MISTERE

megatone de energie”, au
explicat cercetãtorii. Pânã
acum
nu
se
reuºise
depistarea vreunui fragment
din obiectul zburãtor ce a
lovit Pãmântul.„Datele magnetice ºi scanãrile seismice
aratã o anomalie în centrul

lacului, la 10 metri sub fundul acestuia; aceastã anomalie indicã prezenþa unui
obiect din piatrã, susþinând
ipoteza conform cãreia lacul
Cheko a fost creat în urma
impactului”, scriu cercetãtorii în lucrarea publicatã în

revista
Geochemistry,
Geophysics, Geosystems.
Catastrofa Tunguska a afectat o suprafaþã uriaºã de
pãdure, peste 80 de milioane
de
copaci
din
zona
Krasnoiarsk, Siberia, fiind
distruºi atunci, potrivit pravda.ru. Cercetãtorii au vizitat
locul dupã mai mult de zece
ani de la incident, acest
interval ducând la pierderea
unor probe importante. Din
anii ‘20 însã, s-au îndesit
studiile asupra fenomenului.
Martorii au povestit cã au
vãzut un stâlp uriaº de
flãcãri în cer ºi au simþit un
cutremur. Cei care locuiau
departe de locul catastrofei
au susþinut cã aerul era
foarte încins. În zilele urmãtoare exploziei, Marea
Britanie a continuat sã fie
luminatã ºi pe timpul nopþii!
Într-o scrisoare cãtre un ziar
datând din 1908, un cititor
povestea:„M-am trezit din
somn la 1:15 dimineaþa, iar
lumina de afarã era atât de
puternicã, încât am putut sã
citesc o carte fãrã probleme”. Alte relatãri de la
acea datã afirmã cã britanicii
au organizat chiar meciuri de
cricket ºi de golf în nocturnã! Cercetãtorii cred cã
misterioasa luminã de la
miezul nopþii a fost provocatã de praful ridicat în aer
de explozie, praf ce reflecta
lumina soarelui, nota Daily
Mail. Existã totuºi ºi cercetãtori convinºi cã obiectul care a
explodat în Siberia era o navã
extraterestrã, iar bucãþile de
minerale gãsite la faþa locului
ar fi provenit de la tabloul de
comandã al acesteia, dupã
cum afirma dr. Yuri Labvin,
preºedintele
Fundaþiei

“Tunguska
Spatial
Phenomenon”. Primul care s-a
referit
la
implicarea
extratereºtrilor în catastrofa
din 1908 a fost, în 1946,
inginerul sovietic Alexander
Kazantsev, în povestirea SF
“Vizitatori din spaþiu”.
Autorul
descrie
acolo
explozia unei nave marþiene
cu propulsie nuclearã, venitã
pe Pãmânt în cãutarea apei.
Un scenariu similar se
regãseºte în cartea “The Fire
Came By”, scrisã în 1976 de
John Baxter ºi Thomas Atkins
ºi care a beneficiat de o prefaþã semnatã de însuºi monstrul sacru al literaturii SF,
Isaac Asimov. În aceastã versiune, citatã de site-ul SETI
Organization (Search for
Extra-Terrestrial
Intelligence), OZN-ul ar fi avut
probleme tehnice ºi, pentru a
reduce la minimum pagubele
provocate pãmântenilor în
urma impactului, alienii ar fi
ales deliberat ca loc de
prãbuºire o zonã puþin populatã. Aºadar, extratereºtrii ar
fi cãutat sã protejeze Terra, la
fel cum susþine ºi Yuri
Labvin.“Sunt absolut convins
ºi pot declara oficial cã am
fost salvaþi de forþe ale unei
civilizaþii superioare”, a
declarat Labvin, citat de
msnbc.com. Cu ajutorul
fotografiilor fãcute din satelit,
el ar fi identificat în
apropierea oraºului Poligus
fragmentele cu inscripþii ciudate, despre care spune cã
provin de pe nava extraterestrã. În opinia sa, OZN-ul
s-a sacrificat pentru a împiedica o ciocnire devastatoare a
Pãmântului cu un meteorit
gigant. (M.F.)

Lacul Cheko ascunde craterul format

Minerale gãsite la faþa locului
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