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Meteorite falls in 2020–2021. Circumstances and observations

Abstract: The paper presents the circumstances and data accompanying meteorite falls in recent
years. The study contains descriptions of 21 falls observed in 2020 and 15 falls in 2021. These
phenomena took place on all continents, except the polar regions. In conclusion, this work is
a collection of several dozen stories about freshly fallen meteorites. They show many aspects
connected with the observations and the hunting for new specimens.
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Obserwowane spadki meteorytów wzbudzaj¹ ogromne emocje nie tylko wœród
œwiadków tych wydarzeñ, ale tak¿e naukowców i kolekcjonerów. Tego typu zja-
wiska s¹ Ÿród³em œwie¿ej materii kosmicznej, której badania pozwalaj¹ dowiedzieæ
siê wiêcej o pocz¹tkach Uk³adu S³onecznego oraz o tym, jakie procesy zachodzi³y
na planetach i planetoidach przed milionami lat. Natomiast z drugiej strony, to
tak¿e wyj¹tkowe wydarzenia dla ca³ych spo³ecznoœci, które coraz czêœciej s¹ relacjo-
nowane w mediach spo³ecznoœciowych oraz na ³amach portali informacyjnych.

W ten sposób spadki meteorytów staj¹ siê czymœ wiêcej, ni¿ zjawiskiem nauko-
wym, które mo¿na rozpatrywaæ z perspektywy astronomii, fizyki, chemii i geologii.
W pewnym sensie to tak¿e zjawiska spo³eczne, którym naturalnie towarzyszy
kontekst edukacyjny, ale czasami równie¿ polityczny lub prawny, o czym mo¿na
siê przekonaæ podczas lektury niniejszej pracy.

Artyku³ przybli¿a okolicznoœci i dane towarzysz¹ce spadkom meteorytów w la-
tach 2020–2021. Opracowanie jest obszerne w porównaniu z jego poprzednimi
ods³onami3, poniewa¿ przed dwoma laty zaobserwowano 21 spadków, a rok temu
15. Mia³y one miejsce na wszystkich kontynentach, poza obszarami polarnymi.
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1 Cz³onek PTMet #172 oraz IMCA #5695
2 Cz³onek PTMet #197 oraz IMCA #6157
3 Porównaj ACTA: vol. 9 (s. 187–205), vol. 10 (s. 199–221) i vol. 11 (s. 141–157)



W niemal wszystkich przypadkach fragmenty meteorytów by³y znajdowane
dziêki staraniom œwiadków oraz lokalnej ludnoœci. To w³aœnie mieszkañcy obsza-
rów, na które spad³y meteoryty, nawi¹zywali wspó³pracê z instytucjami naukowy-
mi i dzielili siê swoimi znaleziskami. Dok³adnie opisywali tak¿e szczegó³y doty-
cz¹ce bolidu oraz samych poszukiwañ. Profesjonalni, zawodowi poszukiwacze
mogli ich wesprzeæ tylko w bardzo ograniczonym zakresie, wszak podró¿e
w miejsca spadków by³y utrudnione przez obostrzenia spowodowane pandemi¹
COVID-19.

Przechodz¹c do opisów poszczególnych spadków warto podkreœliæ, ¿e niniejsza
praca nie jest wy³¹cznie zestawieniem najœwie¿szych spadków meteorytów, zawie-
raj¹cym podstawowe informacje - nazwê, miejsce i datê znalezienia czy ca³kowit¹
wagê odkrytych fragmentów. Nie jest tak¿e kompendium wiedzy o wynikach
badañ œwie¿ych meteorytów.

Stanowi raczej zbiór kilkudziesiêciu historii oraz okolicznoœci spadków, które
ukazuj¹ wiele aspektów towarzysz¹cych obserwacjom oraz poszukiwaniom nowych
okazów.

Spadki z 2020 roku potwierdzone przez The Meteoritical Society

Cavezzo

Chondryt L5-an
TKW: 55,3 g
Miejsce spadku: Emilia Romania, Włochy

W noworoczny wieczór, 1 stycznia 2020 roku o godz. 19:26 czasu lokalnego, we
W³oszech zarejestrowano bolid, który przyniós³ spadek meteorytu kamiennego.
Wejœcie meteoroidu w atmosferê zosta³o zarejestrowane przez 8 stacji sieci boli-
dowej PRISMA dzia³aj¹cej w ramach miêdzynarodowego projektu FRIPON. Na
podstawie nagrañ naukowcy z W³och i Francji okreœlili, ¿e masa meteoroidu przed
wejœciem w atmosferê wynosi³a 3,5 kg, a prêdkoœæ pocz¹tkowa 12,8 km/s. Mete-
oryt spada³ pod k¹tem 68° wzglêdem powierzchni ziemi – jasna faza lotu rozpo-
czê³a siê na wysokoœci 76 km, a zakoñczy³a 21,7 km nad ziemi¹. Zarejestrowano
tak¿e dwie fragmentacje, na wysokoœci 50 km oraz 30 km. Nastêpnie wyznaczono
trajektoriê oraz potencjalne miejsce spadku w rejonie miejscowoœci Rovereto sul
Secchia, Disvetro i Cavezzo, nieopodal Modeny (Carbognani 2020).

Poprawnoœæ obliczeñ uda³o siê potwierdziæ ju¿ trzy dni póŸniej. W sobotê,
4 stycznia, na fragmenty bardzo œwie¿ego meteorytu pokrytego czêœciowo skorup¹
obtopieniow¹ natkn¹³ siê Davide Gaddi, spaceruj¹c ze swoim psem w pobli¿u
zbiornika przeciwpowodziowego w wyznaczonej elipsie spadku. Jak przyzna³, jego
uwagê przyku³ nietypowy, ciemny kamieñ, tym bardziej ¿e wczeœniej przeczyta³
w lokalnej gazecie o bolidzie, który móg³ zakoñczyæ siê spadkiem meteorytów.
Davide Gaddi najpierw dostrzeg³ mniejszy okaz o wadze 3,6 g, a kilka metrów
dalej natkn¹³ siê na wiêkszy fragment, wa¿¹cy 55,3 g. Meteoryt sklasyfikowano
jako chondryt L5-an (Meteoritical Bulletin Database). Pomimo dalszych, inten-
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sywnych poszukiwañ w wyznaczonej elipsie spadku, w tym z u¿yciem najnowszych
technologii, np. dronów, nie uda³o siê natrafiæ na inne fragmenty.

Zhob

Chondryt H3-4
TKW: 18,96 kg
Miejsce spadku: Beludżystan, Pakistan

Drugi spadek w 2020 roku mia³ miejsce w pó³nocnej czêœci prowincji Belud¿ystan
w Pakistanie. 9 stycznia 2020 r. oko³o godz. 18:30 czasu lokalnego zaobserwo-
wano jasny bolid, któremu towarzyszy³ wyraŸnie s³yszalny ha³as. Parametry bolidu
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Dwa fragmenty meteorytu Cavezzo: 55,3 g i 3,6 g (fot. INAF).
Two fragments of the Cavezzo meteorite: 55.3 g and 3.6 g (photo: INAF).

Brekcjowana budowa meteorytu Zhob (fot. Laurence Garvie).
Brecciated construction of the Zhob meteorite (photo: Laurence Garvie).



nie s¹ znane, jednak meteoryt znaleziono tego samego dnia, poniewa¿ okaz o wa-
dze 2231 g uderzy³ w dach domu znajduj¹cego siê w wiosce Mando, po³o¿onej
w dystrykcie Zhob w prowincji Belud¿ystan (Meteoritical Bulletin Database).

Oprócz tego okazu, mieszkañcy lokalnych wniosek natrafili na trzy inne okazy -
6309 g, 5500 g oraz 4924 g. Z kolei pasterze kóz odnaleŸli meteoryt o wadze
11 kg, który stanowi masê g³ówn¹ z tego spadku, jednak nie widnieje ona w ofi-
cjalnej klasyfikacji. Co za tym idzie, ca³kowita waga fragmentów i ich liczba mo¿e
byæ jeszcze wy¿sza. Meteoryt Zhob jest chondrytem H4-5, a znalezione okazy
maj¹ kszta³t prze³amanych bloków, z lekko zaokr¹glonymi krawêdziami. Skorupa
obtopieniowa nosi œlady uderzenia o twarde pod³o¿e (Meteoritical Bulletin Data-
base).

Daoura 002

Chondryt H6
TKW: 70 kg
Miejsce spadku: Bechar, Algieria

Wed³ug doniesieñ nomadów, meteoryty spad³y 23 lutego 2020 r. w pobli¿u
miasta Tabelbala, po zachodzie s³oñca. Zdaniem naocznych œwiadków bolid poru-
sza³ siê ze wschodu na zachód, a zjawisko zakoñczy³o siê spadkiem wielu okazów.
Poszukiwacze znaleŸli 70 kg fragmentów meteorytu, które sklasyfikowano jako
chondryt zwyczajny H6. Znaleziska w przewa¿aj¹cej mierze zakupi³ sprzedawca
meteorytów, Didi Baidari. Waga oraz lokalizacja masy g³ównej nie zosta³a ujaw-
niona. Ze wzglêdu na brak szczegó³owych raportów dotycz¹cych bolidu, The
Meteoritical Society uznaje spadek za „prawdopodobnie obserwowany”, ale nie
zaprzecza, ¿e dosz³o do niego w terminie okreœlonym przez nomadów (Meteoritical
Bulletin Database).
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Dwa fragmenty meteorytu Daoura 002 (fot. Anthony Love).
Two fragmnets of the Daoura 002 (photo: Anthony Love).



Novo Mesto

Chondryt L5
TKW: 720 g
Miejsce spadku: Słowenia

28 lutego 2020 r. nad po³udniowo-wschodni¹ S³oweni¹ pojawi³ siê dzienny bolid,
obserwowany tak¿e z Chorwacji, Austrii, Wêgier i W³och. Zjawisko by³o widoczne
o godz. 10:31 czasu lokalnego i towarzyszy³y mu odg³osy przypominaj¹ce grzmoty.
Amerykañskie satelity wojskowe wykry³y, ¿e fragmentacja meteoroidu nast¹pi³a
34,5 km nad ziemi¹ i wygenerowa³a 0,34 kt energii, co wskazuje na ska³ê o œred-
nicy oko³o 1,5 m. W momencie rejestracji przez satelity meteoryt spada³ z prêd-
koœci¹ 21,5 km/s (CNEOS 2020). Bolid zosta³ te¿ zarejestrowany za pomoc¹
wideorejestratorów samochodowych.

Pierwsi poszukiwacze pojawili siê w S³owenii ju¿ na pocz¹tku marca. Mi³oœnik
astronomii, Jim Goodall z portalu Strewnify, wykorzysta³ ogólnodostêpne nagra-
nia superbolidu z kamer samochodowych, dane meteorologiczne oraz informacje
z NASA CNEOS, by zasymulowaæ spadek (Goodall 2020).

Obliczenia Goodalla wykorzysta³ zespó³ poszukiwaczy pod przewodnictwem
Bojana Ambro�ièa – geologa, który 7 marca zmobilizowa³ ponad 30 osób do
wspólnych poszukiwañ. Wieczorem Bojan otrzyma³ od Gregora Kosa zdjêcia
meteorytu znalezionego trzy dni wczeœniej w pobli¿u jego domu. Fragment wa¿y³
203 g i znajdowa³ siê zaledwie kilkaset metrów od obszaru przeszukiwanego przez
geologa i grupê poszukiwaczy. W niedzielê 8 marca naukowcy zorganizowali
konferencjê prasow¹ z udzia³em znalazcy. Podczas niej zaprezentowali historiê
znalezienia okazu, postêp poszukiwañ oraz sam meteoryt (Ambro�iè 2020a).
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Drugi ze znalezionych meteorytów Novo Mesto, widoczne fragmenty skorupy oraz zbrekcjowane wnętrze
(fot. Bojan Ambrozic).
The second of the Novo Mesto meteorites found, visible fragments of the crust and the brecciated interior
(photo: Bojan Ambrozic).



12 marca poinformowano o istnieniu drugiego fragmentu meteorytu Novo
Mesto. Wa¿y 469 g i w odró¿nieniu od pierwszego okazu ma bardzo ró¿norodn¹,
brekcjowat¹ strukturê, a jednoczeœnie zachowa³o siê na nim niewiele skorupy
obtopieniowej. Meteoryt zosta³ znaleziony dwa dni wczeœniej w pobli¿u wioski
Mirna Peè (Ambro�iè 2020b).

Z kolei 14 marca w lesie po³o¿onym na pó³nocny-zachód od Novo Mesto
znaleziono trzeci okaz o wadze 48 gramów. W nie³atwym terenie pokrytym grub¹
warstw¹ liœci natrafi³a na niego Gaja Ukar Ekart, prowadz¹ca poszukiwania razem
ze swoj¹ mam¹. Jak przyzna³y, znalezienie meteorytu zajê³o im zaledwie 45 minut
(Ambro�iè 2020c).

Dalsze poszukiwania zosta³y wstrzymane z powodu obostrzeñ towarzysz¹cych
pandemii koronawirusa COVID-19.

3 lipca 2020 roku meteoryt sklasyfikowano jako chondryt L5. Masa g³ówna
o wadze 469 g jest przechowywana w S³oweñskim Muzeum Historii Naturalnej
w Ljubljanie (Meteoritical Bulletin Database).

Tihigrin

Chondryt L4
TKW: 6,53 kg
Miejsce spadku: Gao, Mali

Dok³adna data spadku meteorytu Tihigrin nie jest znana. Z relacji œwiadków
wynika, ¿e spadek móg³ mieæ miejsce w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 roku.
Wtedy to dwóch mieszkañców wioski Béchéku w Mali – Emakny Ag Alhassane
i Amoumene Ag Oyahitt, dostrzeg³o jasny meteor podczas wspólnego picia herba-
ty, tu¿ przed zachodem s³oñca. S³yszeli tak¿e odg³os wybuchu. Zaintrygowani tym
zjawiskiem udali siê na po³udnie, gdzie widoczny by³ bolid.

Po dwóch dniach odnaleŸli du¿y meteoryt pokryty skorup¹ obtopieniow¹, który
le¿a³ w pobli¿u niewielkiej wioski Tihigrin, ok. 11 km na po³udnie od Béchéku.
O swoim odkryciu poinformowali kuzyna, Mokhtara Ansary’ego, który zabra³
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Jedyny okaz meteorytu Tihigrin o wadze 6534 g (fot. Anthony Irving).
The only specimen of the Tihigrin meteorite weighing 6534 g (photo:
Anthony Irving).



meteoryt do miasta Bamako, by zasiêgn¹æ rady od jego mieszkañców i byæ mo¿e
sprzedaæ znaleziony kamieñ. Wówczas jeden z by³ych mieszkañców miasta, Salim
Habili, skontaktowa³ siê z dr Anthonym Irvingiem z Uniwersytetu Waszyngtoñ-
skiego. Próbka o wadze 60 g zosta³a przes³ana do Stanów Zjednoczonych, co
pozwoli³o sklasyfikowaæ okaz jako chondryt L4 (Meteoritical Bulletin Database).

Gatuto

Chondryt L6
TKW: 25 kg
Miejsce spadku: Kenia

Mieszkañcy wiosek Gatuto, Kombuini i Kimicha w Kenii doœwiadczyli spadku
meteorytu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 20:27 czasu lokalnego. Zauwa¿ono wtedy
jasny bolid, a oko³o 5 min. póŸniej rozleg³ siê dŸwiêk trzech wybuchów podob-
nych do wystrza³u z broni palnej i trwaj¹cy nieco d³u¿ej szum, który tak¿e zakoñ-
czy³ odg³os dalekiego wybuchu. Jak wynika z relacji œwiadków, zjawisko wzbudzi³o
przera¿enie, a wielu mieszkañców wiosek zamknê³o siê w domach (Muchiri 2020).

Kilka minut po bolidzie, jeden z fragmentów meteorytu o wadze 200 g przebi³
blaszany dach domu w wiosce Kombuini. Mieszkanka tego budynku, Mary Wam-
burum, przygotowywa³a wówczas kolacjê. Meteoryt wyl¹dowa³ w s¹siednim poko-
ju i rozpad³ siê na mniejsze kawa³ki po uderzeniu w betonow¹ pod³ogê. Nastêpnie
w okolicach wioski Gatuto znaleziono wiêksze, kilkukilogramowe okazy.

Podczas spadku, Josphat Gakere przebywa³ przed swoim domem przy drodze
do Gatuto, kiedy razem z rodzin¹ zauwa¿y³ bolid i us³ysza³ wybuchy. Meteoryt
wyl¹dowa³ zaledwie 15 metrów od jego domu, na polu poroœniêtym m³od¹ kuku-
rydz¹. Fragment wybi³ oko³o metrowe zag³êbienie, z którego nastêpnego dnia
wydobyto okaz o wadze 6140 g pokryty skorup¹ obtopieniow¹.
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Rozbity okaz meteorytu Gatuto pokryty warstwą gleby o rdzawej barwie (fot. Michael Farmer).
A crashed specimen of the Gatuto meteorite covered with a layer of rust-colored soil (photo: Michael
Farmer).



Dalsze poszukiwania prowadzone przez Mahameda Nur Ogle pozwoli³y natra-
fiæ na fragment wa¿¹cy 2290 g, który le¿a³ na farmie przylegaj¹cej do dzia³ki
Josphata Gakere. Podczas spadku, meteoryt ten uderzy³ w pieñ drzewa i czêœciowo
roz³upa³ korê. Inny okaz o wadze ok. 1 kg le¿a³ przy drodze Kerugoya-Kaguma we
wsi Kimicha. Mieszkañcy pobliskich wniosek posiadali tak¿e 494,4 g od³amków
meteorytu znalezionych w nieustalonych miejscach oraz 117,7 g fragmentów zna-
lezionych na drodze Kagio-Kutus.

Kolejny kamieñ o masie ponad 8 kg zosta³ wydobyty z otworu uderzeniowego
za domem mê¿czyzny, po³o¿onym 2,2 km na pó³nocny zachód od Gatuto. Ten
meteoryt zosta³ czêœciowo roz³upany przez mieszkañców, dlatego wa¿y obecnie
7,4 kg (Karmaka 2020a).

Okazy ze spadku w rejonie Gatuto zosta³y wykupione g³ównie przez amerykañ-
skich kolekcjonerów i sprzedawców meteorytów – Michaela Farmera (9,3 kg),
Johna Higginsa (10,112 kg), ale tak¿e Mahameda Nur Ogle. Masa g³ówna
pozostaje w kolekcji Johna Higginsa (Meteoritical Bulletin Database).

Tiros

Achondryt, EUC-cm
TKW: 400 g
Miejsce spadku: Minas Gerais, Brazylia

Na pocz¹tku wrzeœnia 2020 roku, rolnik z wioski Tiros znalaz³ na swoim polu
czarny kamieñ z b³yszcz¹c¹, smolist¹ skorup¹ obtopieniow¹. Poniewa¿ prowa-
dzono wówczas prace przy wykaszaniu traw, mê¿czyzna postanowi³ wróciæ po
znalezisko innym razem. 18 wrzeœnia przyjecha³ ponownie w to samo miejsce
i zabra³ kamieñ do domu, po czym podarowa³ go swojej ¿onie, mi³oœniczce
minera³ów. Nastêpnie mê¿czyzna wys³a³ film prezentuj¹cy okaz do swoich przyja-
ció³. Wœród nich by³ ksi¹dz José Luis de Araujo Paiva, który podejrzewa³, ¿e mo¿e
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Jedyny okaz meteorytu Tiros o orientowanym kształcie (fot. Amanda Tosi).
The only specimen of the Tiros meteorite with an oriented shape (photo: Amanda Tosi).



to byæ meteoryt. Duchowny pamiêta³ wci¹¿ bolid, który by³ widoczny nad Brazyl-
i¹ w maju tego samego roku i postanowi³ poinformowaæ o sprawie dziennikarza
z portalu Tirense Notícias. Redaktor opisa³ historiê Titoty i wzbudzi³ zainte-
resowanie badaczy - Elizabeth Zuculotto, kurator wystawy meteorytów w bra-
zylijskim Muzeum Narodowym, oraz jej zespo³u. Dziêki publikacji i kontaktowi
z dziennikarzem byli w stanie dotrzeæ bezpoœrednio do znalazcy (Karmaka 2020b).

Meteor z 8 maja 2020 r. by³ wyj¹tkowo jasny i pojawi³ siê o godz. 3:25 czasu
lokalnego. Z miast Minas Gerais i São Paulo obserwowali go liczni œwiadkowie,
a mieszkañcy co najmniej 18 innych miejscowoœci w regionie Triângulo Mineiro
donieœli, ¿e s³yszeli g³oœny dŸwiêk eksplozji. Bolid uda³o siê tak¿e zarejestrowaæ za
pomoc¹ 8 kamer s³u¿¹cych do monitorowania pogody i rejestratora all-sky, a sate-
lita geostacjonarny GOES-16 wykry³ b³ysk meteoru przy pomocy instrumentu
GLM s³u¿¹cego do mapowania wy³adowañ atmosferycznych. Meteoroid spada³
pod k¹tem 15,8° wzglêdem powierzchni Ziemi i zgas³ na wysokoœci 29,7 km, na
zachód od Tiros (Zurita 2020a).

Poniewa¿ znalezisko rolnika z Tiros by³o bardzo œwie¿e oraz zosta³o odkryte
30 km od elipsy rozrzutu wyliczonej przez Jima Goodalla, uznano je za pocho-
dz¹ce z majowego bolidu nad Brazyli¹.

28 listopada 2020 roku meteoryt zosta³ oficjalnie sklasyfikowany i wpisany do
katalogu MetBull jako pojedynczy okaz o wadze 400 g – eukryt kumulatowy.
Kamieñ jest w³asnoœci¹ znalazcy, ale jego fragment o wadze 80 g trafi³ do Muzeum
Narodowego w Rio de Janeiro. Meteoryt posiada orientowany kszta³t, co oznacza,
¿e nie kozio³kowa³ podczas lotu i jest pokryty b³yszcz¹c¹ skorup¹ obtopieniow¹
z wyraŸnymi liniami sp³ywu (Meteoritical Bulletin Database).

Madura Cave
Chondryt L5
TKW: 1072 g
Miejsce spadku: Nullarbor Plain, Australia

Desert Fireball Network (DFN) to sieæ bolidowa dzia³aj¹ca w Australii, na któr¹
sk³ada siê ponad 50 stacji rejestruj¹cych meteory. Jeden z nich dostrze¿ono ran-
kiem 20 czerwca 2020 r., o godz. 6:05 czasu lokalnego. By³ to bolid, którego jasna
faza lotu trwa³a 5,5 sekundy – rozpoczê³a siê na wysokoœci 75 km, a zakoñczy³a
18,6 km nad poziomem gruntu (Meteoritical Bulletin Database). Z obliczeñ
zespo³u DFN wynika³o, ¿e masa g³ówna o wielkoœci kilograma przetrwa³a lot przez
atmosferê i mog³a dotrzeæ do ziemi. W wyliczon¹ elipsê spadku uda³o siê dwóch
naukowców z Curtin University: dr Hadrien Devillepoix i dr Anthony Lagain. Ich
zadaniem by³ rekonesans terenu pod k¹tem poszukiwañ z wykorzystaniem dro-
nów. Ku zaskoczeniu poszukiwaczy okaza³o siê, ¿e drony nie bêd¹ potrzebne.

Ju¿ podczas pierwszego dnia pobytu w rejonie spadku, 9 lipca 2020 r.,
naukowcy zauwa¿yli meteoryt tkwi¹cy w drodze przecinaj¹cej elipsê spadku. Wa¿y
on 1072 g i zosta³ sklasyfikowany jako chondryt L5. Choæ masa meteorytu
pokrywa siê z estymacj¹ wynikaj¹c¹ z danych dotycz¹cych bolidu, to przedsta-
wiciele DFN nie wykluczaj¹ kolejnych poszukiwañ w rejonie, gdzie znaleziono
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jedyny dot¹d meteoryt. Krzywa blasku bolidu wykaza³a, ¿e na wysokoœci ok.
24 km mog³o dojœæ do fragmentacji. Mo¿liwe wiêc, ¿e na równinie Nullarbor
zalegaj¹ tak¿e kilkugramowe okazy meteorytu Madura Cave (Devillepoix i in.
2021).

Narashino

Chondryt H5
TKW: 350 g
Miejsce spadku: Chiba, Japonia

2 lipca 2020 r. o godz. 2:32 czasu lokalnego mieszkañcy œrodkowej Japonii mogli
zaobserwowaæ jasny meteor, któremu towarzyszy³y g³uche odg³osy detonacji. Zja-
wisko trwa³o oko³o 7 sekund i przynios³o spadek meteorytów w mieœcie Narashino
w prowincji Chiba. Przelot meteoru zarejestrowa³o co najmniej 9 kamer, w tym
specjalistyczne rejestratory sieci bolidowej SonotaCo, s³u¿¹ce do analizy zjawisk
bolidowych i wyznaczania potencjalnych miejsc spadków. Nagrania dostarczy³y
badaczom szczegó³owych danych, które wykorzystano w raporcie opublikowanym
kilka dni po spadku (Karmaka 2020c).

Jako pierwsza meteoryty odnalaz³a kobieta mieszkaj¹ca w mieœcie Narashino.
W œrodku nocy us³ysza³a g³oœny ha³as dochodz¹cy z korytarza prowadz¹cego na
dziedziniec, a kolejnego dnia japoñskie media poda³y informacjê o bolidzie
widocznym kilka godzin wczeœniej. To sk³oni³o kobietê do samodzielnych poszu-
kiwañ. Spostrzeg³a, ¿e balustrada przy wyjœciu na dziedziniec by³a zadrapana, a tu¿
obok niej le¿a³ okaz o wadze 63 g. Dwa dni póŸniej kobieta przeszuka³a dzie-
dziniec wspólnie z dozorc¹ i odkry³a jeszcze jeden, tym razem bardziej pordzewia³y
fragment wa¿¹cy 70 g. Sta³o siê jasne, ¿e meteoryt uleg³ roz³amaniu przy uderzeniu
w barierkê, poniewa¿ fragmenty dobrze do siebie pasowa³y. Drugi okaz by³ jednak
zdecydowanie bardziej zwietrza³y z powodu d³u¿szego nara¿enia na deszczow¹
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Jedyny okaz meteorytu Madura Cave, in situ (fot. Hadrien Devillepoix).
The only specimen of the Madura Cave meteorite, in situ (photo: Hadrien Devillepoix).



pogodê. Z kolei 18 lipca 2020 r., na pi¹tym piêtrze tego samego budynku,
odnaleziono kilka niewielkich fragmentów o ³¹cznej wadze 22 g. W ten sposób,
suma od³amków pierwszego meteorytu wynios³a 156 g (Meteoritical Bulletin
Database).

Poza Narashino, fragmenty meteorytu znaleziono tak¿e w mieœcie Funabashi,
ok. 1 km na pó³nocny-wschód od lokalizacji pierwszych znalezisk. 22 lipca 2020 r.
agent nieruchomoœci znalaz³ na parkingu dwa fragmenty o wadze 95 g i 73 g oraz
elementy pot³uczonej dachówki. Kiedy uda³ siê do sklepu, by zakupiæ now¹
dachówkê, sprzedawca zasugerowa³, ¿e znalezione okruchy mog¹ pochodziæ z kos-
mosu. Mê¿czyzna postanowi³ wiêc przekazaæ je w³aœcicielowi mieszkania, którego
dach zosta³ uszkodzony podczas spadku. PóŸniej w tej samej lokalizacji odkryto
równie¿ 11 ma³ych fragmentów meteorytu, dlatego ³¹czna masa drugiego okazu
przekroczy³a 194 g.

Okruchy meteorytu Narashino pozostaj¹ w rêkach znalazców, ale okaz o wadze
63 g przekazano do badañ i na ekspozycjê w Narodowym Muzeum Natury
i Nauki w Tokio (Karmaka 2020c).

Kolang
Chondryt CM1/2
TKW: 2,55 kg
Miejsce spadku: Sumatra Północna, Indonezja

Meteoryt Kolang uderzy³ w dom stolarza zajmuj¹cego siê wykonywaniem trumien.
Josua Hutagalung w momencie spadku pracowa³ w swoim warsztacie. Zjawisko to
mia³o miejsce 1 sierpnia 2020 r. oko³o godz. 16:40 czasu lokalnego (Meteoritical
Bulletin Database).
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Dwa fragmenty meteorytu Narashino z widczną różnicą powerzchniowego wietrzenia (fot. Seiichi Yoneda).
Two fragments of the Narashino meteorite with a visible difference in surface weathering (photo: Seiichi
Yoneda).



Pierwsze odg³osy towarzysz¹ce bolidowi, które przypomina³y wybuchy, mê¿czy-
zna us³ysza³ tu¿ po godz. 16:30 czasu lokalnego. Pomyœla³, ¿e mo¿e to byæ ha³as
dochodz¹cy z ulicy, poniewa¿ przypomina³ przejazd ciê¿arówki przewo¿¹cej ka-
mienie. Josua powróci³ do pracy, gdy kilka minut póŸniej coœ uderzy³o w blaszany
dach jego domu, przylegaj¹cego do warsztatu. Tu¿ po pracy postanowi³ poszukaæ
przyczyn tego ha³asu. Gdy wyszed³ przed dom, zauwa¿y³ dziurê w dachu i le¿¹cy
w rowie kamieñ, który utworzy³ oko³o 20-centymetrowe zag³êbienie w podmo-
k³ym gruncie. Josua siêgn¹³ po telefon komórkowy, by udokumentowaæ nietypo-
we znalezisko, a nastêpnie wydoby³ je wspólnie z ¿on¹ i dzieæmi. Tu¿ obok
zag³êbienia utworzonego przez fragment o wadze ok. 2100 g, le¿a³y fragmenty
dachu oraz drugi okaz meteorytu, wa¿¹cy ok. 100 g – to prawdopodobnie czêœæ
od³amana od masy g³ównej (Karmaka 2020d).

Dwa dni póŸniej Josua Hutagalung poinformowa³ o swoim znalezisku dzien-
nikarzy. Wiadomoœæ o spadku meteorytu pojawi³a siê w indonezyjskiej telewizji,
a tak¿e w internecie. Chocia¿ pocz¹tkowo znalazca nie mia³ zamiaru sprzedawaæ
meteorytów i traktowa³ je jako symbol szczêœcia dla swojej rodziny, masa g³ówna
zosta³a wykupiona przez amerykañskich kolekcjonerów (Illmer 2020). Umo¿liwi³o
to szybkie badania i klasyfikacjê meteorytu, które przeprowadzono na Arizona
State University.

Oprócz okazów, które odnalaz³ Hutagalung, natrafiono tak¿e na inne frag-
menty. Jeden z okazów o wadze ok. 100 g wyl¹dowa³ w polu ry¿owym, 2,2 km na
po³udnie od lokalizacji masy g³ównej. Niestety, podczas wydobywania z gruntu,
meteoryt zosta³ bardzo silnie pokruszony. Dwa inne fragmenty o wadze ok. 250 g
zosta³y znalezione 7,8 km na po³udnie od miejsca spadku najwiêkszego fragmentu
meteorytu Kolang (Karmaka 2020d).
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Meteoryt Kolang, widoczne regmaglipty na powierzchni (fot. Josua Hutagalung).
Kolang meteorite, visible regmaglypts on the surface (photo: Josua Hutagalung).



Meteoryt Kolang to przedstawiciel grupy chondrytów wêglistych CM1/2, sk³a-
daj¹cej siê z zaledwie 26 ró¿nych meteorytów. Jednoczeœnie stanowi wœród nich
jedyny obserwowany spadek, co dodatkowo podkreœla rzadkoœæ znaleziska
(Meteoritical Bulletin Database).

Santa Filomena

Chondryt H5-6
TKW: 80 kg
Miejsce spadku: Pernambuco, Brazylia

Spadek meteorytu w Brazylii poprzedzi³ bolid, który pojawi³ siê na niebie 19
sierpnia o godz. 10:18 czasu lokalnego. Zjawisko zosta³o zarejestrowane przez
cztery kamery wykorzystywane do obserwacji pogody w ramach sieci „Clima Ao
Vivo”. Meteor wykry³ tak¿e satelita GOES-16.

Dziêki danym wideo, cz³onkowie brazylijskiej sieci bolidowej BRAMON (Bra-
zilian Meteor Observation Network) byli w stanie okreœliæ parametry lotu
meteoroidu. Cia³o kosmiczne wesz³o w ziemsk¹ atmosferê z prêdkoœci¹ 15,36 km/s
i spada³o pod k¹tem 43,1° wzglêdem powierzchni Ziemi. Koniec jasnej fazy lotu
nast¹pi³ na wysokoœci 20,9 km, w momencie gdy meteoroid znajdowa³ siê 7,5 km
na wschód od miasta Santa Filomena. Pierwsze fragmenty odnaleziono ju¿ w dniu
spadku, poniewa¿ fragment o wadze 1,5 kg uderzy³ w dom po³o¿ony ok. 1 km od
centralnego placu miasta Santa Filomena. Inny okaz wa¿¹cy 2,5 kg i wyró¿niaj¹cy
siê sto¿kowatym kszta³tem, uderzy³ w dach domu tu¿ przy g³ównym koœciele
miejskim (Meteoritical Bulletin Database). Okaz ten ma byæ czêœci¹ ekspozycji
meteorytów po odbudowaniu Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro, które
sp³onê³o we wrzeœniu 2018 roku.

Ciekawe okolicznoœci towarzyszy³y tak¿e znalezieniu masy g³ównej o wadze
38,2 kg. Meteoryt wyl¹dowa³ 7 km od miasta Santa Filomena i zosta³ odnaleziony
dziêki kilkudniowym poszukiwaniom dwóch rolników. Jeden z nich by³ œwiad-
kiem bolidu, natomiast drugi us³ysza³ g³uchy odg³os uderzenia meteorytu o ziemiê.
Mimo znacznej wielkoœci i wagi okazu, natrafienie na masê g³ówn¹ nie by³o ³atwe,
poniewa¿ znacznie zag³êbi³a siê w ziemi oraz zosta³a czêœciowo przysypana py³em
wzbitym w powietrze.

Liczne okazy znaleziono tak¿e w okolicach wioski Caramari. W poszukiwaniach
brali udzia³ nie tylko mieszkañcy okolicznych miejscowoœci, ale tak¿e poszukiwa-
cze meteorytów z odleg³ych rejonów Brazylii i innych krajów oraz przedstawiciele
brazylijskich instytucji badawczych (Karmaka 2020e). £¹czna waga znalezisk
wynios³a 80 kg, a meteoryt sklasyfikowano jako chondryt H5-6 (Meteoritical
Bulletin Database).

Po spadku meteorytu Santa Filomena na szerok¹ skalê prowadzono nie tylko
poszukiwania, ale tak¿e sprzeda¿ znalezionych okazów, które najczêœciej by³y eks-
portowane za granicê. Wzbudzi³o to o¿ywion¹ dyskusjê na ³amach mediów. Brali
w niej udzia³ przedstawiciele w³adz, naukowcy, ale równie¿ sami poszukiwacze
i kolekcjonerzy meteorytów. Politycy oraz niektórzy badacze postulowali wprowa-
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dzenie zakazu wywo¿enia meteorytów poza Brazyliê w celu zabezpieczenia materia-
³u badawczego dla lokalnych instytucji. Z kolei poszukiwacze, kolekcjonerzy, ale
tak¿e przedstawiciele sieci bolidowej BRAMON przekonywali, ¿e wspó³praca po-
miêdzy znalazcami, naukowcami, ale tak¿e osobami zajmuj¹cymi siê komercyjn¹
dzia³alnoœci¹ wokó³ meteorytów, prowadzi do odkrycia wiêkszej liczby znalezisk,
a w konsekwencji do pozyskania wiêkszej liczby okazów do badañ. Ich zdaniem to
równie¿ chêæ zarobku ze strony miejscowej ludnoœci jest jednym z czynników,
które determinuj¹ czas i wysi³ek poœwiêcony na poszukiwania. Jak mo¿na prze-
czytaæ w liœcie otwartym BRAMON: Dziêki wartoœci handlowej meteorytów lokalni
mieszkañcy pomogli w poszukiwaniach i znaleŸli dziesi¹tki kilogramów meteorytów,
w tym najwiêksze dotychczas odkryte masy (…) Gdyby meteoryty by³y przeznaczone
wy³¹cznie do badañ lub gdyby istnia³y œrodki ograniczaj¹ce ich handel, tylko badacze
byliby zmotywowani do ich poszukiwania. Wiêkszoœæ fragmentów mog³aby zgubiæ siê
w polach i ulec zniszczeniu. Mieszkañcy, którzy ostatecznie znaleŸliby meteoryty, nie
byliby zainteresowani informowaniem w³adz, ale szukaliby tajnych sposobów ich
sprzeda¿y (Zurita 2020b).

Dyskusjê zakoñczono propozycj¹ nowych regulacji prawnych, które zak³adaj¹,
¿e w³aœcicielem meteorytu jest w³aœciciel nieruchomoœci, na której wyl¹dowa³ okaz.
Rozpatrywane jest tak¿e wprowadzenie obowi¹zku zg³oszenia znaleziska do wska-
zanej jednostki samorz¹du lub instytucji naukowej, koniecznoœci przekazania
meteorytu do badañ na okres maksymalnie 6 miesiêcy, zakaz wywo¿enia meteory-
tów poza granice kraju i mo¿liwoœæ odkupienia okazu przez w³adze lub instytucje
naukowe za obustronnie ustalon¹ cenê. Zmiany te s¹ w tej chwili dyskutowane
przez brazylijskie w³adze (Câmara dos Deputados 2020).
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Masa główna meteorytu Santa Filomena z licznymi regmagliptami (fot. Michael Farmer).
Main mass of the Santa Filomena meteorite with many regmaglypts (photo: Michael Farmer).



Tarda

Chondryt C2-ung
TKW: 4 kg
Miejsce spadku: Maroko

Tysi¹ce fragmentów meteorytu wêglistego wyl¹dowa³o na marokañskiej czêœci
Sahary, 25 sierpnia 2020 r., ok. godz. 14:30 czasu lokalnego. Dzienny bolid by³
obserwowany z po³udnia kraju, miêdzy innymi z miejscowoœci Alnif, Zagora
i Tazarine.

Poszukiwania rozpoczê³y siê niemal natychmiast. W Maroku dzia³a wielu
poszukiwaczy meteorytów, wiêc tego samego dnia w rejonach, gdzie bolid by³
najlepiej widoczny, pojawi³y siê setki osób, które wypatrywa³y na piasku œwie¿ych
okazów meteorytu. Ju¿ 26 sierpnia pierwszy okaz odnalaz³ mieszkaniec wioski
Tarda, Alalou Youssef. Znalezisko le¿a³o nieopodal jego rodzinnej miejscowoœci,
w pobli¿u drogi krajowej ³¹cz¹cej Ouarzazate z Echidia. Bliskoœæ tej trasy spowo-
dowa³a, ¿e na miejscu spadku przyby³y wkrótce nie setki, a tysi¹ce osób. Tak liczna
grupa poszukiwaczy przywiod³a w rejon poszukiwañ ogólnokrajowe stacje telewi-
zyjne – na kana³ach Al Oula i 2M pojawi³o siê kilka reporta¿y z udzia³em osób
obecnych w elipsie spadku. Przeszukiwany obszar mia³ 3 km d³ugoœci i znajdowa³
siê 10 km na wschód od Tardy.

Ostatecznie znaleziono tysi¹ce ma³ych, w wiêkszoœci kompletnych meteorytów
o masie od kilku miligramów do 99 g. Ich ³¹czna waga wynios³a ok. 4 kg. Wiele
meteorytów uda³o siê wydobyæ z piasku dziêki u¿yciu silnych magnesów neody-
mowych. Niektóre okazy posiadaj¹ cechy meteorytu orientowanego, a ich skorupa
obtopieniowa wyró¿nia siê niebieskaw¹ opalizacj¹, widoczn¹ przy patrzeniu na
okaz w specyficznych warunkach oœwietleniowych.

Meteoryt Tarda jest sklasyfikowany jako chondryt wêglisty C2-ung, st¹d nie
dziwi jego kruchoœæ i podatnoœæ na dzia³anie wilgoci – zwil¿ony wod¹ lub alkoho-
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Wiele drobnych fragmentów meteorytu Tarda z widocznymi inkluzjami (fot. Aziz Habibi).
Many small fragments of the Tarda meteorite with visible inclusions (photo: Aziz Habibi).



lem wydziela zapach smo³y. Fragmenty s¹ matowoczarne i posiadaj¹ na prze³amie
niewielkie, bia³e klastry (<1 mm œrednicy). Wiêkszoœæ okazów, w tym masa g³ówna
meteorytu, trafi³a w rêce kolekcjonerów i sprzedawców meteorytów. Najwiêksze
zbiory posiada Adam Aaronson – ³¹cznie 628 g fragmentów, w³¹cznie z mas¹
g³ówn¹ o wadze 99 g. Ponadto fragmenty o wadze 8,4 g znajduj¹ siê na Uniwer-
sytecie Waszyngtoñskim, 21 g posiada w zbiorach Uniwersytet Nowego Meksyku,
okazy wa¿¹ce 7 g i 6 g trafi³y do Uniwersytetu Hassana II w Casablance, a 20 g
posiada Ministerstwo Energii, Górnictwa i Œrodowiska w Rabacie (Meteoritical
Bulletin Database).

Djadjarm

Chondryt L6
TKW: 3100 g
Miejsce spadku: Khorasan, Iran

4 listopada 2020 r. o godzinie 20:00 czasu lokalnego mieszkañcy wsi w prowin-
cjach Semnan i pó³nocnych Khorasan w pó³nocno-wschodnim Iranie, zobaczyli
jasny obiekt na niebie i us³yszeli g³oœny huk. Opisali, ¿e zmierza³ on w kierunku
regionów Kalat-e Hay-ye Sharqi i Djadjarm.

Wiadomoœæ o nietypowym zjawisku na niebie zosta³a rozpowszechniona przez
lokalne i ogólnokrajowe media, a pocz¹tkowo poszukiwania by³y prowadzone
przez wojsko. Rekonesans przeprowadzony przez ¿o³nierzy w miejscu spadku nie
przyniós³ rezultatów.

Dwa tygodnie po spadku mieszkañcy regionu natknêli siê na fragmenty mete-
orytu w pobli¿u rezerwatu przyrody Koohbaba i kopalni boksytu o tej samej
nazwie. By³o to 16 km na po³udniowy-zachód od miasta Djadjarm.
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Jedyny okaz meteorytu Djadjarm rozbity na
cztery fragmenty (fot. Jerome Gattacceca).
The only specimen of the Djadjarm meteorite
broken into four fragments (photo: Jerome
Gattacceca).



Znaleziska tworz¹ jeden okaz, rozbity na cztery kawa³ki. Fragmenty maj¹ jasno-
szare wnêtrze i s¹ pokryte skorup¹ obtopieniow¹. Meteoryt sklasyfikowano jako
chondryt L6 w CEREGE – European Centre Research And Teaching In Geo-
sciences De L’envi. Masa g³ówna pozostaje w rêkach znalazców, a Hojat Kamali,
irañski poszukiwacz i kolekcjoner, umieœci³ fragment o wadze 650 g w swoim
prywatnym muzeum w Teheranie, gdzie znajduje siê ponad 1200 okazów znale-
zionych miêdzy innymi podczas organizowanych przez niego wypraw poszuki-
wawczych na pustyni Lut (Meteoritical Bulletin Database).

Kindberg

Chondryt L6
TKW: 233 g
Miejsce spadku: Steiermark, Austria

Spadek meteorytu w Austrii nast¹pi³ po bolidzie, który by³ widoczny na niebie
24 sekundy. Wyj¹tkowo d³ug¹ jasn¹ fazê lotu zarejestrowano 19 listopada 2020
roku, nie tylko przy udziale kamer europejskich sieci bolidowych AllSky7
i FRIPON, a tak¿e wielu kamer amatorskich, s³u¿¹cych do monitoringu prywat-
nych posesji. Meteor pojawi³ siê na niebie o godz. 4:24 czasu lokalnego i zacz¹³
jaœnieæ na wysokoœci 100 km, gdy znajdowa³ siê nad granic¹ niemiecko-czesk¹.
Lecia³ wówczas z prêdkoœci¹ 14 km/s, a maksymaln¹ jasnoœæ osi¹gn¹³ na wysokoœci
42 km, mijaj¹c miasto Linz. Jasna faza lotu zakoñczy³a siê na wysokoœci 25 km, na
po³udniowy-wschód od miasta Mariazell. To oznacza, ¿e meteoroid przeby³
290 km, bêd¹c przez ca³y czas wyraŸnie widoczny z Niemiec, Czech, Austrii,
Szwajcarii i W³och.
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Fragment jedynego okazu meteorytu Kindberg, na przecięciu widoczne żyłki szokowe (fot. Ludovic
Ferriére).
A fragment of the only specimen of the Kindberg meteorite, shock lines visible at the intersection (photo:
Ludovic Ferriére).



Mimo ¿e zdecydowana wiêkszoœæ pierwotnej masy spali³a siê w atmosferze,
stosunkowo wiele ma³ych meteorytów dotar³o do gruntu na terenie Austrii. Ob-
szar spadku jest bardzo d³ugi i rozci¹ga siê od miasta Lunz am See do Kindberg. S¹
to tereny górskie, dlatego poszukiwania meteorytów nie nale¿¹ do ³atwych. Pavel
Spurný i eksperci z Czeskiej Akademii Nauk oszacowali, ¿e oprócz okazów
wa¿¹cych od kilku do kilkuset gram, dwa fragmenty o wadze 1–4 kg powinny
le¿eæ w koñcowej czêœci elipsy o ca³kowitej d³ugoœci 50 km (Spurný 2020a).

W kolejnych tygodniach po obserwacji bolidu Ludovic Ferriére z wiedeñskiego
Naturhistorisches Museum organizowa³ kampanie poszukiwawcze z udzia³em
przyjació³ i wspó³pracowników oraz stara³ siê zachêciæ do poszukiwañ osoby
zamieszkuj¹ce obszar potencjalnego spadku. By³y do nich kierowane zarówno
broszury, jak i kampania medialna (Antier 2020).

Niespe³na 8 miesiêcy po spadku, 4 lipca 2021 roku, anonimowy znalazca
natkn¹³ siê na pierwszy i jak dot¹d jedyny fragment meteorytu. Okaz le¿a³ na
poboczu prywatnej, leœnej drogi w gminie Kindberg, na terenie nale¿¹cym do
znalazcy. Meteoryt wa¿y 233 g i zosta³ wypo¿yczony do badañ prowadzonych
przez Ludovica Ferriére. Okaz sklasyfikowano jako chondryt L6. Znalezisko jest
czêœciowo pokryte œwie¿¹ skorup¹ obtopieniow¹, jednak wnêtrze ma ¿ó³tawo-
-pomarañczowe zabarwienie, co wynika z procesów wietrzenia i d³ugiego nara¿enia
meteorytu na czynniki atmosferyczne.

Meteoryt Kindberg jest pierwszym okazem znalezionym w Austrii od 43 lat
(Meteoritical Bulletin Database).

Sidi El Habib 001

Chondryt H5-an
TKW: 6,39 kg
Miejsce spadku: Bordj Badji Mokhtar, Algieria

20 grudnia 2020 roku w zachodniej Algierii odbywa³y siê poszukiwania kolejnych
okazów meteorytu Erg Chech 002. Podczas poszukiwañ zaobserwowano bolid,
który móg³ przynieœæ spadek nowych meteorytów. Dwa dni póŸniej, w pobli¿u
granicy Algierii i Mali oraz studni Hassi el Kounti natrafiono na œwie¿e okazy
meteorytów kamiennych. Okazy zosta³y odkupione od marokañskich sprzedaw-
ców przez Bena Hoefnagelsa w maju 2021 roku.

Fragmenty meteorytu Sidi El Habib 001 s¹ œwie¿e i pokryte skorup¹ obtopie-
niow¹. Najwiêkszy okaz wa¿y 1,1 kg. Na prze³amach widoczne s¹ jasnoniebieskie
i fioletowe ziarna halitu tkwi¹ce w jasnoszarnym matriks.

Fragment o wadze 319,2 g zosta³ zdeponowany na Arizona State University
i pos³u¿y³ do klasyfikacji. Pozosta³e okazy meteorytu s¹ czêœci¹ kolekcji Bena
Hoefnagelsa (Meteoritical Bulletin Database).
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Spadki z 2021 roku potwierdzone przez The Meteoritical Society

Qiquanhu

Achondryt, eukryt
TKW: 847 g
Miejsce spadku: Xinjiang, Chiny

Spadkowi meteorytu w chiñskiej prowincji Xinjiang towarzyszy³ bolid widoczny
15 stycznia 2021 roku o godz. 7:44 czasu lokalnego. Naoczni œwiadkowie obser-
wowali przelot meteoru i s³yszeli seriê wybuchów, które œwiadcz¹ o fragmentacji
meteoroidu w atmosferze. Obiekt porusza³ siê z zachodu na wschód, co zosta³o
zarejestrowane tak¿e przez kamery monitoringu wizyjnego. Kilku ³owców mete-
orytów natychmiast przeprowadzi³o poszukiwania w terenie wytypowanym na
miejsce spadku, ale nie uda³o im siê znaleŸæ ¿adnych okazów.

Dopiero na pocz¹tku maja 2021 r. dwóch pracowników elektrowni w Tulufan
zauwa¿y³o czarny kamieñ o wadze 190 g, który znajdowa³ siê pod panelem s³o-
necznym. Zdjêcie kamienia zosta³o opublikowane w internecie i zidentyfikowane
jako meteoryt. Mê¿czyŸni wrócili w to samo miejsce i odnaleŸli kolejny meteoryt
o wadze 47 g. Wkrótce liczni poszukiwacze rozpoczêli intensywne przeczesywanie
terenu, podczas którego odnaleziono kolejnych piêæ okazów – 266 g, 167 g, 93 g,
70 g, 14 g. Do grupy poszukiwaczy nale¿eli Mei Hua, Wang Weiwei, Liu Yukun,
Zhao Tailu, Zhao Yuxian, Chen Pengli i Wang Zijian.

Badania wykaza³y, ¿e meteoryt jest eukrytem, nale¿¹cym do grupy achon-
drytów. Okazy znalezione po spadku w Chinach s¹ pokryte czarn¹, b³yszcz¹c¹
skorup¹ obtopieniow¹, charakterystyczn¹ dla achondrytów HED. Posiadaj¹ tak¿e
liczne, zastyg³e stru¿ki materii, czyli tzw. linie sp³ywu. Mei Hua i Liu Yukun s¹
posiadaczami najwiêkszego okazu o wadze 266 g (Meteoritical Bulletin Database).
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Meteoryt Sidi El Habib 001, widoczne niebieskie kryształy halitu (fot. Laurence Garvie).
Sidi El Habib 001 meteorite, visible blue halite crystals (photo: Laurence Garvie).



Punggur

Chondryt H7-MB
TKW: 6,6 kg
Miejsce spadku: Lampung, Indonezja

Opisywany wczeœniej meteoryt Kolang nie jest jedynym spadkiem, który mia³
miejsce w Indonezji w ci¹gu ostatnich dwóch lat. 25 stycznia 2021 roku dosz³o do
spadku kolejnego meteorytu, tym razem chondrytu, który zakwalifikowano do
nowej grupy H7-MB. Oznacza to, ¿e meteoryt posiada du¿¹ zawartoœæ ¿elaza
i niemal ca³kowicie przeobra¿one chondry. Uleg³y one zmianom pod wp³ywem
wysokiej temperatury, która doprowadzi³a do stopienia materia³u skalnego two-
rz¹cego matriks (Meteoritical Bulletin Database).

Bolid pojawi³ siê o godz. 21:53 czasu lokalnego. Przez kilka minut po przelocie
œwiadkowie dostrzegali utrzymuj¹c¹ siê smugê dymu. Obecnoœæ meteoroidu
w atmosferze wykry³y równie¿ trzy stacje sejsmiczne, s³u¿¹ce do wczesnego ostrze-
gania przed wstrz¹sami potencjalnie generuj¹cymi fale tsunami.

Pierwszy okaz o wadze 2,2 kg uderzy³ w dach domu i zosta³ szybko odnaleziony
przez jego mieszkañców. Meteoryt potrzaska³ dachówki, odbi³ siê od muru budyn-
ku i wybi³ niewielkie, kilkucentymetrowe zag³êbienie na podwórzu. Tu¿ po znale-
zieniu meteoryt zanurzono w akwarium, by wydobyæ z niego substancje, które
zdaniem mieszkañców wioski mia³yby zapewniaæ cudowne w³aœciwoœci. Decyzja ta
doprowadzi³a do czêœciowej degradacji okazu, poniewa¿ okaz szybko zacz¹³ pokry-
waæ siê rdz¹. Wkrótce w miejsce spadku dotarli badacze z Instytutu Technologii
na Sumatrze, którzy odciêli 400-gramowy fragment do badañ i potwierdzili kos-
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Całkowity okaz meteorytu Qiquanhu z licznymi liniami spływu (fot. Weibiao Hsu).
Complete Qiquanhu meteorite specimen with many flow lines (photo: Weibiao Hsu).



miczne pochodzenie znalezionej ska³y. Pozosta³a masa zosta³a sprzedana prywat-
nym kolekcjonerom.

Kolejny okaz wa¿¹cy 138 g równie¿ zdo³a³ przebiæ dach innego domu, a nastêp-
nie wpad³ do dzieciêcego ³ó¿ka, odbi³ siê od materaca i rozdar³ poœciel, a póŸniej
przekozio³kowa³ na pod³ogê. Kobieta, która znalaz³a okaz, przekaza³a go do badañ
w Instytucie Technologii na Sumatrze.

Kolejne meteoryty znaleziono w polach ry¿owych. By³ to fragment o wadze
1,7 kg, z którego badacze równie¿ pobrali 400-gramow¹ próbkê oraz okaz ca³ko-
wity wa¿¹cy 2.5 kg. Na ostatni fragment natkn¹³ siê mieszkaniec wioski Gunung
Sugih, którego dom zosta³ trafiony przez meteoryt o wadze ok. 50 g (Karmaka
2020f).

Ze wzglêdu na wysok¹ wilgotnoœæ panuj¹c¹ w rejonie spadku oraz nara¿enie
masy g³ównej na niekorzystne warunki, fragmenty meteorytu Punggur posiadaj¹
na grubej skorupie obtopieniowej rdzawe przebarwienia. Wnêtrze meteorytu
przedstawia liczne skupiska kamacytu, jednak chondry s¹ niedostrzegalne ze wzglê-
du na strukturê przetopionej brekcji (Meteoritical Bulletin Database).

Winchcombe

Chondryt węglisty CM2
TKW: 602 g
Miejsce spadku: Gloucestershire, Wielka Brytania

W 2021 roku po raz pierwszy od 30 lat zaobserwowano spadek meteorytu
w Wielkiej Brytanii. 28 lutego o godz. 21:54 czasu lokalnego na niebie pojawi³ siê
bolid widoczny przez oko³o 9 sekund, który porusza³ siê ze wschodu na zachód.
Podczas wejœcia w atmosferê porusza³ siê z prêdkoœci¹ 14 km/s i zosta³ zarejestro-
wany przez kilkanaœcie stacji bolidowych, dzia³aj¹cych w ramach sieci UK Fireball
Alliance (UKFAll). Przelot meteoru zosta³ tak¿e uwieczniony przez rejestratory
samochodowe i kamery monitoringu na prywatnych posesjach. Dobre warunki
pogodowe sprawi³y, ¿e zjawisko by³o obserwowane przez ponad 1000 naocznych
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Masa główna meteorytu Punggur,
widoczne żyłki żelaza wystające
nad powierzchnię okazu (fot. Ro-
berto Vargas).
Main mass of the Punggur meteor-
ite, visible iron veins protruding
above the surface of the specimen
(photo: Roberto Vargas).



œwiadków, zamieszkuj¹cych nie tylko Wielk¹ Brytaniê, ale tak¿e Irlandiê i kraje
pó³nocnej Europy. S³yszano tak¿e odg³osy detonacji spowodowane przez rozpad
meteorytu w atmosferze (Colas 2020).

Ju¿ kolejnego poranka, na podjeŸdzie do jednego z domów w Winchcombe
rodzina Wilcock odkry³a czarny kamieñ rozbity na drobne fragmenty i py³ rozcho-
dz¹cy siê radialnie wokó³ drobnych cz¹stek meteorytu. Rodzina zebra³a znaleziony
materia³ do plastikowych toreb, a nastêpnie poinformowa³a o zdarzeniu przedsta-
wicieli UK Meteor Observation Network (UKMON), wspó³pracuj¹cych z bada-
czami w ramach sieci UKFAll. Cz³onkowie projektu przez nastêpne dni zbierali
py³ i drobne kamienie z podjazdu oraz trawnika przed domem – masa ca³kowita
tego materia³u wynios³a 319 g. Jeden okaz o wadze 17 g i mniejsze fragmenty
o wadze ok. 3 g znaleziono tak¿e przed s¹siednim domem. 3 marca na miejsce
dotarli Ashley King z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz Richard
Greenwood z The Open University, którzy potwierdzili, ¿e zebrane fragmenty
maj¹ kosmiczne pochodzenie i przekazali je do badañ.

W kolejnych tygodniach znajdowano wiêcej fragmentów meteorytu. Spoœród
nich na uwagê zas³uguj¹ miêdzy innymi: okaz o wadze 152 g znaleziony na
Rushbury House Farm podczas zorganizowanych poszukiwañ z udzia³em spo³ecz-
noœci naukowej (ostatecznie meteoryt rozpad³ siê na dwie czêœci), 16 g drobnych
fragmentów odkrytych na po³udniowy-zachód od wioski Bishop’s Cleeve, czy te¿
fragmenty o wadze ok. 30 g w ogrodach w Woodmancote (Karmaka 2020g).

£¹czna masa wszystkich fragmentów podczas klasyfikacji meteorytu wynosi³a
602 g, jednak nieoficjalnie wiadomo, ¿e dziêki znalezionym póŸniej okazom, uda³o
siê przekroczyæ masê 1 kg. Meteoryt z Winchcombe zakwalifikowano do grupy
chondrytów wêglistych CM2. Spadki tego typu meteorytów zaobserwowano do tej
pory zaledwie 21 razy. Masa g³ówna meteorytu, któr¹ stanowi¹ wszystkie frag-
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Fragment meteorytu Winchcombe z białymi inkluzjami oraz spienieniami na fragmencie skorupy obtopie-
niowej (fot. NMH Londyn).
A fragment of the Winchcombe meteorite with white inclusions and foams on a fragment of the fusion crust
(photo: NMH London).



menty zebrane z posesji rodziny Wilcock, zosta³y zdeponowane w londyñskim
Muzeum Historii Naturalnej (Meteoritical Bulletin Database).

Za odkrycie okruchów meteorytu, wsparcie dla badaczy oraz deklaracjê prze-
kazania próbek do badañ oraz na ekspozycjê muzealn¹, pañstwo Rob i Cathryn
Wilcock otrzymali tytu³ honorowych cz³onków Królewskiego Towarzystwa Astro-
nomicznego (Aled 2020).

Zjawisko bolidu, informacje o pierwszych znaleziskach, a tak¿e wyniki badañ
meteorytu Winchcombe by³y szeroko publikowane w brytyjskich i miêdzynaro-
dowych mediach.

El Hassan Ould Hamed 002
Chondryt L4
TKW: 5446 g
Miejsce spadku: Tiris Zemmour, Mauritania

6 listopada 2021 r. oko³o godziny 13:00, odg³osy detonacji w atmosferze rozleg³y
siê w obozie dla uchodŸców w Dakhli (ok. 200 km na po³udnie od Tindouf
w Algierii), a tak¿e Mauretanii i na terenie Sahary Zachodniej. Kilka dni póŸniej,
11 listopada 2021 r., wiele fragmentów meteorytów ze œwie¿¹ skorup¹ obto-
pieniow¹ zosta³o odkrytych przez poszukiwaczy w pó³nocnej Mauretanii w pobli¿u
granicy z Algieri¹ (prowincja Tindouf).

Meteoryt zosta³ sklasyfikowany jako chondryt L4 pod nazw¹ El Hassan Ould
Hamed 002, a jego wagê okreœlono na 446 g. Nie jest to jednak ³¹czna masa
znalezionych fragmentów. Z informacji pozyskanych od sprzedawców meteorytów
w Mauretanii wynika, ¿e najwiêkszy znaleziony fragment wa¿y 5116 g, a oprócz
niego znaleziono kilkadziesi¹t kilogramów innych okazów. Przed klasyfikacj¹
meteoryt oferowano na rynku kolekcjonerskim pod nazw¹ „Laakilat” i by³y to
dziesi¹tki fragmentów chondrytu zwyczajnego, ze skorup¹ obtopieniow¹ pokryt¹
rudymi przebarwieniami.

Oficjalnie, meteoryt jest uznany za „prawdopodobnie obserwowany” spadek ze
wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ przebiegu spadku, obser-
wacji bolidu i innych okolicznoœci (Meteoritical Bulletin Database).
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Meteory El Hassan Ould Hamed 002 o wadze 165,8 g (fot. Jarosław Morys).
Meteors El Hassan Ould Hamed 002 weighing 165.8 g (photo: Jarosław Morys).



Spadki z 2020 roku niepotwierdzone przez The Meteoritical Society

Tablbalt/Balbala

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: nieznane
Miejsce spadku: Algieria

23 kwietnia 2020 r. mia³o dojœæ do spadku meteorytów kamiennych w Algierii.
Liczba znalezionych fragmentów nie jest znana, jednak czêœæ z nich trafi³a do
amerykañskich kolekcjonerów (De La Vega 2020).

Bimbe

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: nieznane
Miejsce spadku: Chibombo, Zambia

Spadek meteorytu kamiennego w Zambii mia³ miejsce 7 czerwca 2020 r. o godz.
7:00. Meteoryt wyl¹dowa³ w wiosce Bimbe po³o¿onej w centralnej czêœci kraju.
Podczas uderzenia w ziemiê kamieñ utworzy³ niewielki do³ek, z którego wydoby³
go zastêpca dyrektora pobliskiej szko³y. Mieszkañcy wioski czêœciowo rozbili ka-
mieñ i wezwali funkcjonariuszy Zambijskich Si³ Powietrznych oraz przedstawicieli
lokalnych w³adz rz¹dowych. Po przybyciu przedstawicieli kilku instytucji na
miejsce spadku okaza³o siê, ¿e wódz Chitanda Lumamba zabra³ meteoryt do
swojego pa³acu w Chibombo, gdzie znajduje siê do dzisiaj. Wódz odmówi³ przeka-
zania meteorytu, dlatego okaz nie zosta³ przebadany. Na podstawie zdjêæ mo¿na
wysnuæ przypuszczenie, ¿e jest to chondryt zwyczajny o wadze ok. 5 kg, choæ nie
wiadomo, ile fragmentów zosta³o od³upanych oraz jaki jest aktualny stan okazu
(Karmaka 2020h).
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Jeden z wielu fragmentów meteorytu Tabl-
balt/Balbala z widocznym chondrytowym
wnętrzem na przełamie (fot. Ben De La
Vega).
One of the many fragments of the Tabl-
balt/Balbala meteorite with a visible chon-
drite interior at the fracture (photo: Ben De
La Vega).



Sanchore

Meteoryt żelazny, typ nieokreślony
TKW: 1072 g
Miejsce spadku: Radżastan, Indie

W 2020 roku w Indiach odnaleziono œwie¿y okaz meteorytu ¿elaznego o wadze
2788 g. Jak wynika z relacji œwiadków, meteoryt spad³ 19 czerwca o godz. 7:00
czasu lokalnego w mieœcie Sanchore po³o¿onym 75 km od granicy z Pakistanem.
Okaz wydobyto z do³ka o g³êbokoœci kilkudziesiêciu centymetrów, a przez trzy
godziny pozostawa³ on wyczuwalnie ciep³y. Tego samego dnia meteoryt zosta³
przejêty przez lokaln¹ policjê oraz dostarczony do pobliskiej pracowni jubilerskiej.
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Meteoryt Bimbe, fragmenty okazu rozbitego przy
zderzeniu z gruntem (fot. Chalumba Simz).
Bimbe meteorite, fragments of the specimen which
crashed in to ground (photo: Chalumba Simz).

Indywidualny okaz meteorytu Sanchore (fot.
Vagaram Bhati).
Individual specimen of the Sanchore meteorite
(photo: Vagaram Bhati).



Wstêpne analizy lokalnego jubilera wykaza³y, ¿e w sk³adzie meteorytu znajduje
siê ¿elazo (85%) i nikiel (10%). Okaz posiada wyraŸne regmaglipty, skorupê
obtopieniow¹ oraz linie sp³ywu na jednej z krawêdzi. Policja przekaza³a go
naukowcom z Geological Survey of India (GSI) w celu przeprowadzenia dok³ad-
nych badañ i klasyfikacji, ale ich wyniki nie s¹ jeszcze znane. Ostatecznie meteoryt
zostanie umieszczony w National Meteorite Repository w Kalkucie (Karmaka
2020i).

Zouérat

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: Nieznane
Miejsce spadku: Mauretania

Przypuszczalnie spadek mia³ miejsce 3 wrzeœnia 2020 roku na granicy Mauretanii
i Maroka (Baidari 2020).

Tantan 1
Achondryt, prawdopodobnie eukryt
TKW: Nieznane
Miejsce spadku: Maroko

Prawdopodobnie spadek mia³ miejsce we wrzeœniu 2020 roku (Lharbi 2020).
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Aerodynamiczny kształt meteorytu Zouérat (fot. Didi Baidari).
Aerodynamic shape of the Zouérat meteorite (photo: Didi
Baidari).

Meteoryt o wadze 38,48 g, strona tylna z kołnierzem obtopieniowym
(fot. Hamza Lharbi).
A meteorite weighing 38.48 g, the back side with a roll-over rim (photo:
Hamza Lharbi).



Ådalen
Meteoryt żelazny, typ nieokreślony
TKW: 13,8 kg
Miejsce spadku: Szwecja

Bolid nad Szwecj¹ pojawi³ siê 7 listopada 2020 r. o godz. 22:17 czasu lokalnego
i by³ widziany z odleg³oœci ponad 700 km. Mieszkañcy Finlandii, Norwegii i Danii
zarejestrowali go dziêki kamerom monitoruj¹cym okolice ich domów. Meteoroid
wszed³ w atmosferê z prêdkoœci¹ 17,4 km/s i spada³ pod k¹tem 70,4° wzglêdem
gruntu. Jasna faza lotu rozpoczê³a siê 100 km na zachód od Sztokholmu, na
wysokoœci 83 km, a zakoñczy³a 17 km nad Ziemi¹.

W samej Szwecji nie by³o dobrych warunków do obserwacji bolidu i rejestracji
ca³ego zjawiska, poniewa¿ niebo pokrywa³a gêsta warstwa chmur. Mieszkañcy
regionu Uppsala s³yszeli jednak odg³os przypominaj¹cy grzmot, a stacje sejsmiczne
zarejestrowa³y subtelne wstrz¹sy.

Z pozyskanych danych wynika³o, ¿e meteoroid mia³ oko³o 1,5 m œrednicy,
wa¿y³ ponad 5 ton. Po przeanalizowaniu przebiegu zjawiska sta³o siê jasne, ¿e
fragmenty obiektu mog³y dotrzeæ do Ziemi (Norsk Meteornettverk 2020).

Elipsa rozrzutu fragmentów zosta³a obliczona przez Jima Goodalla z portalu
Strewnify, a w krótkim czasie w rejonie Ådalen rozpoczæto poszukiwania mete-
orytów. Pierwszym sukcesem by³o znalezienie 20 niewielkich fragmentów
meteorytu ¿elaznego o wielkoœci 1–6 mm przez Jörgena Langhofa, mineraloga ze
Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej. 17 listopada 2020 roku badacz uda³ siê
w miejsce, które wskaza³ mu poszukiwacz meteorytów – Ander Zetterqvist. Znaj-
dowa³ siê tam g³az, który nosi³ œlady uderzenia, nietypowy rów w leœnej œció³ce
oraz wyraŸnie uszkodzone korzenie drzew. Ma³e fragmenty meteorytu uda³o siê
znaleŸæ dziêki silnym magnesom neodymowym, zaledwie 5 minut po rozpoczêciu
poszukiwañ w tym miejscu (Karmaka 2020j).

Przez kolejne tygodnie Ander Zetterqvist kontynuowa³ poszukiwania z Andre-
asem Forsbergiem w tym miejscu, próbuj¹c dotrzeæ do okazu, z którego pocho-
dzi³y milimetrowe fragmenty. 5 grudnia 2020 roku Andreas Forsberg natrafi³ na
wa¿¹cy 13,8 kg meteoryt ¿elazny. Okaz le¿a³ zag³êbiony w mchu i miêkkim,
leœnym pod³o¿u, a¿ 70 metrów od ska³y uszkodzonej podczas spadku. Z oglêdzin
przeprowadzonych przez poszukiwaczy wynika³o, ¿e meteoryt uderzy³ w g³az,
nastêpnie wyry³ metrowy rów w gruncie, po czym uderzy³ w korzeñ pobliskiego
drzewa, a nastêpnie przekozio³kowa³ 70 metrów dalej.

Masa g³ówna zosta³a wypo¿yczona na rok do Muzeum Historii Naturalnej
w Szwecji. Jednoczeœnie swoje prawa do meteorytu zg³osi³ w³aœciciel gruntów, na
których znaleziono jedyne dot¹d okazy. Domaga siê on zwrócenia masy g³ównej
i deklaruje, ¿e meteoryt nie zostanie sprzedany. Celem w³aœciciela jest zapewnienie
meteorytowi miejsca w muzeum oraz postawienie obelisku upamiêtniaj¹cego
spadek. S¹d nie rozstrzygn¹³ jeszcze kto jest w³aœcicielem okazu. Z tego powodu,
badania nad meteorytem znalezionym w Ådalen zosta³y wstrzymane do czasu
wyjaœnienia sprawy. Zagadnienie jest skomplikowane, poniewa¿ szwedzkie prawo
nie precyzuje kwestii dotycz¹cych znalezisk meteorytów (Karmaka 2020j).
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Spadki z 2021 roku niepotwierdzone przez The Meteoritical Society

Falealupo-Tai

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: Nieznane
Miejsce spadku: Samoa

Pierwszy i jedyny jak dot¹d zanotowany spadek meteorytu na wyspach Samoa mia³
miejsce 3 lutego 2021 roku. Podczas naprawiania samochodu, mieszkaniec wioski
Falealupo-Tai us³ysza³ dŸwiêk przypominaj¹cy zbli¿aj¹c¹ siê burzê i zobaczy³ na
niebie ciemn¹ chmurê. Kilka chwil póŸniej rozleg³ siê kolejny, g³oœny odg³os
uderzenia – meteoryt odbi³ siê od muru zbudowanego ze ska³ wulkanicznych, tu¿
obok domu nale¿¹cego do mê¿czyzny. Okaz posiada sto¿kowaty kszta³t, uformo-
wany w trakcie przelotu przez atmosferê. Jego powierzchniê pokrywaj¹ liczne
regmaglipty i zastyg³e stru¿ki materii, a tak¿e skorupa obtopieniowa, która po
uderzeniu w ska³y jest lekko ob³upana. Dok³adna waga, typ meteorytu oraz jego
dalsze losy nie s¹ znane. Z fotografii i amatorskich filmów z miejsca spadku
wynika, ¿e œrednica okazu to ok. 15 centymetrów. Kszta³t meteorytu oraz jego
cechy estetyczne czyni¹ ze ska³y okaz wyj¹tkowo po¿¹dany w ka¿dej kolekcji
muzealnej i prywatnej (Sanerivi 2021).
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Orientowany okaz meteorytu Falealupo-Tai (fot. Sialai Sarafina Sanerivi).
Oriented specimen of the Falealupo-Tai meteorite (photo: Sialai Sarafina Sanerivi).



Al-Majhudat

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: Nieznane
Miejsce spadku: Mauretania

Z relacji sprzedawców meteorytów z Mauretanii wynika, ¿e spadek mia³ miejsce
16 kwietnia 2021 roku. Znaleziono masê g³ówn¹ wa¿¹c¹ 250 g oraz co najmniej
34 inne okazy (Salek 2021).

Maradi
Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: Nieznane
Miejsce spadku: Niger

Pojedynczy okaz meteorytu spad³ 3 czerwca 2021 roku o godz. 21:30 czasu
lokalnego w wiosce Aikaou, le¿¹cej w departamencie Gazaou w Nigerii. Przelot
bolidu by³ obserwowany przez œwiadków zamieszkuj¹cych wschodni¹ czêœæ Nigru
i Nigeriê. W promieniu kilkudziesiêciu kilometrów s³yszalny by³ tak¿e odg³os
detonacji w atmosferze. Kamieñ pokryty skorup¹ obtopieniow¹ zosta³ odkopany
kolejnego dnia z niewielkiej g³êbokoœci (Le Souffle de Maradi 2021).
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Meteoryt Al-Majhudat, całkowity okaz in situ (fot. Bachir Salek).
Al-Majhudat meteorite, complete specimen in situ (photo: Bachir Salek).

Całkowity okaz meteorytu Maradi w całości pokryty skorupą
obtopieniową (fot. autor nieznany).
A complete specimen of the Maradi meteorite entirely covered
with a fusion crust (photo: author unknown).



Brak nazwy tymczasowej

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: ~4 kg
Miejsce spadku: Sahara Zachodnia

11 czerwca 2021 roku dosz³o do kolejnego spadku na Saharze. Na pustyni wyl¹do-
wa³ pojedynczy okaz meteorytu kamiennego o wadze oko³o 4 kg. W³aœcicielem
tego meteorytu jest znany kolekcjoner ze Stanów Zjednoczonych, Robert Ward.
Szczegó³y dotycz¹ce okolicznoœci znalezienia tego meteorytu nie zosta³y ujawnione
(Ward 2021).

El Ramon de las Yaguas

Chondryt L6
TKW: 7,26 kg
Miejsce spadku: Santiago de Cuba, Kuba

16 lipca 2021 roku kubañska agencja informacyjna CITMA poinformowa³a
w specjalnym komunikacie, ¿e 10 lipca na polanie przy niewielkim domu znale-
ziono okaz meteorytu o wadze 2,76 kg. Miejsce spadku meteorytu znajduje siê
oko³o kilometr na pó³nocny-zachód od wioski El Ramon de las Yaguas, a œwiad-
kiem zdarzenia by³ rolnik, który zauwa¿y³ silny blask i us³ysza³ odg³osy detonacji.
Tu¿ po nich z nieba spad³ kamieñ, który wyl¹dowa³ w pobli¿u jego domu. Relacjê
œwiadka potwierdzaj¹ dane ze stacji sejsmologicznej Rio Carpintero w miejsco-
woœci Holguin. Wykry³a ona atmosferyczna anomaliê dok³adnie 10 lipca o 12:57
czasu lokalnego.

Po wizycie w miejscu spadku i spotkaniu ze znalazc¹, lokalne w³adze zleci³y
przekazanie okazu do badañ w Hawanie, które przeprowadzili eksperci Instytutu
Geofizyki i Astronomii, a tak¿e kubañskiej Agencji Œrodowiska (CITMA 2021).
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Meteoryt z potencjalnego spadku z dnia 11.06.2021 z terenu zachodniej Sahary (fot. Robert Ward).
Meteorite from the potential fall on 06/11/2021 from the western Sahara (photo: Robert Ward).



Z wyników analiz opublikowanych w lutym 2022 roku wynika, ¿e jest to
chondryt zwyczajny L6. Meteoryt pokrywaj¹ regmaglipty i czarna skorupa obto-
pieniowa o gruboœci 1 mm, w której wystêpuj¹ mikropêcherzyki. Z kolei jasno-
szare wnêtrze zdradza ju¿ subtelne oznaki wietrzenia, poniewa¿ meteoryt zosta³
zebrany 5 dni po spadku.

Masa g³ówna meteorytu Ramon de las Yaguas jest zdeponowana w zbiorach
Instytutu Geofizyki i Astronomii w Hawanie, ale z okazu pobrano wiêcej frag-
mentów i p³ytek, które trafi³y do innych instytucji naukowych i muzealnych.
W zwi¹zku z zakoñczeniem badañ nad meteorytem, mo¿e on wkrótce trafiæ do
Meteoritical Bulletin (Torres i in. 2022).

Mikstat

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: 351,6 g
Miejsce spadku: Województwo wielkopolskie, Polska

15 lipca 2021 roku o godz. 5:00 czasu lokalnego, nad Polsk¹ dostrze¿ono bolid,
który osi¹gn¹³ jasnoœæ Ksiê¿yca w pe³ni. Zjawisko zosta³o zarejestrowane przez trzy
kamery Europejskiej Sieci Bolidowej znajduj¹ce siê w Czechach. Dziêki tym nagra-
niom, badacze z Czeskiej Akademii Nauk zdo³ali wyznaczyæ przybli¿one miejsce
spadku na po³udnie od miasta Mikstat w Wielkopolsce, a tak¿e czêœciowo okreœliæ
parametry lotu. Szczegó³owe analizy nie by³y mo¿liwe, poniewa¿ zjawisko mia³o
miejsce tu¿ przed wschodem S³oñca, gdy wiêkszoœæ kamer rejestruj¹cych nocne
zjawiska zosta³a ju¿ wy³¹czona. Ponadto, poprzedniego dnia nad Polsk¹ przetacza³y
siê liczne burze, dlatego koñcowy etap jasnej fazy lotu zas³oni³y chmury.
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Całkowity okaz meteorytu El Ramon de las Yaguas o wadze 2,76 kg (fot. Enrique Diego Arango).
A complete specimen of the El Ramon de las Yaguas meteorite weighing 2.76 kg (photo: Enrique Diego
Arango).



Jiøí Borovièka, Lukáš Shrbený i Pavel Spurný z Instytutu Astronomii Czeskiej
Akademii Nauk zdo³ali oszacowaæ, ¿e masa meteoroidu przy wejœciu w atmosferê
wynosi³a ok. 100 kg. Pocz¹tkowo obiekt porusza³ siê z prêdkoœci¹ 17,8 km/s
i spada³ pod k¹tem 52° wzglêdem powierzchni Ziemi, a jasna faza lotu rozpoczê³a
siê na wysokoœci 74 km. Zanim bolid znikn¹³ za chmurami, dotar³ do wysokoœci
25 km, natomiast jego prêdkoœæ spad³a do 13 km/s (Borovicka 2021).

Wkrótce w rejonie Mikstatu rozpoczê³y siê poszukiwania fragmentów mete-
orytu. Bra³o w nich udzia³ wielu poszukiwaczy, w tym czteroosobowa grupa, któr¹
tworzyli: Kryspin Kmieciak, Jêdrzej Kmieciak, Andrzej Owczarzak i Micha³
Nebelski. 3 sierpnia 2021 r. oko³o godz. 14:00 Kryspin Kmieciak natkn¹³ siê na
œwie¿y okaz meteorytu kamiennego, o czym natychmiast poinformowa³ swoich
towarzyszy. Meteoryt le¿a³ na piaszczystym pod³o¿u, przy leœnej drodze. Powierz-
chnia skorupy obtopieniowej nosi œlady sosnowej ¿ywicy i tkanki roœlinnej, wiêc
przy spadku meteoryt najprawdopodobniej uderzy³ w drzewo. Œwiadczy te¿ o tym
wyraŸny ubytek fragmentu okazu, który nie zosta³ znaleziony. Z relacji innych
poszukiwaczy wiadomo, ¿e pola znajduj¹ce siê w elipsie spadku zosta³y tu¿ po
¿niwach zaorane przez rolników, dlatego szanse na znalezienie kolejnych fragmen-
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Meteoryt Mikstat w miejscu znalezienia (fot. Kryspin Kmieciak).
Mikstat meteorite at the place where it was found (photo: Kryspin Kmieciak).

Meteoryt Mikstat, widoczne miejsce odłupania fragmentu okazu (fot. Kryspin Kmieciak).
Mikstat meteorite, visible place of splitting off a fragment of the specimen (photo: Kryspin Kmieciak).



tów znacz¹co spad³y. Pomimo intensywnych poszukiwañ, prowadzonych przez
kilka miesiêcy po spadku i odnalezieniu pierwszego okazu, dziesi¹tkom osób z Pol-
ski i zagranicy nie uda³o siê natrafiæ na kolejne znaleziska.

Meteoryt znaleziony na polach w pobli¿u Mikstatu wa¿y³ 351,6 g. Od okazu
odciêto kilka p³ytek, w tym do celów klasyfikacji p³ytkê o wadze ok. 20 g oraz
p³ytkê cienk¹ o wadze 0,8 g. Analizê izotopów promieniotwórczych wykona³
Zbigniew Tymiñski z Narodowego Centrum Badañ J¹drowych, jednak jej szcze-
gó³owe wyniki, a tak¿e rezultaty badañ zwi¹zanych z klasyfikacj¹ okazu nie s¹
jeszcze znane.

Golden

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: ok. 1770 g
Miejsce spadku: Kolumbia Brytyjska, Kanada

Tu¿ przed pó³noc¹, 3 paŸdziernika 2021 roku, dosz³o do spadku meteorytu ka-
miennego w Kanadzie. Zjawisko mia³o niecodzienny przebieg, poniewa¿ fragment
chondrytu zwyczajnego o wadze 1270 g przebi³ dach i wyl¹dowa³ na ³ó¿ku, tu¿
obok œpi¹cej w³aœcicielki domu – Ruth Hamilton. Z relacji kobiety wynika, ¿e
uderzenie meteorytu obudzi³o j¹ oko³o 23:33 czasu lokalnego. Us³ysza³a wtedy
g³oœny ha³as i poczu³a, ¿e jej twarz zosta³a obsypana fragmentami gipsowego sufitu.
Po zapaleniu œwiat³a natychmiast pobieg³a do telefonu i wezwa³a policjê.

Dopiero po przyjeŸdzie funkcjonariuszy kobieta odkry³a, ¿e na jej ³ó¿ku wyl¹do-
wa³a tajemnicza ska³a. Miêdzy poduszkami by³ ukryty kamieñ pokryty czarn¹
skorup¹. Zaintrygowani policjanci skontaktowali siê z kierownikiem budowy
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Meteoryt Mikstat pokryty skorupą obtopieniową (fot. Kryspin Kmieciak).
Mikstat meteorite covered with a fusion crust (photo: Kryspin Kmieciak).



autostrady, odpowiadaj¹cym za prace prowadzone kilkaset metrów od domu.
Mê¿czyzna przekaza³ funkcjonariuszom informacjê, ¿e robotnicy nie prowadzili
prac z u¿yciem materia³ów wybuchowych, ale widzieli jasny meteor, któremu
towarzyszy³o kilka odg³osów detonacji. W ten sposób potwierdzono, ¿e kamieñ nie
zosta³ wystrzelony w powietrze podczas prac budowlanych, ale istotnie spad³
z nieba (Charlebois 2021).

Po kilku dniach, w³aœcicielka domu uszkodzonego przez meteoryt skontak-
towa³a siê z Western University, by zaproponowaæ badania okazu. 10 paŸdziernika
okaz zosta³ przekazany naukowcom, którzy wykonali niezbêdne analizy i w grud-
niu 2021 roku zwrócili go znalazczyni. Kobieta deklaruje, ¿e zamierza zachowaæ
okaz, by u¿yczaæ go instytucjom naukowym i muzealnym. Nie zamierza go sprze-
dawaæ, ani rozbijaæ na mniejsze kawa³ki dla kolekcjonerów.

Zespó³ poszukiwaczy z University of Calgary znalaz³ tak¿e inny okaz z tego
spadku. Oko³o 500-gramowy meteoryt wyl¹dowa³ 1,3 km na pó³noc od domu
Ruth Hamilton, na obrze¿ach miasta Golden. Ten fragment pozosta³ w³asnoœci¹
uniwersytetu, a badacze regularnie zachêcaj¹ do poszukiwañ mieszkañców – nie-
wykluczone, ¿e znajduje siê tam wiêcej fragmentów meteorytu. Za klasyfikacjê
odpowiadaj¹ Philip McCausland i Peter Brown z Western University, którzy
pracuj¹ nad podsumowaniem swoich badañ (Karmaka 2021k).

Tantan 2
Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: ~950 g
Miejsce spadku: Sahara Zachodnia, Maroko

Do spadku dosz³o 16 listopada 2021 roku, miêdzy godz. 19:00 a 20:00 czasu
lokalnego. Ca³kowita masa znalezionych fragmentów wynosi oko³o 5 kg i odkryto
ich ponad 100. Waga masy g³ównej to ok. 1,8 kg (Elhamdi 2021).
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Jeden z dwóch meteorytów Golden o wadze 1270 g (fot. Ruth Hamilton).
One of the two Golden meteorites weighing 1270 g (photo: Ruth Hamilton).



Tiglit4

Achondryt, aubryt
TKW: 2216 g
Miejsce spadku: Tiglit, Maroko

Do spadku dosz³o 9 grudnia 2021 roku oko³o godz. 20:30 czasu lokalnego. Wielu
mieszkañców po³udniowej czêœci Maroka by³o œwiadkami przemieszczaj¹cego siê
bolidu. Wielu z nich donosi³o te¿ o kilku detonacjach oraz o unosz¹cym siê
w okolicy zapachu siarki. Znaleziono g³ównie wiele drobnych fragmentów, ale te¿
kilka wiêkszych: 40, 130, 209, 310, 507 g oraz masê g³ówn¹ – 736 g. Fragmenty
s¹ pokryte czarn¹, b³yszcz¹c¹ skorup¹ obtopieniow¹, a ich przekroje ukazuj¹ struk-
tury charakterystyczne dla aubrytów. Meteoryt Tiglit jest jasn¹ ska³¹ magmow¹,
sk³adaj¹c¹ siê g³ównie z du¿ych bia³ych kryszta³ów enstatytu, kryszta³ów oliwinu
oraz drobinek ¿elazoniklu. Ponadto meteoryt ma budowê brekcjowat¹ i wyj¹tkow¹
skorupê obtopieniow¹ w odcieniach zieleni i jasnego br¹zu.
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Meteoryt Tantan 2 w elipsie spadku (fot.
Youssef Ait El Caid).
Tantan 2 meteorite in the strewnfield
(photo: Youssef Ait El Caid).

Okaz meteorytu Tiglit z achondrytową budo-
wą (fot. Ashley Rose Humphries).
Tiglit meteorite specimen with achondrite
structure (photo: Ashley Rose Humphries).

4 Informacja o klasyfikacji tego spadku pojawi³a siê ju¿ po z³amaniu tego artyku³u, powinna siê ona
znaleŸæ w rozdziale dotycz¹cym spadków sklasyfikowanych (przyp. red.).



Australia5

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: 70 g
Miejsce spadku: Australia Zachodnia

Meteoryt, który spad³ w Australii 1 kwietnia 2021 roku, to pierwszy obserwowany
spadek znaleziony przy u¿yciu drona i sztucznej inteligencji.

Kamery sieci bolidowej Desert Fireball Network zarejestrowa³y nad Zachodni¹
Australi¹ przelot meteoroidu, dla którego wyznaczono potencjalny obszar spadku.
Nastêpnie na miejsce przyby³ zespó³ poszukiwawczy z Curtin University, który
dziêki nowoczesnej technologii zbada³ obszar o powierzchni 5,1 km2 w ci¹gu
4 dni. Specjalne oprogramowanie, stworzone na bazie odkrytych wczeœniej mete-
orytów ze skorup¹ obtopieniow¹, przetwarza³a obrazy z drona komputerze polo-
wym. Potencjalne meteoryty zosta³y zidentyfikowane przez algorytm i posorto-
wane, dziêki czemu cz³onkowie zespo³u mogli wys³aæ kolejnego droga do okazów,
które mia³y najwiêksze szanse, by okazaæ siê meteorytem. Wykonano ich fotografiê
w wy¿szej rozdzielczoœci, po czym poszukiwacze dokonali ostatecznej selekcji sfoto-
grafowanych kamieni i udali siê osobiœcie, by zweryfikowaæ znaleziska.

Meteoryt o masie 70 g zosta³ znaleziony w promieniu 50 m od obliczonej elipsy
spadku, wykazuj¹c skutecznoœæ tej metody. W przysz³oœci z pewnoœci¹ pomo¿e one
zebraæ znacznie wiêksz¹ liczbê zaobserwowanych spadków.

Proces klasyfikacji meteorytu jest w toku. Wczesne analizy sugeruj¹, ¿e meteoryt
mo¿e byæ meteorytem typu chondrytowego. Zespó³ planuje teraz zbadanie sk³adu
kosmicznej ska³y za pomoc¹ szeregu urz¹dzeñ, w tym skaningowego mikroskopu
elektronowego (Anderson i in. 2022).

Uganda5

Meteoryt kamienny, typ nieokreślony
TKW: ok. 3400 g
Miejsce spadku: Uganda

Ostatni spadek meteorytu w 2021 roku mia³ miejsce w pó³nocnej Ugandzie.
24 grudnia w ogrodzie za domem znalazcy wyl¹dowa³ okaz ca³kowity o wadze
ok. 3,4 kg. Œwiadkowie spadku relacjonowali, ¿e towarzyszy³ mu jasny bolid,
któremu towarzyszy³y wyraŸne efekty dŸwiêkowe, przede wszystkim huk i gwizd,
który przypomina³ odg³os spadaj¹cej bomby. Mieszkañcy wsi obawiali siê wyjœcia
z domu, wiêc dopiero o poranku postanowili sprawdziæ, co dok³adnie wydarzy³o
siê w pobli¿u ich domu.

Informacja o spadku przez kilka miesiêcy by³a utrzymywana w tajemnicy przez
nabywcê meteorytu, Michaela Farmera. W tym czasie prowadzono intensywne
poszukiwania innych fragmentów, które zakoñczy³y siê jednak niepowodzeniem.
Obszar spadku jest poroœniêty gêst¹, tropikaln¹ roœlinnoœci¹, co zdecydowanie
utrudni³o przeczesywanie terenu. Ponadto, przez d³u¿szy czas pracowano nad
spe³nieniem formalnoœci, które pozwala³yby wywieŸæ meteoryt z Ugandy. Ostatecz-
nie w³adze zatwierdzi³y transport okazu do Stanów Zjednoczonych (Farmer 2022).
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5 Informacje o tych spadkach pojwi³y siê ju¿ po z³amaniu artyku³u (przyp. red.).



Podsumowanie

2020 rok by³ rekordowy pod wzglêdem liczby obserwowanych spadków, po któ-
rych znaleziono meteoryty. Zdarzy³o siê to 21 razy, czyli najwiêcej w XXI wieku,
poniewa¿ w ci¹gu wczeœniejszych 19 lat, liczba spadków oscylowa³a zazwyczaj
pomiêdzy 8 a 13. 68 proc. tych zjawisk przynios³o spadek chondrytów zwyczaj-
nych, natomiast w pozosta³ych przypadkach by³y to dwa chondryty wêgliste, dwa
eukryty i dwa meteoryty ¿elazne. £¹czna masa wszystkich znalezionych okazów
z omawianych spadków przekracza 238 kg, g³ównie za spraw¹ czterech du¿ych
deszczów meteorytów: Santa Filomena, Daoura 002, Zhob i Gatuto, dla których
³¹czna masa znalezionych fragmentów przekracza 200 kg. Z punktu widzenia
geograficznego najwiêcej spadków, bo dziewiêæ, mia³o miejsce na kontynencie
afrykañskim, a siedem z nich w obszarze zachodniej Sahary: trzy w Algierii, dwa
w Maroku, jeden w Mali oraz jeden w Mauretanii. Piêæ spadków obserwowali
mieszkañcy Azji, cztery – Europy, dwa – Ameryki Po³udniowej i jeden – Australii.

Z kolei w 2021 roku na œwiecie zaobserwowano 15 spadków meteorytów. Ze
wzglêdu na d³ugotrwa³y proces klasyfikacji, do momentu publikacji niniejszej
pracy, tylko 5 z nich zosta³o wpisanych do Meteoritical Bulletin. W wielu przy-
padkach mo¿emy tylko przypuszczaæ jakiego typu meteoryty spad³y. Bazuj¹c na
informacjach o sklasyfikowanych dot¹d meteorytach i fotografiach okazów z pozo-
sta³ych spadków, nale¿y spodziewaæ siê, ¿e 80% spadków obserwowanych w 2021
roku bêd¹ stanowi³y chondryty zwyczajne. Pozosta³e typy meteorytów to: jeden
chondryt wêglisty, jeden eukryt i jeden aubryt. Ostatni przypadek jest o tyle
ciekawy, ¿e od prawie piêædziesiêciu lat nie obserwowano spadku aubrytu. Okazy
zebrane z wszystkich spadków z 2021 roku wa¿¹ ponad 100 kg, z czego oko³o
80 kg stanowi¹ okazy ze spadku El Hassan Ould Hamed 002. Prawie po³owa
spadków, a dok³adniej szeœæ, mia³a miejsce w krajach z obszaru pó³nocno-zachod-
niej Afryki. Dwa spadki odnaleziono w Europie, dwa w Azji, dwa w Ameryce
Pó³nocnej i dwa na obszarze Australii i Oceanii oraz jeden w Afryce œrodkowej.

Nale¿y odnotowaæ te¿, ¿e w 2021 roku mia³ miejsce spadek na obszarze Polski,
po którym znaleziono œwie¿y okaz chondrytu. Ostatni raz podobne zdarzenie
mia³o miejsce 9 lat temu. Meteoryt Mikstat jest trzecim spadkiem w Polsce w XXI
wieku, a ogó³em trzynastym na terenie naszego kraju.
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