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Spadki meteorytów w 2017 roku.
Okoliczności i obserwacje
Meteorite falls in 2017. Circumstances and observations

Abstract: This scientific paper is a summary of the meteorite falls in 2017: Broek in Waterland
(Holland), Tres Irmaos (Brazil), Serra Pelada (Brazil) and Kheneg Ljouâd (Morocco). The study
also includes a section about unconfirmed falls, such as Puya Medio (Colombia), Mukundpura
(India), Crawford Bay (Canada) and Sadiya (India). The vast majority of these specimens is
ordinary chondrites of the L and LL groups. Only Serra Pelada meteorite turned out to be eucrite
and Mukundpura is suspected to be carbonaceous chondrite. The author collects and organizes
basic information about these findings and compares the latest data with statistics from previous
years. The description of the circumstances of finding meteorites are brief and maintained in the
popular-scientific tone. The text also includes a set of fireballs and bolides that could end with
a meteorite fall. Among them is also a bolide that was visible from Poland. The thesis resembles
the criteria for dividing meteors and notes the differences in their naming. It is extended by
analogies and comparisons that make possible to look at the issues from different perspectives:
from the statistical, through the media, to the historical one.
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Spadki to jeden z najbardziej spektakularnych aspektów meteorytyki. Dziêki nim
profesjonaliœci pozyskuj¹ œwie¿y materia³ badawczy, amatorzy astronomii maj¹
okazjê zachwyciæ siê widokiem jasnych meteorów lec¹cych po niebosk³onie,
a kolekcjonerzy pozyskuj¹ nowe okazy. Niejednokrotnie s¹ za nie sk³onni zap³aciæ
bardzo wysokie kwoty.

Jak szacuj¹ cz³onkowie American Meteor Society, ka¿dego dnia spada na Zie-
miê od 10 do 50 meteorytów (AMS 2018). Zdecydowana wiêkszoœæ z nich l¹duje
w wodach, poniewa¿ 71% powierzchni Ziemi zajmuj¹ oceany i morza (Williams
2016), lub spada na tereny niezamieszka³e. Ka¿dego dnia ludzkoœæ ma wiêc szansê
odnotowaæ zaledwie kilka spadków. Je¿eli dodamy do tego, ¿e czêœæ zjawisk ma
miejsce za dnia i umyka kamerom stacji bolidowych b¹dŸ oczom obserwatorów,
liczba potencjalnych meteorytów staje siê jeszcze bardziej ograniczona.
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Celem niniejszej pracy jest zgromadzenie i uporz¹dkowanie wiedzy na temat
spadków w 2017 roku, ze szczególnym uwzglêdnieniem okolicznoœci ich znalezie-
nia. Pos³u¿¹ do tego nie tylko oficjalne informacje opublikowane w Meteoritical
Bulletin Database, ale równie¿ artyku³y prasowe i wpisy w mediach spo³ecznoœcio-
wych. Okazuje siê, ¿e w ubieg³ym roku spadki mia³y miejsce w Holandii, Brazylii,
Maroku oraz – przypuszczalnie – w Indiach, Kolumbii i Kanadzie. Wbrew infor-
macjom powielanym przez tabloid Super Express (SE.pl 2018), w Polsce oficjalnie
nie potwierdzono ¿adnego spadku.

Istotnym elementem pracy jest te¿ porównanie informacji na temat typów
i wagi spadków z 2017 roku ze statystykami z lat wczeœniejszych.

Spadki potwierdzone przez The Meteoritical Society

Broek in Waterland

Chondryt zwyczajny (L6)
TKW: 530 g
Miejsce spadku: 52°26’N, 4°59’E (Holandia)
Klasyfikacja: L.M. Kriegsman, M. Langbroek (NBC)

Pierwszy spadek w 2017 roku mia³ miejsce w miasteczku Broek in Waterland ko³o
Amsterdamu. Na podstawie nagrania z rejestratora samochodowego okreœlono, ¿e
spadek nast¹pi³ 11 stycznia 2017 r. o 17:09 czasu lokalnego. Meteor nie zosta³
zarejestrowany przez sieci bolidowe, poniewa¿ wiêkszoœæ kamer w tym regionie
uruchamia³a siê automatycznie dopiero po zmroku. Kierowca, który zarejestrowa³
bolid kamer¹ umieszczon¹ w samochodzie (YouTube 2017a), jecha³ autostrad¹
niedaleko Weerde w Belgii. To oko³o 165 km w linii prostej od miejsca spadku
(Gyssens 2017).
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Okaz meteorytu Broek in Waterland (fot. Marco Langbroek, za zgodą)



Nastêpnego dnia okaza³o siê, ¿e meteoryt uderzy³ w ogrodow¹ szopê. W³aœcicie-
le zauwa¿yli dziurê w dachu i od³amki dachówek le¿¹ce na ziemi. Wewn¹trz szopy
znajdowa³ siê czarny kamieñ. Mia³ wielkoœæ ma³ej piêœci i wa¿y³ 530 g. Prawie ca³a
powierzchnia kamienia by³a pokryta cienk¹ skorup¹ obtopieniow¹ z widocznymi
otarciami po uderzeniu w dach budynku. Okolicznoœci spadku meteorytu Broek
in Waterland sprawi³y, ¿e zosta³ te¿ nazwany hammerem, czyli meteorytem, który
wyrz¹dzi³ na ziemi okreœlon¹ szkodê.

W³aœciciele uszkodzonego budynku skontaktowali siê z holenderskimi naukow-
cami. Powiadomienie o spadku otrzyma³ Niek de Kort z Royal Dutch Astronomy
& Meteorology Association. Przebywa³ jednak za granic¹, wiêc spraw¹ zajêli siê
Leo Kriegsman i Marco Langbroek (Dutch National Museum of Natural History
in Leiden). Badania naukowe by³y prowadzone niemal równolegle z poszukiwania-
mi w rejonie miejsca spadku. Innych fragmentów nie znaleziono.

Masa g³ówna meteorytu Broek in Waterland znajduje siê w rêkach znalazcy,
który pragnie pozostaæ anonimowy. Drobne fragmenty i proszek z ciêcia o ³¹cznej
wadze 20 g trafi³y do siedziby Naturalis Biodiversity Center w Holandii, a do kla-
syfikacji pos³u¿y³ fragment o wadze 14,42 g (Meteoritical Bulletin Database).

Tres Irmaos

Chondryt zwyczajny (L6)
TKW: 890 g
Miejsce spadku: 14°7’1”S, 43°3’51”W (Brazylia)
Klasyfikacja: M.E. Zucolotto (MN/UFRJ), A.A.Tosi (IGEO/UFRJ)

26 maja 2017 roku o godz. 11:30 czasu lokalnego meteoryt spad³ w brazylijskim
mieœcie Palmas de Monte Alto. Mimo znakomitej, s³onecznej pogody, nikt nie
zauwa¿y³ na niebie bolidu. Mieszkañcy miasta s³yszeli co prawda wybuchy, ale
uznali, ¿e to ha³as powodowany przez robotników przy budowie nowej linii kole-
jowej albo detonacje w pobliskim kamienio³omie. Jedna z mieszkanek, Euzani
Pais, us³ysza³a te¿ œwist i odg³os uderzenia przedmiotu o glebê. Wysz³a na ze-
wn¹trz. Zaskoczy³y j¹ k³êby piasku unosz¹ce siê w powietrzu. Zawo³a³a córkê
i wnuczkê, z którymi wspólnie odnalaz³a do³ek w piaszczystej drodze oraz le¿¹cy
tam czarny kamieñ.

Wideo z tego zajœcia opublikowa³ w internecie historyk, Nilton Azevedo.
Na miejsce przyby³ kolekcjoner Andre Moutinho, M. E. Zucolotto (MNRJ)
i W. Carvalho (GPA/UFBA). Potwierdzili oni autentycznoœæ okazu i 2 czerwca
kupili go wspólnie z burmistrzem miasta.

Teraz 450 g meteorytu Tres Irmaos jest w³asnoœci¹ ratusza, a 50 g trafi³o do
Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro (Meteoritical Bulletin Database). Pozo-
sta³a czêœæ jest w rêkach prywatnych i mo¿na j¹ zakupiæ w cenie oko³o 70 $/g.

Region Bahia, w którym zaobserwowano spadek meteorytu Tres Irmaos, s³ynie
te¿ z piêciu innych okazów. Najwiêkszym z nich jest Bendegó (IC), który wa¿y
3,56 t. Zosta³ znaleziony w 1784 roku (Buchwald 1975). Historia tego odkrycia
jest warta przypomnienia.
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Meteoryt odnalaz³ m³ody pasterz byd³a na pó³pustynnej wy¿ynie nad rzek¹ Ben-
degó. Lokalna ludnoœæ uzna³a znalezisko za kilkutonow¹ grudê srebra, a na miejsce
wyruszy³a ekspedycja z³o¿ona z 30 mê¿czyzn i 20 par wo³ów. Wyprawa zakoñczy³a
siê jednak fiaskiem, bo ³adunek okaza³ siê za ciê¿ki dla prowizorycznego wozu,
który zosta³ skonstruowany z myœl¹ o wyprawie. Prymitywny pojazd rozpad³ siê
i razem z meteorytem stoczy³ ze zbocza do suchego koryta rzeki Bendegó, zaledwie
180 m od miejsca znalezienia. Przez niemal ca³y XIX wiek badacze docierali w ten
rejon, by przeprowadziæ wizje lokalne, od³upaæ fragmenty meteorytu, przebadaæ je
i przes³aæ do Europy, gdzie by³y nabywane przez kolekcjonerów.

Szansa na skuteczny transport meteorytu do Rio de Janeiro pojawi³a siê nie-
spe³na sto lat póŸniej, bo w 1883 roku. W odleg³oœci 113 km od miejsca spadku
zbudowano now¹ liniê kolejow¹. D³uga podró¿ do torowiska uda³a siê przede
wszystkim dziêki kreatywnoœci emerytowanego oficera marynarki, Jose Carlosa de
Carvalho i jego syna – Vincente. Mê¿czyŸni zbudowali wóz z kutego ¿elaza, który
by³ wyposa¿ony w dwa zestawy kó³. Jeden by³ wykonany z ¿eliwa, a drugi z drew-
na. Pod czujnym okiem konstruktorów, mê¿czyŸni z pobliskich wiosek oraz ich 20
wo³ów ci¹gnê³o meteoryt przez 172 dni a¿ do nowej linii kolejowej.

Bendegó znajduje siê w wielu kolekcjach, tak¿e prywatnych, a jego historia daje
wyobra¿enie o postêpie technologicznym i logistycznym, który dokona³ siê w XIX
i XX wieku (Buchwald 1975).

Innymi popularnymi spadkami w regionie Bahia s¹ meteoryty: Palmas de Mon-
te Alto (IIIAB) o wadze 97 kg, 59-kilogramowy Quijingue (PMG), wa¿¹cy zaled-
wie 118 g Rio de Pires (L6) oraz Vitoria da Conquista (IVA) o wadze 10,5 kg. Ten
ostatni zosta³ odnaleziony w 2007 roku (Meteoritical Bulletin Database).
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Płytka meteorytu Tres Irmaos (fot. Andre Moutinho, za zgodą)



Serra Pelada

Achondryt HED (Eukryt)
TKW: 12 kg
Miejsce spadku: 5°57.135’S, 49°39.238’W (Brazylia)
Klasyfikacja: M.E. Zucolotto (MN/UFRJ), Debora Rios (GPA/UFBA), A.A.Tosi (IGEO/UFRJ), C.V.N. Villaça
(UFRJ)

Kolejny spadek w 2017 roku mia³ miejsce 29 czerwca, tak¿e w Brazylii. O 10:35
czasu lokalnego, nad po³udniowo-wschodnim regionem Pará pojawi³ siê bolid.
Lecia³ z pó³nocnego-wschodu na po³udniowy-zachód. Miejscowi us³yszeli odg³osy
eksplozji i skojarzyli je z katastrof¹ samolotu. W wiosce Serra Pelada, która do tej
pory by³a znana g³ównie z ogromnej kopalni z³ota2, równie¿ da³o siê s³yszeæ
odg³osy detonacji. Potwierdzili to uczniowie szko³y Rita Lima de Souza oraz
dozorca, Manuel da Silva. Kilka chwil póŸniej kamienie spad³y na drogê ko³o
szko³y.

Na niebie by³a widoczna smuga dymu, a w powietrzu unosi³ siê py³ po niedaw-
nym impakcie. Meteoryt spad³ na ziemiê mocno pofragmentowany, a jego czêœci
zosta³y b³yskawicznie zebrane przez mieszkañców wioski. Znalazcy podzielili je
miêdzy sob¹. Naukowcom nie uda³o siê ustaliæ dok³adnej wagi tych fragmentów,
ale mieszkañcy oceniaj¹, ¿e mog³y wa¿yæ oko³o 6 kg.
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Fragment i płytka meteorytu Serra Pelada (fot. Andre Moutinho, za zgodą)

2 W latach 80. w bardzo trudnych warunkach pracowa³o tam nawet 100 tys. ludzi. Kopalnia sta³a
siê tematem reporta¿y fotograficznych. Na zdjêciach uwieczniali j¹ miêdzy innymi: Alfredo Jaar
i Sebastiao Salgado.



Inny kamieñ o wadze 5,4 kg spad³ zaledwie kilka metrów od pracuj¹cego ele-
ktryka. Ten okaz zosta³ sprzedany anonimowemu kolekcjonerowi. Œwiadkowie
skontaktowali siê te¿ z geologiem. Marcilio Cardoso Rocha przeprowadzi³ wstêpn¹
analizê kamienia i wys³a³ próbki do badañ oraz klasyfikacji.

Ponad 5 kg meteorytu Tres Irmaos nadal znajduje siê w anonimowych rêkach.
50 g trafi³o do Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro. Kolekcjoner Andre Mou-
tinho posiada 1,1 kg, a Mendy Ouzillou 2,1 kg. Reszt¹ podzielili siê mieszkañcy
(Meteoritical Bulletin Database). Cena okazów meteorytu Sella Pelada oscyluje
wokó³ 100 $/g.

Tak¿e i w tym przypadku mo¿na pozwoliæ sobie na pewn¹ dygresjê geogra-
ficzn¹. W 1989 roku w regionie Pará odnaleziono wa¿¹cy 7 kg meteoryt Ipitinga
(H5). Podczas prac geologicznych natkn¹³ siê na niego S.L. Martini. Kamieñ by³
pokryty skorup¹ obtopieniow¹ i le¿a³ na pobliskiej drodze. Przypuszcza siê jednak,
¿e zosta³ przesuniêty z pierwotnego miejsca spadku podczas prac z udzia³em buldo-
¿erów.

Znaleziony kamieñ wyró¿nia³ siê spoœród otaczaj¹cych go ska³. Mia³ wielobocz-
ny kszta³t z wypolerowanymi krawêdziami. Przejawia³ równie¿ w³aœciwoœci magne-
tyczne. Pocz¹tkowo zosta³ uznany za ska³ê ultrazasadow¹, jednak w pobli¿u nie
odnaleziono podobnych okazów. W lipcu 1989 roku A. M. Dreher przeprowadzi³
badania cienkiej p³ytki tego kamienia. Wtedy po raz pierwszy stwierdzono, ¿e jest
to meteoryt (Meteoritical Bulletin Database).

Kheneg Ljouâd

Chondryt zwyczajny (LL5/6)
TKW: 10 kg
Miejsce spadku: 28°59’03.3"N, 8°24’38.7”W (Maroko)
Klasyfikacja: H. Chennaoui (FSAC), L. Garvie, (ASU)

Ostatni potwierdzony przez The Meteoritical Society spadek meteorytu w 2017
roku mia³ miejsce w Maroku. 12 lipca o godz. 23:13 czasu lokalnego na niebie
zauwa¿ono jasny bolid przelatuj¹cy z pó³nocnego-wschodu na po³udniowy-za-
chód. Zjawisko trwa³o kilka sekund i nios³o za sob¹ seriê wybuchowych odg³osów,
s³yszanych na po³udniu Maroka (Meteoritical Bulletin Database). Spraw¹ zajê³a siê
marokañska telewizja (YouTube 2017b), a na miejscu rozpoczêto szeroko zakrojo-
ne poszukiwania, które by³y relacjonowane w lokalnych mediach.

By³y to jednak poszukiwania obarczone ogromnym ryzykiem utraty zdrowia,
a nawet ¿ycia. Miejsce spadku meteorytu Kheneg Ljouâd le¿y co prawda w Maro-
ku, ale blisko granicy z Algieri¹. Stosunki dyplomatyczne miêdzy tymi dwoma kra-
jami s¹ napiête, dlatego osoby poruszaj¹ce siê po strefie zmilitaryzowanej spotykaj¹
siê z gwa³townymi reakcjami ze strony armii obu krajów. Mimo to, na miejsce
jako pierwsi dotarli w³aœnie nomadowie. Pierwsze kawa³eczki znaleŸli ju¿ po 12
godzinach od spadku.

Polowa misja w tamtym regionie by³a prowadzona przez zespó³: H. Chennaoui
Aoudjehane (FSAC), M. Aoudjehane, A. Bouferra i H. El Harbi. Dotarli oni na
miejsce w niedzielê 15 lipca i uzyskali od miejscowych szczegó³owe informacje na
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temat spadku. Zdobyli te¿ próbki meteorytu do klasyfikacji. Zespó³ otrzyma³ rów-
nie¿ pozwolenie na wjazd do strefy zmilitaryzowanej. Spotka³ tam kilku poszuki-
waczy ze œwie¿ymi okazami meteorytu Kheneg Ljouâd, pokrytymi czarn¹ skorup¹
obtopieniow¹. Najwiêkszy widziany przez nich fragment wa¿y³ 850 g. Masa
ca³kowita zebranych fragmentów wynios³a oko³o 10 kg.

Meteoryt Kheneg Ljouâd ma postaæ stosunkowo ma³ych kamyczków. Najmnie-
jsze nie wa¿¹ nawet grama, a najwiêksze okazy to oko³o kilogramowe kamienie.
Matowa skorupa obtopieniowa pokrywa wiêkszoœæ okazów. Ich wnêtrze przypo-
mina inne chondryty typu LL5/6 – jest jasnoszare, z delikatnymi ¿y³kami szoko-
wymi.

Wiele fragmentów meteorytu Kheneg Ljouâd trafi³o do sprzeda¿y dla prywat-
nych kolekcjonerów. Mo¿na je nabyæ chocia¿by na portalach aukcyjnych. 57 g
znalaz³o siê na Uniwersytecie Hassana II w Casablance za spraw¹ marokañskiego
Stowarzyszenia Amatorów i Kolekcjonerów Meteorytów, a nastêpnie pos³u¿y³o do
klasyfikacji meteorytu. Niewielki fragment o wadze 34 g znajduje siê te¿ w Arizona
State University (Meteoritical Bulletin Database).

Spadki niepotwierdzone przez The Meteoritical Society

Puya Medio

Chondryt zwyczajny (L/LL?)
TKW: ?
Miejsce spadku: Kolumbia

Jeden z najbardziej zagadkowych spadków ubieg³ego roku móg³ mieæ miejsce
w Kolumbii, niedaleko miasta portowego Turbo. Taka informacja pojawi³a siê na
blogu Karmaka Meteorites (2017a). O spadku wiadomo jednak bardzo niewiele.

Meteoryt prawdopodobnie uderzy³ w ziemiê 15 lutego o godz. 14:40 czasu
lokalnego. Œwiadkowie twierdz¹, ¿e zosta³ znaleziony w krzakach trzciny guadua
i bambusa. W internecie mo¿na znaleŸæ kilka zdjêæ domniemanego okazu i krótki
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Fragment meteorytu Kheneg Ljouâd (fot. Gary Fujihara, za zgodą)



reporta¿ lokalnej telewizji (YouTube 2017c), który zawiera relacje œwiadków o za-
obserwowanym bolidzie.

Na ten temat brak szczegó³owych informacji oraz publikacji naukowych.

Mukundpura

Chondryt węglisty (CM2?)
TKW: ~ 2,73 kg
Miejsce spadku: 26°52’53.3"N 75°39’50.2"E (Indie)

6 czerwca 2017 roku o godz. 17:15 w Indiach mia³ spaœæ kolejny kamieñ z kosmo-
su. Miejsce spadku to pole uprawne w wiosce Mukundpura niedaleko metropolii
Jaipur. Jak podaje strona Karmaka Meteorites (2017b), wielu mieszkañców okoli-
cznych wsi widzia³o bolid, który jaœnia³ na niebie przez oko³o szeœæ sekund i lecia³
z pó³nocnego-zachodu. Obserwatorzy s³yszeli te¿ g³oœne eksplozje przypominaj¹ce
grzmoty.

Anonimowy znalazca twierdzi, ¿e meteoryt le¿a³ w utworzonym przez siebie
do³ku, 15 cm pod powierzchni¹ gruntu. Sam do³ek mia³ œrednicê oko³o 45 cm.
O swoim odkryciu znalazca niezw³ocznie poinformowa³ policjê. Kamienie mia³y
postaæ dwóch, wiêkszych fragmentów (oko³o 15 cm i 10 cm d³ugoœci) oraz wielu
drobnych od³amków. £¹czna waga domniemanego meteorytu wynios³a 2,23 kg
(przed oczyszczeniem z piasku). Wstêpna inspekcja znalezionych fragmentów uja-
wni³a, ¿e by³y gor¹ce i mia³y wyraŸny zapach siarki (Ray i Shukla 2017).

Z relacji medialnych wynika, ¿e policja zebra³a wszystkie fragmenty, zawioz³a na
komisariat i zorganizowa³a tam konferencjê prasow¹ (Karmaka 2017b). Nastêpnie
meteoryt trafi³ do Geological Survey of India.
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Okaz meteorytu Puya Medio (zrzut ekranu; YouTube 2017c)



16 czerwca 2017 r. na stronie Geological Survey of India na portalu Facebook
ukaza³ siê tekst przybli¿aj¹cy wygl¹d i charakter znaleziska. Okaza³o siê, ¿e kamieñ
posiada regmaglipty, a kolor skorupy obtopieniowej minimalnie ró¿ni siê od bar-
wy wnêtrza meteorytu. Opis wskazuje równie¿, ¿e na skorupie obtopieniowej znaj-
duje siê ciemnobr¹zowa smuga. Na powierzchni meteorytu naukowcy dostrzegli
tak¿e linie sp³ywu, a jego powierzchnia w jasnym œwietle mia³a wyró¿niaæ siê têczo-
wym po³yskiem. Geological Survey of India t³umaczy to obecnoœci¹ utlenionego
metalu i siarczków (GSI 2017).

Potwierdziæ autentycznoœæ meteorytu i sklasyfikowaæ go jako chondryt CM2
mieli naukowcy z Meteorite & Planetary Science Division, GSI, NCEGR w Kal-
kucie. Próbki zosta³y te¿ wys³ane do National Meteorite Repository (NMR), GSI
w Kalkucie oraz skatalogowane pod numerem S-458 (Karmaka 2017b).

Crawford Bay

Chondryt zwyczajny (?)

Historia tego meteorytu zaczyna siê 4 wrzeœnia o godz. 23:10. Nad zachodni¹ czê-
œci¹ granicy amerykañsko-kanadyjskiej pojawi³ siê wówczas bardzo jasny bolid.
Blask by³ tak silny, ¿e budynki i przedmioty znajduj¹ce siê na zewn¹trz rzuca³y na
ziemiê d³ugie cienie. Meteoroid lecia³ na pó³noc, wzd³u¿ jeziora Kootenay Lake na
terenie Kolumbii Brytyjskiej (Kanada). Jego lot zakoñczy³ siê seri¹ b³ysków. Bolid
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Fragmenty meteorytu Mukundpura (źródło: Geological Survey of India, facebook)



zosta³ odnotowany na stronach International Meteor Organization. Zjawisko
potwierdzi³o 314 raportów naocznych œwiadków (IMO 2017).

29 paŸdziernika na dzia³ce nieopodal Crawford Bay poszukiwacze z University
of Calgary odnaleŸli fragmenty meteorytu. Poszukiwania w tym rejonie odbywa³y
siê z inicjatywy Alana Hildebranda, eksperta tego Uniwersytetu. Naukowcy wyli-
czyli, ¿e meteoroid podczas wejœcia w atmosferê wa¿y³ nie wiêcej ni¿ piêæ ton.
Min¹³ granicê USA i Kanady, kieruj¹c siê na pó³noc. Eksplodowa³ w atmosferze,
a swój lot zakoñczy³ 20 kilometrów na wschód od Crawford Bay.

W okreœleniu miejsca spadku niebagatelne znaczenie mia³y nagrania przela-
tuj¹cego bolidu. Aby wytyczyæ elipsê spadku, badacze przeanalizowali cztery nagra-
nia zamieszczone w Internecie oraz film z kamery typu all-sky umieszczonej na
terenie College of the Rockies w Cranbrook.

Zespó³ Hildebranda odnalaz³ jeszcze kilka drobnych fragmentów na dzia³kach
s¹siaduj¹cych z miejscem odkrycia pierwszego okazu. Ich znalazcy to Fabio Ciceri
i Lincoln Hanton (Harper 2017).

Sadiya

Chondryt zwyczajny (LL5)
TKW: 3 kg?
Miejsce spadku: 27°50’09”N, 95°51’34”E (Indie)

18 wrzeœnia 2017 ukaza³ siê raport z klasyfikacji nowego meteorytu (Saikia i in.
2017), sygnowany przez Journal of Astrophysics & Aerospace Technology. Jest
w nim informacja, ¿e 5 czerwca 2017 roku meteoryt spad³ na teren wioski Natun
Baliyan, która le¿y 21 km na wschód od miasta Sadiya. Raport wskazuje, ¿e spadek
mia³ miejsce o godz. 4:30 czasu lokalnego.

Zdaniem œwiadków, pojedynczy kamieñ z hukiem spad³ na pole ry¿owe. Utwo-
rzy³ do³ek o g³êbokoœci metra. Kamieñ by³ w ca³oœci pokryty skorup¹ obtopie-
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niow¹, mia³ op³ywowe kszta³ty i regmaglipty. Waga meteorytu to 3 kg. Ma³y frag-
ment zosta³ poddany analizie, która wykaza³a, ¿e jest to chondryt typu LL5. Masa
g³ówna pozosta³a w rêkach lokalnych w³adz.

Spadek nie zosta³ jednak potwierdzony przez The Meteoritical Society.

Bolid jako zwiastun potencjalnego spadku

Ze spadkami meteorytów wi¹¿¹ siê tak¿e obserwacje bolidów, czyli meteorów
o znacznej jasnoœci, któr¹ podaje siê w magnitudo (oznaczenie mag lub m) – jedno-
stkach jasnoœci gwiazdowej. W tej skali, jasnoœæ S³oñca wynosi –26,7 mag, Ksiê¿yc
w pe³ni lœni z jasnoœci¹ –12,7 mag, jasnoœæ Wenus podczas opozycji to –4,6 mag,
a najjaœniejsza gwiazda nocnego nieba (Syriusz) ma blask –1,47 mag. Ró¿nica
5 mag to stokrotnie wiêksza jasnoœæ (WoŸniak 2018a).

W œrodowisku astroamatorskim mianem bolidu okreœla siê wyj¹tkowo jasny
meteor. To okreœlenie dalece nieprecyzyjne, poniewa¿ niezbyt jasny meteor na cie-
mnym, wiejskim niebie mo¿e wygl¹daæ zdecydowanie bardziej widowiskowo, ni¿
bardzo jasny meteor obserwowany z centrum du¿ego miasta, a w konsekwencji
zaburzaæ obiektywizm obserwatora. Koniecznoœci¹ staje siê wiêc ka¿dorazowe
okreœlanie punktów odniesienia w czasie obserwacji lub rejestracji bolidów. To sto-
sunkowo ³atwe w przypadku detekcji bolidu za pomoc¹ kamery lub aparatu foto-
graficznego, ale mo¿e prowadziæ do rozbie¿noœci w relacjach obserwatorów, co jest
czêsto spotykane w raportach na stronie internetowej International Meteor Orga-
nization. Przyk³adowo, niektórzy obserwatorzy z prowincji Manitoba (Kanada)
ocenili jasnoœæ zjawiska 43-2018 (IMO 2018) na –28 mag, podczas gdy inni suge-
rowali jasnoœæ 0 mag. To oznacza, ¿e niemal w tej samej lokalizacji bolid by³ dla
pewnej grupy obserwatorów prawie 600 razy jaœniejszy, co rodzi pytania o obiekty-
wizm naocznych œwiadków.

W Polsce za bolidy uznaje siê meteory przekraczaj¹ce jasnoœæ -4 mag, czyli jaœ-
niejsze od Wenus w momencie opozycji tej planety (Polakowski 2018). W po-
wszechnym, a zw³aszcza medialnym obiegu, funkcjonuje tak¿e kategoria superboli-
dy, wykorzystywana najczêœciej w kontekœcie meteorów wielokrotnie jaœniejszych
od Ksiê¿yca w pe³ni.

Poza granicami Polski system kategoryzowania zjawisk bolidowych jest nieco
bardziej rozbudowany. W krajach anglojêzycznych funkcjonuje bowiem okreœlenie
fireball, które obejmuje meteory od oko³o –4 mag do –14 mag. Z kolei s³owo
bolide jest czêœciej stosowane w przypadku meteorów o blasku –14 mag lub jaœniej-
szych. Natomiast okreœlenie superbolide zarezerwowano dla meteorów o blasku co
najmniej –17 mag (Di Martino i Cellino 2004).

Nie jest to jednak podzia³ stosowany konsekwentnie we wszystkich publika-
cjach, poniewa¿ strony internetowe NASA wskazuj¹, ¿e termin bolide odnosi siê do
meteoroidów eksploduj¹cych w atmosferze.3 Co wiêcej, s³owo bolide pojawia siê
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w kontekœcie meteorów, które osi¹gaj¹ jasnoœæ zenitaln¹ na poziomie –3 mag
(NASA CNEOS 2018a).

Podsumowuj¹c, w publikacjach mamy do czynienia z szeregiem nieœcis³oœci
pod wzglêdem nazewnictwa zjawisk bolidowych, a okreœlenia fireball i bolide
bywaj¹ u¿ywane zamiennie. W Polsce te dwa pojêcia zosta³y niejako uproszczo-
ne do jednego okreœlenia, w którym mieszcz¹ siê wszystkie meteory jaœniejsze od
–4 mag.

Sk¹d wiadomo, ¿e bolid móg³ zakoñczyæ siê spadkiem meteorytu? OdpowiedŸ
na to pytanie znajduje siê w pracy Eleanor Kate Sansom. Autorka opiera siê na
publikacjach Zdenka Ceplechy i wskazuje, ¿e gdy meteoroid wpada w ziemsk¹
atmosferê z prêdkoœci¹ 72 km/s, bardzo gwa³townie zwalnia i nagrzewa siê pod
wp³ywem zjawiska tarcia. Cia³a do 20 cm œrednicy spalaj¹ siê jeszcze w górnych
warstwach atmosfery i nie maj¹ najmniejszych szans na dotarcie do powierzchni
Ziemi, choæ s¹ widoczne jako jasne bolidy. Dopiero te meteoroidy, które znajd¹
siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 35 km i maj¹ przy tym prêdkoœæ poni¿ej 10 km/s,
daj¹ du¿¹ szansê na spadek. Takie parametry wi¹¿¹ siê z ustaniem ablacji, czyli usu-
wania zewnêtrznych warstw meteoroidu poprzez topnienie lub parowanie w ziem-
skiej atmosferze pod wp³ywem wysokiej temperatury (Sansom 2016).

American Meteor Society precyzuje, ¿e potencjalny spadek powinien byæ wido-
czny jeszcze na wysokoœci 20 km and powierzchni¹ gruntu. Natomiast meteory
rzêdu –15 mag lub wiêcej niekoniecznie przynosz¹ nowe spadki, zw³aszcza gdy
meteoroid ma pochodzenie kometarne (AMS 2018).

Potencjalne spadki meteorytów mo¿na lokalizowaæ na podstawie relacji co naj-
mniej dwóch obserwatorów. Kluczowe znaczenie ma tutaj perspektywa, poniewa¿
ten sam meteor dla ró¿nych obserwatorów mo¿e przelatywaæ na tle innych gwiazd.
Dziêki tym danym, astronomowie okreœlaj¹ lokalizacjê potencjalnego meteorytu.
Mog¹ te¿ wyznaczyæ orbitê samego meteoroidu przed wejœciem w atmosferê (Pola-
kowski 2018).

Przypuszczalne spadki

Superbolid w Chinach

4 paŸdziernika 2017 oko³o godz. 20:00 bardzo jasny meteor pojawi³ siê nad rejo-
nem Shangri-La County w po³udniowo-zachodniej czêœci Chin. Z publikacji
medialnych wynika, ¿e jego lot trwa³ oko³o 5 sekund (You 2017).

P³on¹cy meteoroid pêdzi³ z prêdkoœci¹ 14,6 km/s i by³ widoczny do wysokoœci
37 km nad powierzchni¹ Ziemi. NASA potwierdza, ¿e eksplozja meteoroidu
wyzwoli³a energiê porównywaln¹ z 540 kg trotylu (NASA CNEOS 2018b). Zdjê-
cia i nagrania bolidu b³yskawicznie obieg³y internet. Jak relacjonowali œwiadkowie,
wybuch zatrz¹s³ szybami w oknach, a rozpad meteoroidu by³ doskonale widoczny
go³ym okiem.

Na podstawie parametrów lotu nie mo¿na wykluczyæ, ¿e fragmenty meteoroidu
dotar³y do powierzchni ziemi. Jeden z pracowników hostelu w Shangri-La
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opowiedzia³ mediom, ¿e gdy na niebie pojawi³ siê bolid, obserwowa³ pe³niê Ksiê-
¿yca razem z goœæmi na tarasie. Twierdzi³ równie¿, ¿e s³ysza³ o spadku meteorytu
w odleg³oœci 40 km od miejscowoœci Shangri-La (You 2017). Spadek nie zosta³
jednak oficjalnie potwierdzony.

Superbolid nad Finlandią

16 paŸdziernika o 18:40 bolid rozjaœni³ niebo nad Finlandi¹. Przelot zosta³ uwiecz-
niony w bardzo dobrej jakoœci przez zespó³ Aurora Service Tours, transmituj¹cy
w tym czasie zorzê polarn¹ na portalu YouTube. Œwiadkowie informowali, ¿e
odczuli efekty eksplozji meteoroidu w atmosferze. Potwierdzaj¹ to wskazania sejs-
mografów (Space24.pl, 2017).

Bolid by³ te¿ widoczny w Norwegii i Rosji. Jak wskazuje analiza nagrañ, jego
jasnoœæ by³a bliska –20 mag. To blask ponad 100 razy jaœniejszy ni¿ w przypadku
pe³ni Ksiê¿yca.

Istnieje podejrzenie, ¿e do powierzchni ziemi dotar³o nawet kilkadziesi¹t kilo-
gramów kosmicznej materii. Za miejsce spadku uwa¿a siê trudno dostêpny teren
wokó³ jeziora Inari (Gazeta.pl, 2017). Ewentualne poszukiwana uniemo¿liwi³a noc
polarna.

Bolid nad Polską i Morzem Bałtyckim

Kolejny bolid rozœwietli³ niebo nad Polsk¹. Jak informuje Pracownia Komet
i Meteorów, istnieje bardzo du¿a szansa, ¿e kosmiczne kamienie przetrwa³y lot
przez atmosferê. Je¿eli tak by³o, to znajduj¹ siê obecnie na dnie Morza Ba³tyckiego.
W raporcie sporz¹dzonym przez PKiM jest informacja, ¿e: Bolid pojawi³ siê 30 paŸ-
dziernika o godzinie 22:11 UT (23:11 czasu lokalnego). Zaobserwowany zosta³ przez
stacjê PFN52 Stary Sielc (kamera megapikselowa MDC04) oraz fotograficznie przez
pana Dariusza Wiosnê z okolic Rawy Mazowieckiej (¯o³¹dek 2017).

Cz³onkowie PKiM b³yskawicznie przyst¹pili do pomiarów na podstawie wyko-
nanych zdjêæ. Meteoroid zacz¹³ p³on¹æ na wysokoœci 75 km. Nastêpnie spada³ pod
k¹tem 45 stopni z prêdkoœci¹ blisk¹ 20 km/s. A¿ do wysokoœci 23 km kosmiczna
ska³a nie uleg³a rozpadowi. PóŸniej nast¹pi³a pierwsza gwa³towna eksplozja, wido-
czna jako rozb³ysk o jasnoœci przewy¿szaj¹cej Ksiê¿yc w pe³ni. Bolid wytraca³ prêd-
koœæ, a kiedy znajdowa³ siê na wysokoœci oko³o 19 km, by³ ju¿ nisko nad horyzon-
tem i zacz¹³ znikaæ z pola widzenia kamer.

Gdy zosta³ zakryty przez drzewa, dosz³o do kolejnego rozb³ysku, którego dowo-
dem jest pojaœnienie odleg³ych chmur. Nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e wpad³ do
Morza Ba³tyckiego pod postaci¹ wielu mniejszych meteorytów.

Pracownia Komet i Meteorów potwierdza, ¿e to zjawisko by³o wyj¹tkowe: Boli-
dy z tak niewielk¹ wysokoœci¹ koñcow¹ w ca³ej historii badañ mo¿na policzyæ na pal-
cach obu r¹k. Podobn¹ wysokoœæ koñcow¹ zaobserwowano miêdzy innymi dla bolidu
Stubenberg z 6 marca 2016 roku który to obserwowany by³ do wysokoœci 17,6 km.
Nieco wy¿ej znajdowa³a siê koñcówka bolidów Benesov i Janov natomiast zaobserwo-
wany w kwietniu 2009 roku nad S³oweni¹ bolid Jesenice mia³ swój koniec na wysoko-

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

Mateusz ŻMIJA 199



œci 18 kilometrów. WyraŸnie mniejsze wysokoœci koñcowe zaobserwowano tylko
w przypadku bolidu Turji-Remety (13,5 km) oraz dla s³ynnego Bolidu Czelabiñskiego
(13,6 km) – pisze dalej w swoim raporcie Przemys³aw ¯o³¹dek, prezes Pracowni
Komet i Meteorów.

Astrofotograf Dariusz Wiosna nie widzia³ bolidu na w³asne oczy. Dostrzeg³ go
dopiero póŸniej, na wykonanym przez siebie zdjêciu. Przyzna³, ¿e tej nocy pano-
wa³y trudne warunki. Zbyt trudne, by skutecznie i wyraŸnie rejestrowaæ obiekty
g³êbokiego nieba, a nawet sam Ksiê¿yc, który zwykle jest prostym obiektem foto-
graficznym. Wiatr wprowadza³ sprzêt w drgania, a s³aba widocznoœæ (seeing) powo-
dowa³a falowanie rejestrowanego obrazu.

Dariusz Wiosna postanowi³ wiêc robiæ zdjêcia œladu gwiazd na niebosk³onie
(tzw. startrails), na polach w miejscowoœci Jasieñ ko³o Rawy Mazowieckiej. Pod-
czas naœwietlania jednej z klatek, w polu widzenia obiektywu znalaz³ siê zielony
bolid, lec¹cy nisko nad pó³nocnym horyzontem.

Statystyka spadków potwierdzonych
przez The Meteoritical Society w 2017 roku
Spadki w 2017 roku znacz¹co odbiega³y od spadków z piêciu poprzednich lat pod
wzglêdem liczby i masy. W 2016 roku uda³o siê potwierdziæ spadek jedenastu
meteorytów, w 2015 roku – oœmiu, w 2014 roku – szeœciu, a w 2013 roku – piêciu
(WoŸniak 2018b). Odnotowano wówczas równie¿ zdecydowanie wiêksz¹ ³¹czn¹
masê spadków. Przedstawia to niniejsza tabela:

Typy spadków z 2017 roku mo¿na porównaæ ze œredni¹, któr¹ wyliczy³ Marek
WoŸniak. Po uwzglêdnieniu wszystkich spadków do 2008 roku okaza³o siê, ¿e na
ziemiê najczêœciej spadaj¹: chondryty typu L6 (23,44%), H5 (14,98%), LL
(7,63%), L5 (6,88%), H4 (5,58%) i eukryty (3,16%) (WoŸniak 2018c). W te sta-
tystyki wpisuj¹ siê dane z 2017 roku, poniewa¿ wynika nich, ¿e po³owa potwier-
dzonych spadków z tego roku by³a chondrytami typu L6, a jeden chondrytem
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typu LL5/6 (25%). Z kolei czwarty okaza³ siê eukrytem (25%). Wœród niepotwier-
dzonych spadków by³y wy³¹cznie chondryty.

Z zestawieñ tworzonych przez Marka WoŸniaka mo¿na wysnuwaæ tak¿e inne
wnioski. Okazuje siê, ¿e meteoryt Broek in Waterland to pi¹ty spadek w historii
Holandii. Wczeœniejszy spadek mia³ tam miejsce przed 28 laty. By³ to meteoryt
Glanerbrug o wadze 670 g i typie L/LL5 (WoŸniak 2018d).

Natomiast meteoryty Tres Irmaos i Meteoryt Serra Pelada stanowi¹ 23. i 24.
odnotowany spadek w Brazylii. Poprzednio takie zjawisko mia³o miejsce zaledwie
3 lata temu, 9 stycznia 2015 roku. Chodzi o meteoryt Porangaba (chondryt L4,
TKW: 976,4 g).

Gdyby meteoryty Sadiya i Mukundpura zosta³y oficjalnie potwierdzone, by³yby
meteorytami numer 131. i 132. w historii Indii. Ostatnio w Indiach odnotowano
spadek meteorytu Komargaon (chondryt L6, TKW: 12,095 kg), który uderzy³
w ziemiê 13 listopada 2015 r. Wczeœniejsze spadki to niepotwierdzony Jalangi
z 8 lipca 2012 roku oraz potwierdzony spadek Katol z 22 maja 2012 roku (chon-
dryt L6, TKW: >13 kg). Warto odnotowaæ równie¿ spadek meteorytu Sulagiri
o TKW: 110 kg, który odnotowano 12 wrzeœnia 2008 roku. Ze statystyk Marka
WoŸniaka, obejmuj¹cych przedzia³ od 861 roku n.e. do 2008 roku wynika rów-
nie¿, ¿e Indie mog¹ siê poszczyciæ imponuj¹cym stosunkiem spadków do znalezisk
– 126:9 (WoŸniak 2018d).

Z kolei meteoryt Puya Medio by³by dopiero drugim odnotowanym spadkiem
w Kolumbii. W 2007 zaobserwowano tam spadek meteorytu Cali o wadze 478 g
i typie H/L4.

Meteoryt Crawford Bay mo¿e natomiast zostaæ 17. oficjalnym spadkiem w Ka-
nadzie. W 2009 roku spad³ tam meteoryty Grimsby (chondryt H5, TKW: 215 g),
a w 2008 – Buzzard Coulee (chondryt H4, TKW: 42 kg).

Prawdziwy ewenement w tym gronie to meteoryt Kheneg Ljouâd, który spad³
w marokañskim rejonie Igdi. Marcin Cima³a zwraca uwagê, ¿e: Na przestrzeni
dos³ownie kilku lat mia³y tam miejsce a¿ 4 spadki obserwowane i to na niewielkim
obszarze. Coœ nieprawdopodobnego, z racji tego, ¿e meteoryty spadaj¹ na Ziemiê
w sposób prawie ca³kowicie przypadkowy. Piszê „prawie” gdy¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
Ziemia przecina cyklicznie jakiœ kosmiczny œmietnik pozostawiony na przyk³ad przez
kometê lub te¿ coœ podobnego i to powoduje, ¿e w danym czasie wystêpuje wiêksza
szansa na spadek. Ale w dalszym ci¹gu ca³y proces jest wybitnie przypadkowy. W koñcu
czym jest Ziemia w porównaniu z ogromem kosmosu.

W³aœciciel sklepu Polandmet.com przytacza te¿ historiê spadków w rejonie Igdi.
W 2011 roku spad³ tam szergotyt Tissint, w 2014 roku eukryt Tirhert, zaledwie
rok póŸniej chondryt L4 – Sidi Ali Ou Azza, a w 2017 roku Kheneg Ljouâd.
Pewn¹ ciekawostk¹ pozostaje fakt, ¿e wszystkie te spadki mia³y miejsce w lipcu. S¹
jednak na tyle zró¿nicowane pod wzglêdem typu, ¿e trudno ³¹czyæ je z jednym
strumieniem kosmicznych cz¹stek (Cima³a 2017).

Istotny jest fakt, ¿e w miejscu spadku meteorytu Kheneg Ljouâd panuj¹ dosko-
na³e warunki do obserwacji nocnego nieba, a wiêc równie¿ rejestracji bolidów oraz
spadków. Mapy zanieczyszczenia œwiat³em (Light Pollution Map 2018) wskazuj¹,
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¿e pogranicze Maroka i Algierii wyró¿nia siê jasnoœci¹ nieba na poziomie
22,0 mag/arcsec2, co oznacza niemal doskonale ciemne niebo. S¹ to warunki pra-
ktycznie nieznane mieszkañcom miast w rozwiniêtych krajach Ameryki, Europy
i Azji, gdzie jasnoœæ nieba uniemo¿liwia nawet dostrze¿enie wielu jasnych gwiazd.

Podsumowanie

Analiza spadków z 2017 roku prowadzi do szeregu wniosków. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
tylko jeden spadek – Serra Pelada – okaza³ siê eukrytem. Wszystkie pozosta³e,
potwierdzone spadki by³y chondrytami, poniewa¿ meteoryty Tres Irmaos i Broek
in Waterland zosta³y zakwalifikowane jako L6, natomiast Kheneg Ljouâd jako
LL5/6. Co ³¹czy i dzieli te dwie nieodleg³e grupy chondrytów?

Grupa L gromadzi meteoryty, które niegdyœ zdecydowanie czêœciej nazywano
chondrytami oliwinowo-hiperstenowymi ze wzglêdu na wysok¹ frekwencjê tych
dwóch minera³ów. Zawartoœæ oliwinu wynosi w nich od 30% do 60%, natomiast
hiperstenu – a w³aœciwie piroksenu rombowego – od 25% do 35%. W chondry-
tach oliwinowo-hiperstenowych mo¿na znaleŸæ tak¿e plagioklaz (5–10%), troilit
(oko³o 5%) oraz stop Fe-Ni (1–10%). To zdecydowanie mniej ¿elaza ni¿ w przy-
padku grupy H (chondryty oliwinowo-bronzytowe), gdzie oliwin i hipersten niejako
„ustêpuje miejsca” stopowi Fe-Ni, który w meteorytach typu L zawiera siê w prze-
dziale od 16% do 21%.

Z kolei grupa LL to amfoteryty lub inaczej: chondryty oliwinowo-pigeonitowe.
W tej grupie znajduj¹ siê najsilniej utlenione chondryty zwyczajne. Dopóki nie
odnaleziono w nich chondr, by³y nawet uwa¿ane za achondryty (¯bik 1987). Naj-
popularniejszymi minera³ami s¹ tu – ponownie – hipersten i oliwin, ale meteoryty
typu LL zawieraj¹ jeszcze mniej metalicznego ¿elaza. Mo¿na go tam znaleŸæ zaled-
wie <1–3%, st¹d magnes bêdzie przyci¹gany bardzo s³abo. Mimo to, b³yszcz¹ce
punkciki stopu Fe-Ni niew¹tpliwie uda siê zaobserwowaæ go³ym okiem (Norton
i Chitwood 2008).

W 2017 roku nie odnotowano ¿adnego spadku meteorytu ¿elaznego ani ¿elaz-
no-kamiennego. To oznacza, ¿e ostatnim obserwowanym spadkiem meteorytu
¿elaznego pozostaje Kavarpura (IIE-an), który w 2006 roku spad³ na teren Indii.
£¹czna waga tego meteorytu wynios³a 6,8 kg (WoŸniak 2018d).

Istotnym spostrze¿eniem jest fakt, ¿e z czterech potwierdzonych i czterech nie-
potwierdzonych spadków, tylko dwa zosta³y zarejestrowane przez kamery. Dziêki
filmom zamieszczonym w internecie oraz nagraniu z kamery all-sky umieszczonej
na terenie jednej ze szkó³, uda³o siê odnaleŸæ fragmenty meteorytu Crawford Bay.
Natomiast w przypadku meteorytu Broek in Waterland urz¹dzeniem rejestru-
j¹cym spadek nie by³a kamera sieci bolidowej, a rejestrator samochodowy. Rodzi
to pytania o skutecznoœæ sieci bolidowych w detekcji spadków, zw³aszcza nastê-
puj¹cych za dnia, oraz mo¿e byæ wstêpem do rozwa¿añ na temat kierunków roz-
woju tego typu instalacji.

Niewyjaœnione pozostaj¹ przyczyny niskiej liczebnoœci i wagi spadków w 2017
roku. Trend spadkowy nie jest jednak nowym zjawiskiem, a kilka hipotez w tej
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kwestii przedstawia³ ju¿ Marek WoŸniak. Nale¿y do nich narastaj¹ce zanieczysz-
czenie œwiat³em (light pollution), które utrudnia rejestracjê s³abych zjawisk. Jego
zdaniem, na mniejsz¹ liczbê spadków mo¿e wp³ywaæ tak¿e s³abn¹ce zainteresowa-
nie zjawiskami astronomicznymi, przy jednoczesnym nasilaniu siê zjawisk antro-
pogennych, takich jak œwiat³a samolotów i przeloty satelitów. Do tego mo¿e
dochodziæ rosn¹ce tempo ¿ycia i fakt, ¿e liczba obserwatorów nie roœnie wprost
proporcjonalnie do liczby ludnoœci. Poza tym, spadki mog¹ nie byæ zauwa¿ane
i zg³aszane, poniewa¿ spo³eczeñstwa konsumpcyjne troszcz¹ siê raczej o sprawy
bytowe. Wœród hipotez pojawia siê tak¿e omijanie przez Ziemiê skupisk cz¹stek
w Uk³adzie S³onecznym b¹dŸ wp³yw grawitacji innych planet (WoŸniak 2018c).

Spadki meteorytów niew¹tpliwie wymagaj¹ dalszych, wzmo¿onych badañ.
Zasadna by³aby tak¿e dyskusja o rozbudowie sieci bolidowych na ca³ym œwiecie.
Takie dzia³ania pozwol¹ zminimalizowaæ liczbê przeoczonych spadków. Dziêki
temu naukowcy i kolekcjonerzy zyskaj¹ kolejne, niezwykle cenne okazy.
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