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Spadki meteorytów w 2019 roku.
Okoliczności i obserwacje
Meteorite falls in 2019. Circumstances and observations

Abstract: In 2019 two meteorite showers occurred on Earth, which ended with the fall of
hundreds of fragments in Cuba and Costa Rica. Apart from them, meteorites with a total weight
of probably less than 10 kg landed in Algeria, Morocco, Iran, India, and Germany. This work is
another summary of the year in terms of meteorite falls. It includes information on the
circumstances of these phenomena and their scientific consequences. The author collected
information from many sources, especially the media and meteorite hunters, to describe in a brief
form how the meteorites fell last year. The purpose of his work is to gather basic and proven
knowledge, which can serve as an inspiration to further explore the history of meteorites, own
meteorite hunting, and draw the attention of researchers to interesting falls in distant regions of
the world.
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W XXI wieku oficjalnie potwierdzono spadek 140 meteorytów. Niektóre z nich
mia³y postaæ obfitych deszczy po których znaleziono kilkadziesi¹t, a nawet kilkaset
kilogramów kosmicznej materii. Tak by³o w Nigerii (meteoryt Aba Panu, TKW:
160 kg), Chinach (Xining, TKW: 100 kg) lub oczywiœcie w Rosji (Chelyabinsk,
TKW: 1000 kg). Nie brakowa³o tak¿e bolidów koñcz¹cych siê spadkiem pojedyn-
czej ska³y lub meteorytów na tyle pofragmentowanych, ¿e znaleziono zaledwie
jeden, kilkudziesiêciogramowy okaz – ich przyk³adem mog¹ byæ zdecydowanie
mniej znane meteoryty Maribo (TKW: 25,8 g) lub Mason Gully (TKW: 24,5 g).
To oczywiœcie nie wszystkie cia³a, które przetrwa³y lot przez ziemsk¹ atmosferê. Po
2000 roku znaleziono te¿ co najmniej 30 ró¿nych meteorytów ze œwie¿ych spad-
ków i jak dot¹d nie zosta³y one sklasyfikowane (WoŸniak 2020). Przyczyny takiego
stanu rzeczy s¹ bardzo zró¿nicowane. Bywa, ¿e decyduj¹ o tym trudnoœci z weryfi-
kacj¹ relacji naocznych œwiadków, brak mo¿liwoœci jednoznacznego potwierdzenia
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daty spadku, niechêæ znalazców do przekazania materia³u badawczego albo uwa-
runkowania prawne pañstw, gdzie wyl¹dowa³ meteoryt.

W ubieg³ym roku na Ziemi obserwowano zarówno du¿e, meteorytowe deszcze,
po których pierwsze meteoryty zosta³y znalezione w kolejnych dniach i sklasyfiko-
wane w ci¹gu zaledwie kilku miesiêcy, jak równie¿ mniejsze spadki, na których ofi-
cjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekaæ. Ró¿nice w masie znalezionych frag-
mentów mog¹ byæ ogromne, jednak bez wzglêdu na to celem badaczy zawsze jest
pozyskanie jak najwiêkszych iloœci materia³u do analiz. By by³o to mo¿liwe, konie-
czne s¹ rzetelne informacje – szczegó³owo zweryfikowane relacje œwiadków, nagra-
nia i zdjêcia, a jeszcze lepiej dane z sejsmografów i radarów meteorologicznych.
Gdy miejsce spadku jest nieznane, dopiero po uwzglêdnieniu tych czynników
mo¿na odbyæ owocne poszukiwania i znaleŸæ okazy odpowiednie do badañ sk³adu
chemicznego oraz analiz dotycz¹cych budowy, a nastêpnie klasyfikacji koñcz¹cej
siê wpisem do Meteoritical Bulletin Database.

Meteorytów sklasyfikowanych w 2019 roku jest piêæ. Piêæ innych znalezisk
wci¹¿ czeka na klasyfikacjê. Niniejsza praca jest krótkim opisem zjawisk i wyda-
rzeñ, które towarzyszy³y spadkom oraz przyczyni³y siê do zlokalizowania i pozyska-
nia cennego materia³u badawczego. Najwa¿niejszy cel opracowania to podsumo-
wanie dotychczasowej wiedzy, ale tak¿e zainspirowanie do dalszego zg³êbiania
historii spadków oraz poszukiwañ fragmentów, które pozosta³y jeszcze na ziemi.
Wszystko po to, by lepiej poznaæ meteoryty z ostatnich spadków i uchroniæ od
zapomnienia meteoryty niewielkie lub l¹duj¹ce w odleg³ych rejonach œwiata.

Spadki potwierdzone przez The Meteoritical Society

Vińales

Chondryt L6
TKW: 50 kg
Miejsce spadku: Pinar del Río, Kuba

Pierwszy obserwowany spadek meteorytu w 2019 roku mia³ miejsce na Kubie.
1 lutego o godz. 13:17 czasu lokalnego zaobserwowano dzienny superbolid, który
nadlecia³ z po³udnia. Zjawisku towarzyszy³ g³oœny, pojedynczy huk i smuga dymu,
która przez kilkadziesi¹t minut by³a doskonale widoczna na tle pogodnego nieba.
Eksplozja meteoroidu w atmosferze wyzwoli³a 1,4 kT energii wed³ug danych
NASA (CNEOS 2020). Po fragmentacji setki od³amków rozsypa³o siê w elipsie
o osi wielkiej przekraczaj¹cej 20 km, nieopodal miasta Viñales w prowincji Pinar
del Río.

Pocz¹tkowo ludzie mieszkaj¹cy w rejonie spadku niechêtnie dzielili siê jakimi-
kolwiek informacjami. S³u¿by rz¹dowe rekwirowa³y znaleziska, poniewa¿ zdawa³y
sobie sprawê z ich wysokiej wartoœci. Mimo to, na miejscu zjawili siê g³ównie ame-
rykañscy poszukiwacze i kolekcjonerzy, którzy odkupili wiele okazów z r¹k znalaz-
ców, a nastêpnie przekazali je do laboratoriów, muzeów oraz prywatnych kolekcji.
Meteoryty o wadze od 2 g do oko³o 1 kg znajdowano na dachach domów, tere-
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nach rolniczych, ³¹kach i lekko zalesionych zagajnikach. £¹czna waga znalezionych
fragmentów przekracza 50 kg (Meteoritical Bulletin Database).

Jeden z meteorytów znaleziony przez znanego kolekcjonera Johna Higginsa,
uderzy³ w s³ynny Mural de la Prehistoria namalowany na skale w latach 60. z pole-
cenia Fidela Castro. Okaz o wadze 26 g ma na sobie œlady niebieskiej farby i zosta³
znaleziony tu¿ pod malowid³em (Higgins 2019). W tamtym miejscu oraz na tere-
nie Parku Narodowego Valle de Viñales odkryto tak¿e wiele innych fragmentów.
Innym wydarzeniem bez precedensu, które towarzyszy³o spadkowi, by³o zarejestro-
wanie bolidu na zdjêciach przez jedn¹ z pasa¿erek samolotu lec¹cego z Florydy do
San José w Kostaryce (Irizarry 2019).

Meteoryt Viñales zosta³ sklasyfikowany jako chondryt zwyczajny L6. Do jego
charakterystycznych cech nale¿¹ liczne ¿y³ki szokowe przecinaj¹ce jasne wnêtrze,
ubytki w skorupie obtopieniowej, które s¹ szczególnie dobrze widoczne w przy-
padku kilkusetgramowych okazów, a tak¿e rudawe zabrudzenia zwi¹zane z l¹dowa-
niem meteorytu w glebie o podobnej barwie.

Aguas Zarcas

Chondryt CM2
TKW: 27 kg
Miejsce spadku: Alajuela, Kostaryka

Kolejny spadek meteorytów mia³ miejsce 23 kwietnia w Kostaryce. W Ziemiê ude-
rzy³y wówczas chondryty wêgliste CM2, które stanowi¹ bardzo nieliczn¹ grupê
sk³adaj¹c¹ siê z zaledwie 18 ró¿nych spadków (Meteoritical Bulletin Database).
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Okaz meteorytu Vińales o wadze 21,38 g z charakterystycznymi ubytkami w skorupie obtopieniowej
(fot. Mateusz Żmija).



Bolid pojawi³ siê o godz. 21:07 czasu lokalnego i zosta³ zarejestrowany przez
kamery s³u¿¹ce do monitorowania aktywnoœci wulkanów. Wyliczanie elipsy spad-
ku w celu odnalezienia fragmentów nie by³o jednak konieczne, poniewa¿ jeden
z meteorytów o wadze 1152 g przebi³ siê przez dach domu i po³ama³ ogrodowe
krzes³a przechowywane w gara¿u. Na miejscu bardzo szybko zjawili siê przedstawi-
ciele mediów, którzy za poœrednictwem tradycyjnych œrodków i portali spo³eczno-
œciowych szeroko informowali o zdarzeniu. Inny okaz o wadze 280 g uderzy³
w psi¹ budê. Oba znaleziska zawêzi³y obszar dalszych poszukiwañ oraz wzbudzi³y
du¿e zainteresowanie w œrodowisku badaczy i kolekcjonerów meteorytów.

W kolejnych dniach intensywny rekonesans prowadzony przez mieszkañców
i profesjonalnych poszukiwaczy pozwoli³ zgromadziæ setki okazów o ³¹cznej wadze
27 kg. Trzy dni po spadku rozpoczê³y siê intensywne deszcze, które usta³y dopiero
30 kwietnia, dlatego wiêkszoœæ okazów posiada bardziej wyraŸne oznaki wietrzenia
i jest mniej przydatna z punktu widzenia analiz laboratoryjnych (Karmaka 2019a).
W celu pozyskania od mieszkañców jak najwiêkszej liczby meteorytów, amerykañ-
scy kolekcjonerzy otwarli punkt skupu meteorytów w rejonie spadku, co przyczy-
ni³o siê do zaopatrzenia wielu œwiatowych kolekcji w okazy z Aguas Zarcas.

Du¿a liczba meteorytów wa¿y kilka lub kilkadziesi¹t gram, ale zdarza³y siê tak¿e
fragmenty kilkusetgramowe lub przekraczaj¹ce 1 kg z wyraŸnymi regmagliptami.
Te najwiêksze, a wœród nich masa g³ówna o wadze 1868 g, czêsto wyró¿niaj¹ siê
blokowatym kszta³tem (Meteoritical Bulletin Database). Ponadto wiele mniej-
szych okazów ma formê sp³aszczonego, orientowanego dysku z liniami sp³ywu
i zaokr¹glonymi krawêdziami, na których zastyg³y stru¿ki materii. Skorupa obto-
pieniowa niektórych okazów posiada przy tym têczowe przebarwienia (tzw. iryza-
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Orientowany okaz meteorytu Aguas Zarcas o wadze 1,48 g. Strona widoczna na zdjęciu była ułożona
przeciwnie do kierunku lotu – stąd obtopienia na krawędziach (fot. Mateusz Żmija).



cja), a po otwarciu sterylnego pojemnika z meteorytami daje siê wyczuæ zapach
wêglowodorów, przypominaj¹cy silny alkohol.

Aguas Zarcas jest kruchy i pod wieloma wzglêdami podobny do meteorytu
Murchison z Australii. W sk³adzie obu okazów, które nale¿¹ do meteorytów typu
CM2, mo¿na wyodrêbniæ liczne aminokwasy i minera³y dostarczaj¹ce wa¿nych
informacji na temat formowania siê planet i pocz¹tków ¿ycia. Maj¹ wiêc ogromn¹
wartoœæ naukow¹ oraz kolekcjonersk¹ (¯bik 2020).

Oued Sfayat

Chondryt H5
TKW: 8 kg
Miejsce spadku: Tindouf, Algieria

26 wrzeœnia do katalogu MetBull wpisano œwie¿y meteoryt odnaleziony w Algierii.
Jak wynika z relacji œwiadków, spad³ na Ziemiê 16 maja 2019 r. o godz. 21:00 cza-
su lokalnego. Przelot bolidu w kierunku zachodnim obserwowano miêdzy innymi
z obozu Dakhla w Tindouf. Pierwszy fragment o wadze 80 g znalaz³ kolejnego
dnia jeden z pasterzy przebywaj¹cych w obozowisku. Miejsce spadku by³o po³o¿o-
ne oko³o 70 km na wschód od Dakhla. Kilka dni póŸniej pasterz ponownie odwie-
dzi³ okolicê ze swoimi towarzyszami, by odnaleŸæ pozosta³e fragmenty. Wyprawa
ponownie zakoñczy³a siê sukcesem.

Przez kilka miesiêcy, a¿ do koñca lipca, znaleziono ³¹cznie 6 kg œwie¿ych chon-
drytów H5. Wiêkszoœæ z nich wa¿y³a od 10 do 60 g, jednak by³y tam tak¿e wiêksze
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Okaz całkowity meteorytu Oued Sfayat ważący 74,95 g (fot. Jarosław Morys).



okazy indywidualne o wadze rzêdu kilkuset gramów. Kamienie maj¹ jasne wnêtrze
i wyraŸnie widoczne ¿y³ki szokowe. W niektórych okazach p³ytko pod skorup¹
obtopieniow¹ widoczne s¹ te¿ zastyg³e stru¿ki metalu (Meteoritical Bulletin Data-
base).

Taqtaq-e-Rasoul

Chondryt H5
TKW: 2 kg
Miejsce spadku: Bakhtaran, Iran

Do spadku meteorytu w Iranie dosz³o 10 sierpnia o godz. 7:50 czasu lokalnego.
Mieszkañcy prowincji Kermanshah we wschodnim Iranie (ok. 4 km od granicy
z Irakiem) s³yszeli g³oœne grzmoty i dŸwiêk przypominaj¹cy przeloty dronów,
a mieszkanka wioski Taqtaq-e Rasoul by³a œwiadkiem l¹dowania kamienia na jej
podwórku. W powietrze wzbi³ siê kurz. Kobieta zadzwoni³a po swojego syna,
który po 20 minutach od spadku podniós³ kamieñ i wezwa³ policjê.

Zaminowanie terenu uniemo¿liwi³o szeroko zakrojone poszukiwania. Innych
fragmentów nie odnaleziono tak¿e w bezpoœrednim s¹siedztwie domu. Przyjêto
wiêc, ¿e by³ to spadek pojedynczego okazu – chondrytu zwyczajnego H5 o wadze
2 kg. Meteoryt zosta³ rozbity na kilka kawa³ków, a drobne okruchy o ³¹cznej
wadze ok. 45 g zbada³ dr Hamed Pourkhorsandi z Université libre de Bruxelles.

Masa g³ówna o wadze ok. 1 kg pozostaje w rêkach znalazców, policja przejê³a od
nich ok. 650 g nowego meteorytu, a ok. 260 g posiada w kolekcji Hojat Kamali.
Pozosta³e fragmenty o ³¹cznej wadze kilkudziesiêciu gramów trafi³y do instytucji
naukowych (Meteoritical Bulletin Database).
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Meteoryt Taqtaq-e Rasoul – najnowszy spadek z Iranu (fot. Hamed Pourkhorsandi, domena publiczna).



Flensburg

Chondryt C1-ung
TKW: 24,5 g
Miejsce spadku: Szlezwik-Holsztyn, Niemcy

Spadkowi meteorytu w okolicach Flensburga towarzyszy³ dzienny superbolid,
widoczny 12 wrzeœnia 2019 r. o godz. 14:49 czasu lokalnego z Belgii, Holandii,
Niemiec i Danii. Prêdkoœæ bolidu wynios³a 18,5 km/s, a jego eksplozja wyzwoli³a
0,48 kT energii (CNEOS 2019). Prze³o¿y³o siê to na bardzo jasny bolid, który
z ³atwoœci¹ uwieczni³y kamery przemys³owe i samochodowe. Bolid uwieczniono
równie¿ w niecodziennych okolicznoœciach, bo podczas uprawiania kite-surfingu
(Cieloch 2019).

Ju¿ kolejnego dnia na niewielki okaz o wadze 24,5 g natkn¹³ siê Erik Due-Han-
sen z Flensburga. Meteoryt le¿a³ na podwórku przed jego domem. Jest to okaz
ca³kowity ze spêkan¹ skorup¹ obtopieniow¹ i kilkoma niewielkimi ubytkami, któ-
re wystawi³y wnêtrze na dzia³anie czynników atmosferycznych. Na ods³oniêtym
fragmencie matriksu widaæ rdzaw¹ zwietrzelinê oraz œlady po uderzeniu meteorytu
o ziemiê.
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Meteoryt Flensburg – wygląd tuż po znalezieniu (fot. Carsten Jonas).



5 lutego 2020 r. meteoryt zosta³ sklasyfikowany jako chondryt wêglisty C1-ung.
To dopiero trzeci meteoryt tego typu, po antarktycznym Miller Range 090292
o wadze 8,9 g oraz meteorycie Bench Crater – zaledwie 3-milimetrowym chondry-
cie wêglistym przywiezionym w próbkach ksiê¿ycowej gleby przez za³ogê Apollo
12. Odkrycie z 1969 roku przesz³o do historii jako pierwszy meteoryt znaleziony
poza Ziemi¹ (Meteoritical Bulletin Database).

Jak mo¿na przeczytaæ w tekœcie podsumowuj¹cym pierwsze wyniki badañ przy
u¿yciu SEM na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze, we wnêtrzu
meteorytu Flensburg znajduj¹ siê krzemiany warstwowe i wêglany, które powsta³y
w obecnoœci wody na ma³ych planetozymalach we wczesnych etapach formowania
siê Uk³adu S³onecznego. Te typy ska³ macierzystych s¹ uznawane za potencjalne
Ÿród³o wody na Ziemi (WWU 2020).

Spadki niepotwierdzone przez The Meteoritical Society

Lhtiba

Chondryt H?
TKW: ~17 kg
Miejsce spadku: Lhmada, Maroko

Do spadku tego meteorytu mia³o dojœæ w Maroku 27 czerwca 2019 roku o godz.
17:00 czasu lokalnego. Jeden z naocznych œwiadków przekaza³ informacjê o nie-
biesko-pomarañczowym bolidzie, który nastêpnie zmieni³ swój kolor na czerwony
i z hukiem fragmentowa³ podczas lotu. Meteoroid pozostawi³ po sobie tak¿e
smugê dymu, a ca³e zjawisko by³o widoczne z odleg³oœci 150 km.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 11, 2020

148 Spadki meteorytów w 2019 roku. Okoliczności i obserwacje

Okaz całkowity meteorytu Lhtiba o wadze 76,26 g z widocznym ubytkiem skorupy obtopieniowej (fot.
Jarosław Morys).



Ostatecznie meteoryty znaleziono w gminie wiejskiej Lhtiba w regionie Lhmada
niedaleko miasta Zag. By³y to liczne kamienie o ³¹cznej wadze oko³o 17 kg, wœród
których znajdowa³y siê okazy wa¿¹ce od 30 do 60 g, natomiast masa g³ówna
wynios³a 1300 g. Aktualnie fragmenty meteorytu Lhtiba s¹ badane na Uniwersyte-
cie Ibn Zohr w Agadirze (Ibhi 2019).

Mahadeva

Chondryt H?
TKW: ~10 kg
Miejsce spadku: Bihar, Indie

22 lipca 2019 roku na podmok³e pole ry¿owe w Indiach spad³ oko³o 10-kilogra-
mowy meteoryt. Okaz wbi³ siê w b³oto na g³êbokoœæ ponad 150 cm i sprawi³ wiele
trudnoœci wydobywaj¹cym go mieszkañcom miejscowoœci Mahadeva. Po wyci¹g-
niêciu meteorytu z podmok³ego gruntu grupa rolników przekaza³a go lokalnym
w³adzom, które potwierdzi³y, ¿e kamieñ ma w³aœciwoœci magnetyczne i b³yszczy
bardziej ni¿ zwyczajna ska³a. Najprawdopodobniej chodzi tu o obecnoœæ drobinek
metalicznego ¿elaza na prze³amie. Przed ciêciem do badañ meteoryt wystawiono
w muzeum w Bihar (Ratcliffe 2019). Wed³ug nieoficjalnych informacji meteoryt
jest chondrytem typu H.
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Meteoryt Mahadeva przed oczyszczeniem z zaschniętego błota (fot. Nitish Kumar, Twitter).



Kdim Chham

Chondryt LL?
TKW: ~1500 g
Miejsce spadku: Maroko

Drugi niepotwierdzony spadek z Maroka zosta³ zaobserwowany 19 sierpnia
2019 roku. Meteoryty mia³y zostaæ znalezione dzieñ póŸniej. Niestety wiadomo
o nich bardzo niewiele. To bez w¹tpienia chondryty z licznymi ¿y³kami szokowy-
mi. Masa g³ówna wa¿y 465 g, natomiast waga wszystkich fragmentów to oko³o
1,5 kg (Lharbi 2019).

Tinezrouft

Chondryt L?
TKW: ~6 kg
Miejsce spadku: Adrar, Algieria

Kolejnym spadkiem na Saharze w minionym roku móg³ byæ chondryt znaleziony
po bolidzie z 1 paŸdziernika. Kilkanaœcie okazów o ³¹cznej wadze przekraczaj¹cej
6 kg odkryto 13 paŸdziernika w pobli¿u miasta Adrar w po³udniowej czêœci Algie-
rii. Najwiêkszy znany fragment wa¿y 1489 g (Faraji 2019). Meteoryty s¹ pokryte
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Fragment meteorytu Kdim Chham o wadze 29,11 g. Na przełamie widoczna rozbudowana sieć żyłek szo-
kowych (fot. Jarosław Morys).



cienk¹ skorup¹ obtopieniow¹, a czêœæ z nich nosi œlady uderzenia o twarde pod-
³o¿e. S¹ wœród nich tak¿e okazy z widoczn¹ orientacj¹. Na fragmentach pozbawio-
nych skorupy widaæ minimalne œlady wietrzenia, ma³e chondry i wiele ciemnych
¿y³ek szokowych. Mo¿e to byæ meteoryt kamienny typu L.

Ho Chi Minh

Chondryt H?
TKW: ~100 g
Miejsce spadku: Wietnam

Ostatnim meteorytem, który znaleziono w 2019 roku po œwie¿ym spadku jest
okaz, który 30 listopada przebi³ blaszany dach w Wietnamie, a po uderzeniu
w betonowy chodnik rozpad³ siê na dwie czêœci o wadze 88 g i ok. 20 g. Miejsce
znalezienia meteorytu le¿y zaledwie 20 km od przedmieœæ Ho Chi Minh (dawniej:
Sajgon), czyli drugiego co do wielkoœci miasta Wietnamu. Poszukiwania kolejnych
fragmentów by³y bardzo utrudnione ze wzglêdu na mnogoœæ zabudowañ i prywat-
nych dzia³ek bacznie strze¿onych przez w³aœcicieli. Zdaniem kolekcjonerów, którzy
widzieli ten meteoryt bêd¹c w Wietnamie, jedyny znaleziony dot¹d okaz jest
prawdopodobnie chondrytem typu H. Niestety ze wzglêdu na wysok¹ kwotê, któ-
rej za¿¹da³ znalazca w zamian za kamieñ, pojawi³ siê problem z pozyskaniem
próbek do badañ i kolekcji (Dickens 2019). Znalezisko pozytywnie zweryfikowali
na miejscu dwaj amerykañscy kolekcjonerzy, Dustin Dickens i Mark Lyon.
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Adnotacja do niepotwierdzonych spadków z 2018 roku

Poza ubieg³orocznymi spadkami warto tak¿e wspomnieæ o meteorytach spada-
j¹cych na Ziemiê we wczeœniejszych latach, ale sklasyfikowanych dopiero w 2019
roku. W ci¹gu ubieg³ych dwunastu miesiêcy zakoñczy³ siê proces klasyfikacji
dwóch meteorytów, które wyl¹dowa³y na Ziemi w 2017 roku i czterech spadków
z roku 2018.

Spadek pojedynczego okazu w Indiach mia³ miejsce 5 czerwca 2017 roku
o godz. 4:30 czasu lokalnego w wiosce Natun Balijan, po³o¿onej 21 km na wschód
od miasta Sadiya. Po pierwszych publikacjach naukowych spodziewano siê, ¿e
zostanie sklasyfikowany jako chondryt zwyczajny LL5, jednak po dok³adniejszych
analizach okaza³ siê chondrytem typu L4. G³êbokoœæ krateru po spadku meteorytu
Natun Balijan nie przekracza³a 45 cm i powsta³ on w podmok³ym terenie w pobli-
¿u rzeki Lohit. Okaz ma zaokr¹glony kszta³t i wyraŸne regmaglipty. Pokrywa go
œwie¿a skorupa obtopieniowa z delikatnymi spêkaniami, a na ods³oniêtych frag-
mentach mo¿na zaobserwowaæ du¿e chondry. Masa g³ówna pozostaje pod opiek¹
rz¹du (Meteoritical Bulletin Database).

Tak¿e w 2017 roku spad³ Shidian – chondryt wêglisty CM2 z Chin. 27 listopa-
da o godz. 14:30 czasu lokalnego spad³y dwa kamienie o wadze 235 g i 1574 g.
Znaleziono je w wioskach Dapuzhai i Chenjiazhai, oddalonych od siebie o ok.
1 km. Meteoryty s¹ czêœciowo pokryte skorup¹ obtopieniow¹, a w ich matriksie
widaæ bardzo ma³e chondry i wystêpuj¹ce sporadycznie drobne inkluzje CAI. Shi-
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Meteoryt z Wietnamu w rękach znalazcy (fot. Dustin Dickens).



dian sklasyfikowano w Instytucie Geochemii Chiñskiej Akademii Nauk (Meteori-
tical Bulletin Database).

W 2019 roku jako chondryt zwyczajny L6 sklasyfikowano meteoryt Benenitra.
Doniesienia mówi¹ce o deszczu meteorytów na Madagaskarze w dniu ca³kowitego
zaæmienia Ksiê¿yca z 28 lipca 2018 roku zosta³y pozytywnie zweryfikowane na
podstawie relacji œwiadków, danych zgromadzonych przez stacjê infradŸwiêkow¹
ulokowan¹ nieopodal Antananarywy – stolicy Madagaskaru – oraz rejestracji
s³abych wstrz¹sów sejsmicznych w rejonie spadku (Meteoritical Bulletin Databa-
se). £¹czna waga znalezionych okazów wynios³a 20 kg i w du¿ej mierze s¹ to mete-
oryty niemal w ca³oœci pokryte skorup¹ obtopieniow¹. Wiele fragmentów trafi³o
do prywatnych kolekcjonerów i kolekcji muzealnych.

Sklasyfikowano i potwierdzono przez The Meteoritical Society równie¿ meteo-
ryt Komaki, nowy chondryt zwyczajny L6 z Japonii. 6 wrzeœnia 2018 roku oko³o
godz. 22:30 spadek obudzi³ mê¿czyznê mieszkaj¹cego w mieœcie Komaki, który
us³ysza³ g³oœny ha³as dochodz¹cy z podwórka. Dzieñ póŸniej okaza³o siê, ¿e
550-gramowy okaz przebi³ plastikowy dach nad jego miejscem parkingowym.
Kolejne okazy znalaz³a w pobli¿u swojego domu inna mieszkanka miasta – frag-
menty znajdowa³y siê zarówno na posesji, jak i na dachu ogrodowej szopy. Co wiê-
cej, pasuj¹ one do masy g³ównej. £¹cznie znaleziono 3 wiêksze (>4 cm œrednicy)
i 15 mniejszych (<2 cm œrednicy) fragmentów. Najwiêkszy meteoryt z tego spadku
ma wyraŸne cechy meteorytu orientowanego – po jednej stronie jest ob³y i g³adki,
z radialnymi liniami sp³ywu, które widaæ tak¿e na krawêdziach. Po drugiej stronie
meteoryt ma natomiast spienion¹ skorupê obtopieniow¹ (Karmaka 2019b).

W ostatnim kwartale 2018 roku mia³y miejsce jeszcze dwa spadki – Ksar El
Goraane w Maroku oraz Mhabes el Hamra w Mauretanii. Ten pierwszy wyl¹do-
wa³ na ziemi 28 paŸdziernika ok. godz. 22:30. Bolid spadkowy obserwowa³o wielu
mieszkañców wschodniego i po³udniowo-wschodniego Maroka, s³ysz¹c tak¿e
wyraŸne kilka eksplozji w atmosferze. 29 paŸdziernika pierwszy fragment o wadze
185 g odnalaz³ Lahcen Oubalaid, który natkn¹³ siê na niego w pobli¿u w³asnego
namiotu. Kiedy kolejnego dnia znaleziono wiêksz¹ liczbê fragmentów, poszukiwa-
nia rozpoczê³y te¿ liczne grupy mieszkañców Maroka. W sumie uda³o siê zebraæ
4 kg meteorytów – najwiêkszy z nich wa¿y 350 g i odnalaz³ go Abderrahim Raho-
ui. Dla okreœlenia przebiegu spadku niebagatelne znaczenie mia³a ekspedycja
naukowców z Uniwersytetu Hassana II w Casablance, która zebra³a szczegó³owe
relacje œwiadków. Klasyfikacja wykaza³a, ¿e meteoryt nale¿y do chondrytów zwy-
czajnych typu H5 (Meteoritical Bulletin Database).

Z kolei meteoryt Mhabes el Hamra spad³ 23 grudnia 2018 roku w Mauretanii.
Wszystkie znalezione okazy trafi³y do Aziza Habibi – znanego sprzedawcy meteo-
rytów z Maroka. Natknêli siê na nie poszukiwacze pustynnych trufli w regionie
Tiris Zemmour w pó³nocnej czêœci kraju. Jak wykaza³y ju¿ wstêpne oglêdziny, piêæ
du¿ych od³amków meteorytu idealnie do siebie pasuje i przed fragmentacj¹ two-
rzy³o zwarty okaz o wadze 23 kg. Badania klasyfikacyjne wykaza³y, ¿e to chondryt
zwyczajny typu H4/5 (Meteoritical Bulletin Database).
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Statystyka spadków potwierdzonych przez
The Meteoritical Society w 2019 roku

Podsumowanie warto rozpocz¹æ od danych na temat wagi i typów œwie¿ych znale-
zisk. £¹czna waga spadków z 2019 roku wynios³a 87,025 kg – to niemal trzykrot-
nie mniej, ni¿ rok wczeœniej, kiedy statystykê znacznie zawy¿y³y Aba Panu (TKW:
160 kg) i Mangui (TKW: 50 kg). Co wiêcej, przed koñcem roku sklasyfikowano
wtedy osiem ró¿nych spadków, natomiast w 2019 roku by³o ich piêæ.

W odró¿nieniu od wieloletniej statystyki z której wynika, ¿e typ L6 stanowi naj-
wiêksz¹ grupê wœród spadków (23,44%), tym razem nie by³ on dominuj¹cy (WoŸ-
niak 2020). Wœród potwierdzonych spadków znalaz³y siê dwa chondryty H5 –
Oued Sfayat i Taqtaq-e Rasoul, dwa chondryty wêgliste: CM2 w Aguas Zarcas
i C1-ung we Flensburgu oraz jeden chondryt L6, czyli meteoryt Viñales. Po raz
kolejny nie odnotowano spadku meteorytu ¿elaznego i nic nie wskazuje na to, by
wœród meteorytów niesklasyfikowanych by³ jakiœ achondryt.

Meteoryt Viñales to dopiero drugi meteoryt znaleziony na Kubie. Do 2019
roku jedynym okazem pochodz¹cym z tej wyspy by³ meteoryt ¿elazny Cuba
o ³¹cznej wadze 1,5 kg i prawdopodobnym typie IAB. Wiadomo o nim jednak
bardzo niewiele. Mia³ zostaæ znaleziony na d³ugo przed rokiem 1872, kiedy to
zosta³ skatalogowany w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Madrycie. Jego
drobne fragmenty znajdowa³y siê te¿ w USA. Podejrzewa siê, ¿e mo¿e to byæ frag-
ment innego, znanego meteorytu (np. Toluca), jednak w katalogach wci¹¿ figuruje
jako niezale¿ny okaz (Buchwald 1975).

Przed spadkiem Aguas Zarcas by³ tylko jeden meteoryt kostarykañski – Here-
dia, spadkowy chondryt zwyczajny H5 z 1857 roku, o ³¹cznej wadze 1 kg. Najno-
wszy spadek z Kostaryki do³¹czy³ tak¿e do bardzo nielicznej grupy chondrytów
wêglistych typu CM2, która liczy 283 meteoryty, w tym 18 obserwowanych spad-
ków.

Diametralnie inna sytuacja wystêpuje w przypadku meteorytu Oued Sfayat. Jest
to 992. sklasyfikowany meteoryt z tego kraju, a zarazem 9. spadek. Prawdopodob-
nie poprzedni mia³ miejsce w 2013 roku, gdy w tym samym regionie Tindouf
spad³ meteoryt Aouinet Legraa – eukryt niezbrekcjowany o ³¹cznej masie 58 kg.
Ten spadek do dziœ wywo³uje kontrowersje, poniewa¿ poszukiwania meteorytów
po obserwowanym wówczas bolidzie odnios³y skutek dopiero rok póŸniej, st¹d
pojawi³y siê w¹tpliwoœci, czy znalezione meteoryty pochodz¹ z tego samego zja-
wiska.

Z kolei Iran to kraj w którym za spraw¹ Taqtaq-e Rasoul odnotowano ju¿
5 spadków. Dwa z nich – Famenin i Moshampa, mia³y miejsce w tym samym
roku w odstêpie zaledwie miesi¹ca. Famenin (H/L3, TKW: 630 g) spad³ 27 czerw-
ca, a Moshampa (LL5, TKW: 2,26 kg) 30 lipca 2015 roku (Meteoritical Bulletin
Database).

Bogat¹ historiê, na któr¹ sk³ada siê 36 ró¿nych spadków, maj¹ Niemcy. Meteo-
ryt Flensburg o niezwykle rzadkim typie C1-ung to ju¿ 5. spadek w tym kraju
w XXI wieku. Poprzedni mia³ miejsce w 2018 roku nieopodal miasta Renchen
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(Meteoritical Bulletin Database). Dziêki nagraniom Europejskiej Sieci Bolidowej
(EN) oraz precyzyjnym obliczeniom naukowców z Instytutu Astronomii Czeskiej
Akademii Nauk mo¿liwe sta³o siê zlokalizowanie fragmentów o ³¹cznej wadze
999 g. Dwa okazy wa¿¹ce 5 g i 6 g znaleziono w siatce os³aniaj¹cej owocowy sad
(Spurný 2018).

Gdy meteoryty Lhtiba i Kdim Chham zostan¹ oficjalnie sklasyfikowane, po raz
kolejny potwierdz¹ fenomen marokañskich spadków, których od 2002 roku zwe-
ryfikowano ju¿ 14 (Meteoritical Bulletin Database). Naukowe uzasadnienie wyso-
kiej czêstotliwoœci spadków meteorytów w tym rejonie œwiata nie zosta³o jeszcze
przedstawione. Sami Marokañczycy wyjaœniaj¹ to rosn¹cym w spo³eczeñstwie zain-
teresowaniem meteorytami, które dla wielu ludzi sta³o siê sposobem na zarabianie
pieniêdzy, a tak¿e niskim zanieczyszczeniem œwiat³em, przek³adaj¹cym siê na dobre
warunki do obserwacji nocnego nieba.

W Algierii nieopodal Adrar, gdzie mia³ spaœæ meteoryt Tinezrouft, znaleziono
do tej pory 14 ró¿nych okazów. S¹ wœród nich dwa diogenity – NWA 13032
i Erg Chech 001, ureilit – NWA 11511, a nawet chondryt wêglisty CK4 –
NWA 13035 (Meteoritical Bulletin Database). Na razie nie ma jednak potwier-
dzenia, ¿e proces klasyfikacji meteorytu Tinezrouft zosta³ rozpoczêty.

Na terenie Indii w ci¹gu kilku wieków odnotowano a¿ 133 potwierdzone spad-
ki, a meteoryt Mahadeva mo¿e staæ siê kolejnym z nich. Pod tym wzglêdem pañ-
stwo ustêpuje wy³¹cznie Stanom Zjednoczonym ze 156 spadkami (Meteoritical
Bulletin Database). Pierwszy bolid po którym mieszkañcy Indii znaleŸli œwie¿y
okaz zaobserwowano ju¿ w 1621 roku. By³ to meteoryt ¿elazny Jalandhar, z które-
go nastêpnie wykonano sztylet i nó¿ dla D¿ahangira – w³adcy imperium Wielkich
Mongo³ów (Moore 2011).

W przypadku Wietnamu spadków by³o 3, a ostatnie tego typu zjawisko mia³o
miejsce w lipcu 1941 roku. Znaleziono wówczas meteoryt Phuoc-Binh (chondryt
L5), który w katalogach figuruje jako spadek (Meteoritical Bulletin Database).
Z meteorytem tym wi¹¿e siê ciekawa historia, poniewa¿ jego od³amek o wymia-
rach 2,3x1,8x0,9 cm klasyfikowany przez rosyjskie badaczki w 1990 roku, zosta³
prawdopodobnie omy³kowo opisany jako kolejny wietnamski spadek z 1971
o nazwie Fuc Bin. Prawdopodobieñstwo, ¿e w 1941 spad³ tylko jeden okaz
o wadze 11 kg mo¿na uznaæ za wysokie (Rochette 2002).

Podsumowanie

Spadki meteorytów w 2019 roku nie da³y zbyt wielu okazji, by po raz kolejny spra-
wdziæ skutecznoœæ wyznaczania elipsy rozrzutu na podstawie nagrañ z sieci bolido-
wych oraz danych meteorologicznych. Wiêkszoœæ nowych okazów by³a znajdowa-
na przypadkowo lub dlatego, ¿e spad³a na obszary zaludnione pod postaci¹ wielu
fragmentów, które uderza³y w domy lub ich bezpoœrednie s¹siedztwo. Szczêœliwie
dwa meteorytowe deszcze na Kubie i w Kostaryce spowodowa³y jedynie straty
materialne, a nie uszczerbki na zdrowiu u ludzi b¹dŸ zwierz¹t.
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Spoœród najnowszych meteorytów warto wyró¿niæ przede wszystkim Viñales,
jako najwiêkszy deszcz kosmicznych kamieni w ubieg³ym roku oraz Aguas Zarcas
i Flensburg jako reprezentantów wci¹¿ niewielkiej grupy chondrytów wêglistych
znajdowanych tu¿ po spadku. Zw³aszcza w przypadku meteorytu Flensburg nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e poszukiwacze natkn¹ siê na kolejne fragmenty. 25-gramowy okaz
ca³kowity z pewnoœci¹ nie zaspokoi potrzeb œwiatowych laboratoriów, zw³aszcza ¿e
jest to meteoryt o bardzo interesuj¹cej budowie i sk³adzie chemicznym.

Wokó³ kolejnych spadków z Maroka i Algierii pojawia siê wiele pytañ. W tym
przypadku kluczowe znaczenie bêdzie mieæ szczegó³owa weryfikacja okolicznoœci
towarzysz¹cych spadkom oraz przeprowadzenie badañ okreœlaj¹cy wiek ziemski
znalezisk. Jest to zreszt¹ coraz czêstsza praktyka w przypadku w¹tpliwoœci doty-
cz¹cych daty spadku.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e w 2019 roku nowymi meteorytami w du¿ym
stopniu interesowa³y siê media. Spadki w Indiach, Kostaryce, Niemczech lub na
Kubie relacjonowa³y CNN, The Guardian czy CBS News, ale równie¿ lokalne
dzienniki i portale informacyjne. W dobie mediów spo³ecznoœciowych informacje
podawane przez dziennikarzy oraz internautów obiegaj¹ œwiat w b³yskawicznym
tempie. Rzetelna informacja o skutkach spadku, wygl¹dzie kosmicznych ska³ oraz
ich wartoœci naukowej mo¿e mieæ niebagatelne znaczenie dla przeciwdzia³ania
mitom powstaj¹cym wokó³ meteorytów, pozyskania nowego materia³u badawcze-
go, a w konsekwencji, do ukazania siê cennych i odkrywczych publikacji nauko-
wych.
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