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Sprawozdanie z poszukiwań meteorytów w Oslo
Search report of meteorites in Oslo

Abstract: A piece of a meteorite that had crashed through the roof of a cottage house was find in
the central Oslo quarter Rodeløkka at the beginning of March 2012. Some days later the second
discovery in the melting snow of Ekebergsletta hilltop plateau triggered the hunting for meteorites
in almost all sides of Oslo. Pieces of the third meteorite broken by cars and spread out by
snowplow were discovered on an asphalt road side by Maciek Burski, the member of Polish
Meteoritical Society. Later on the missing fragments of the Maciek’s most east find was collected
by Meteoritical Section members of Comet and Meteor Workshop (PKiM) with the help of local
meteoritical authorities. The total mass of this unobserved fall is 6.22 kg in five findings spread
out in the eight km-long strewnfield with ~178 g and 4.65 kg meteorites on the opposite ends.
The Meteorite is not classified yet but unofficial information is “breccia H3-4”.
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Wstęp

Pierwsze informacje o meteorycie, który przebi³ dach w Oslo, poda³a norweska
prasa 12 marca 2012 roku i tego samego dnia wiadomoœæ obieg³a Internet. Serwisy
donosi³y, i¿ kosmiczna ska³a spad³a na dzia³ki ogrodnicze w dzielnicy Rodeløkka
wbijaj¹c siê w pokrycie altany pani Anny Thomassen (fot. 1) i roz³upuj¹c siê na
dwie czêœci. Z przeprowadzonego wywiadu wynika³o, ¿e dolny fragment bry³y
meteorytu tkwi³ w uszkodzonym dachu, gdy pani Thomassen go zauwa¿y³a.
Górna czêœæ meteorytu od³upa³a siê podczas uderzenia i zosta³a znaleziona przy
p³ycie chodnikowej le¿¹cej na œcie¿ce obok altany. Na zdjêciach okazu, wa¿¹cego
w ca³oœci 550 g, wyraŸnie widaæ wtórn¹ skorupê obtopieniow¹ wskazuj¹c¹ na frag-
mentacjê i prawdopodobny spadek bliŸniaczego meteorytu w okolicy. Na kolejny
meteoryt natrafiono w parku na wzniesieniu Ekebergsletta – a¿ 4 km na po³udnie
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od hammera z Rodeløkka. Po informacjach w prasie mieszkañcy Oslo zaczêli bacz-
niej ogl¹daæ nietypowe kamienie zalegaj¹ce w swoich dzielnicach. Drugi okaz zna-
laz³a pani, która wysz³a na spacer z psem – Liv Kibsgaard, przyzna³a, i¿ znalezisko
cieszy j¹ bardziej ni¿ wygrana na loterii. Po opublikowaniu w prasie informacji
o tym znalezisku, tematem zainteresowa³ siê norweski pasjonat i kolekcjoner mete-
orytów Martin Holst. Na podstawie zdjêæ uda³o mu siê zidentyfikowaæ miejsce
w parku Ekeberg i odnaleŸæ brakuj¹cy, odbity przy spadku fragment z piêkn¹ sko-
rupk¹ obtopieniow¹ (fot. 2). Fragment ten le¿a³ w odleg³oœci ok. 4 m od miejsca
zalegania macierzystej bry³y meteorytu.
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Fot. 1. Zniszczenia dachu spowodowane upad-
kiem meteorytu w Rodeløkka (fot. M.Stolarz).

Fot. 2. Meteoryt z Ekebergsletta w całości, razem z fragmentem znalezionym ok. 4 m od okazu – masa
ponad 700 g (fot. M. Holst).



Poszukiwania

Znaleziska z Oslo reprezentuj¹ czternasty meteoryt z terenów Norwegii (dot¹d nie
zarejestrowany oficjalnie). Niewielka liczba znajdowanych meteorytów, w po³¹cze-
niu z doskona³¹ lokalizacj¹ ostatniego i nag³oœnieniem jego historii, da³a mi³oœni-
kom materii kosmicznej motywacje do poszukiwañ. Fakt znalezienia dwóch mete-
orytów w wiêkszej odleg³oœci od siebie nasuwa wnioski o dynamice spadku. Maj¹c
dane wspó³rzêdne geograficzne okazów pochodz¹cych z tego samego bolidu mo¿na
przyst¹piæ do poszukiwañ z du¿¹ szans¹ na znalezienie kolejnych. Z taka nadziej¹
przyst¹pi³ do poszukiwañ w po³owie marca nasz kolega z PTMet Maciej Burski.
Drugiego dnia poszukiwañ, bêd¹c w odleg³oœci ok. 800 metrów od Ekebergsletta,
natrafi³ niespodziewanie na rozbite fragmenty trzeciego meteorytu ze spadku
w Oslo, tu¿ przy asfaltowej drodze do przedszkola (fot. 3). Po przeszukaniu oko-
licy podzieli³ siê informacj¹ o swoim znalezisku z Marcinem Stolarzem, a ten zmo-
bilizowa³ Sekcjê Meteorytow¹ PKiM. Tym sposobem cz³onkowie PKiM mogli byæ
uczestnikami akcji poszukiwawczej w Oslo. I tak 24 marca do Skandynawii
wybrali siê Marcin Stolarz, Tomasz Kubalczak oraz Zbigniew Tymiñski. Po krót-
kiej podró¿y samolotem pojechaliœmy busem do stolicy Norwegii, która przywita³a
nas piêknym s³onecznym dniem i zaskakuj¹co wysok¹ jak na marzec temperatur¹.
Ostatni etap do miejsca spadku trzeciego meteorytu pokonaliœmy pieszo z nadziej¹
na znalezienie kolejnych meteorytów. Maæka spotkaliœmy w umówionym miejscu
w pobli¿u przedszkola. Na pocz¹tku szczêœliwy znalazca wskaza³ nam dok³adne
miejsce zalegania znalezionych przez siebie fragmentów a nastêpnie zasugerowa³
potencjalne lokalizacje dalszych znalezisk. Niestety poszukiwania nie przynios³y
spodziewanych rezultatów poza kilkudziesiêcioma malutkimi okruchami. Ponie-
wa¿ Maciek s¹dzi³, i¿ meteoryt rozbi³ siê o budynek przedszkola rozsypuj¹c wzd³u¿
jego wschodniej œciany, postanowiliœmy sprawdziæ tak¿e dach tego budynku.
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Fot. 3. Jeden z fragmentów znalezionych przez Maćka w okolicy przedszkola, m = 32,75 g (fot. M. Bur-
ski).



Z pomoc¹ przyszli nam lokalni spece od meteorytów Morten Bilet oraz wspo-
mniany wczeœniej Martin Holst. Wyposa¿eni w wys³u¿on¹ drabinê umo¿liwili
nam wejœcie na dach przedszkola. Niestety rekonesans nie przyniós³ oczekiwanych
rezultatów i pozosta³o nam tylko poszerzenie pola poszukiwañ o najbli¿sz¹ okolicê.
Najwytrwalej przydro¿ne zaroœla przeczesywa³ Martin Holst i to on jako pierwszy
natrafi³ na fragment meteorytu o wadze kilkunastu gramów. Dalsze dzia³anie przy
wspólnym zaanga¿owaniu ca³ej grupy przynios³o efekty w postaci kolejnych znale-
zisk z wyraŸnie zarysowanymi chondrami (fot. 4). Dok³adniejsze przeszukiwanie
przydro¿nej suchej trawy ukaza³o nowy obraz kosmicznej mini-katastrofy w oko-
licy przedszkola. Nietypowy rozk³ad fragmentów (zestawienie w tabeli 1) pozwoli³
ustaliæ, i¿ meteoryt spad³ na asfaltow¹ drogê a p³ug œnie¿ny zepchn¹³ fragmenty na
wa³y œnie¿ne po obu jej stronach. Okazy, które nie zosta³y usuniête z drogi uleg³y
rozkruszeniu rozjechane przez samochody i pozosta³y po nich tylko rdzawe plamy.

Uszczuplaj¹c limity czasowe przeszukaliœmy wyrywkowo dalsz¹ okolicê przed-
szkola sk³adaj¹c¹ siê g³ównie z prywatnych posesji (co ograniczy³o znacznie poszu-
kiwania) lecz liczba znalezionych okazów pozosta³a bez zmian. Wspólnie z nor-
wesk¹ ekip¹ przeszukano tak¿e okolicê znalezienia drugiego fragmentu w parku
Ekebergsletta oraz teren pierwszego „hammera”, który wbi³ siê w dach altanki pani
Thomassen (œlady poszukiwañ z GPS uczestników Sekcji Meteorytowej PKiM
przedstawia fotografia 5). Cz³onkowie Sekcji mieli okazjê spotkaæ przesympa-
tyczn¹ w³aœcicielkê meteorytu z Rodeløkka i dziêki jej uprzejmoœci zbadaæ dach
oraz bezpoœredni¹ okolicê spadku. Z oglêdzin wynik³o, i¿ energia kinetyczna spa-
daj¹cego cia³a by³a mniejsza ni¿ w przypadku So³tman, co nie dziwi przy dwukrot-
nie wiêkszej masie polskiego „hammera”. W tym przypadku meteoryt nie zdo³a³
ca³kowicie przebiæ pokrycia dachu, który stanowi³a papa budowlana po³o¿ona na
stosunkowo cienkie deski (prawdopodobnie na dachu le¿a³ te¿ œnieg).
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Fot. 4. Chondry widoczne na przełamie meteorytu z Oslo, szerokość 12 mm (fot. Z. Tymiński).



Pod koniec dnia wybraliœmy siê do Muzeum Historii Naturalnej, które posiada
najwiêkszy zbiór norweskich meteorytów. Niestety muzeum by³o zamkniête a po-
niewa¿ otoczone by³o sporym parkiem i znajdowa³o siê dok³adnie na linii spadku,
podjêliœmy zakoñczone wczeœniej poszukiwania. Tym razem utworzyliœmy szeœcio-
osobow¹ tyralierê i obeszliœmy dooko³a teren. Na kolejne meteoryty i tym razem
nie natrafiliœmy, natrafiliœmy natomiast na jeden wieczorem. W recepcji hotelu
zagadn¹³ do nas pracuj¹cy tam technik, który us³ysza³ przypadkowo nasz¹ roz-
mowê o meteorytach. Okaza³o siê, ¿e ów cz³owiek posiada³ meteoryt, którego spa-
dek pó³ wieku wczeœniej zosta³ zaobserwowany przez jego dziadka, gdzieœ na
pó³nocy Norwegii. Informacjê tê przekazaliœmy naszym norweskim kolegom
i teraz trzymamy kciuki za klasyfikacjê piêtnastego norweskiego meteorytu.

Podsumowanie

Polski akcent weekendowych poszukiwañ w Oslo, z Maækiem na czele jako odkryw-
c¹ trzeciego meteorytu, przyniós³ rezultaty w postaci 180 gramów fragmentów
w kilku ³adnych okazach oraz w niezliczonej liczbie drobin wa¿¹cych kilkadziesi¹t
gramów. Nie wiadomo jak du¿o brakuje z rozbitego okazu ale pewne jest, ¿e nie
wszystkie fragmenty zosta³y zebrane. Nie znany jest te¿ los „bliŸniaczego” okazu
pierwszego meteorytu z dzia³ek w Rodeløkka, który musia³ spaœæ w jego pobli¿u.

Historia spadku meteorytu w Oslo nie jest jeszcze zakoñczona. W kwietniu
2012 roku na zachód od pierwszych znalezisk natrafiono na kolejny meteoryt,
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Fot. 5. Poglądowy plan sytuacyjny z zarejestrowanymi śladami w odbiornikach GPS po całym dniu poszu-
kiwań, zaznaczono także domniemany obszar spadku meteorytów i miejsca znalezisk.



który poszerzy³ pole rozrzutu do 8 km mierz¹c wzd³u¿ linii spadku. Fragmenty
rozbitego upadkiem okazu o masie 4,65 kg (stanowi ona a¿ 70% aktualnej masy
ca³kowitej) zosta³y zebrane przez polskich grzybiarzy ok. 2,5 km od domków
w Rodeløkka, w dzielnicy Grefsen. Najwiêkszy z nich wa¿y³ 3,50 kg (wstêpna kla-
syfikacja fragmentów tego meteorytu wskazuje na brekcjê H3-4).

Nie jest powszechnie znana dok³adna data spadku meteorytów z Oslo. Nale¿y
jednak domniemywaæ, i¿ istniej¹ œwiadkowie tego zdarzenia. Rob Elliott zakupi³
kolejny fragment meteorytu o masie 115 g od naocznego œwiadka, który s³ysza³
spadaj¹cy kamyk uderzaj¹cy w liœcie pobliskiego drzewa, przy którym siê znaj-
dowa³.

Zestawienie znalezisk meteorytu z Oslo.

Miejsce Znalazca Masa Uwagi

Rodeløkka Anna Thomassen 550 g rozbity na dwie części

Park, Ekeberg Liv Kibsgaard

Martin Holst

~700 g

26 g

~95% skorupy

piętka

nieznane anonimowy 115 g okaz całkowity

Przedszkole przy
Frierveien, Ekeberg

Maciek Burski

Zbigniew Tymiński

Martin Holst

Tomasz Kubalczak

Marcin Stolarz

102 g

35 g

30 g

8 g

3 g

32,8+13,2+12,7+5,0+4,8 g + małe fragmenty

32,5+2,0 g + małe fragmenty

15,5+10,8 g + małe fragmenty

5,0 g + małe fragmenty

0,4 g + małe fragmenty

Grefsen anonimowy 4650 g największy 3500 g

Masa całkowita: 6219 g
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Fot. 6. Międzynarodowa ekipa poszukiwawcza prezentująca znalezione fragmenty meteorytu rozbitego
obok przedszkola (fot. K. Zetterdahl).



Na koniec nale¿y podkreœliæ, ¿e gdyby nie Maciek ze swoim szczêœciem i dobr¹
wol¹, meteoryt z okolicy przedszkola najprawdopodobniej nigdy nie zosta³yby zna-
leziony. Maciek odkry³ wiêkszoœæ od³amków z rozbitego okazu a ekipa Sekcji
Meteorytowej PKiM wespó³ z zaprzyjaŸnionymi Norwegami pozosta³e fragmenty
(fot. 6), co by³o niezbêdne do rozwi¹zania zagadki tego znaleziska. Tylko dziêki
wspó³pracy mieliœmy szczêœcie uczestniczyæ w odkrywaniu kolejnego meteorytu
i przywieŸæ do kraju wyj¹tkowy materia³ do dalszych badañ, za co piêknie dziê-
kujemy!
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