwiata podziemnego, st¹d w niektórych z nich s¹ znajdowane z³ote i jadeitowe ozdoby, a tak¿e ofiary sk³adane
z ludzi (Foster, 2005). Oprócz tego cenotes (podobnie jak
inne Ÿród³a wody) by³y miejscem obrzêdów nazywanych
Cha Chac ku czci boga deszczu. By³y to bezkrwawe ceremonie, podczas których sk³adano w ofierze plony z pól
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(Foster, 2005), lub krwawe obrzêdy (Healy, 2007). Mieszkañcy tych terenów wierzyli bowiem (i nadal wierz¹), ¿e
deszcz i woda s¹ wytwarzane w jaskiniach i studniach
krasowych (Kennedy, 2011). W pobli¿u studni krasowych czêsto budowano œwi¹tynie, które podobnie jak same
studnie by³y miejscem pielgrzymek ówczesnych mieszkañców Mezoameryki, a woda z cenotes by³a u¿ywana do
oczyszczaj¹cych obrzêdów (Healy, 2007).
Nie wiadomo ile zbiorników w obrêbie krateru by³o
wykorzystywanych jako miejsca œwiête, ¿eby to stwierdziæ
konieczne s¹ badania archeologów i nurków w ka¿dym
zbiorniku. Szacuje siê, ¿e obiektów tego typu jest ponad
10 tys. (Vesilind, 2003).

przyczyni³y siê do udoskonalenia i zwiêkszenia czytelnoœci
powy¿szej pracy.
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Azja
Mimo ¿e w Azji znajduje siê ponad 20 kraterów meteorytowych (Earth Impact Database, 2016), to wœród ludów
azjatyckich brak jest przekazów, które dotycz¹ dawnych
podañ opisuj¹cych kolizje kosmiczne. Mo¿na by zatem przypuszczaæ, ¿e Azja jest pozbawiona geomitologii impaktowej, poniewa¿ tworzenie mitów dotycz¹cych upadku cia³
kosmicznych mo¿e siê wydawaæ odleg³¹ przesz³oœci¹. Jednak wydarzenia ostatnich lat pokazuj¹, ¿e wiara w nadprzyrodzone w³asœciwoœci meteorytów i meteorów jest
nadal ¿ywa. Przyk³adem mo¿e byæ za³o¿ony wkrótce po
kolizji w Czelabiñsku – Koœció³ Meteorytu Czelabiñskiego, którego wyznawcy s¹ przekonani, ¿e meteoryt
zawiera informacje o prawach moralnych i prawnych
rz¹dz¹cych wszechœwiatem.
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