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Raport z poszukiwań meteorytów w ramach PFN
w sezonie 2016/2017
Report on meteorite field search within PFN in 2016/2017 season

Abstract: The Meteorite Section was created in 2010 on demand of Polish Fireball Network
(PFN) for the meteorite searching and investigation purposes. The main task of the Section is to
find the meteorites dropped from bolides registered by the Polish Fireball Network.

Each year, the PFN registers several meteorite falls within our country and meteorite strewnfield
inspections must be carried out at least for the masses of above 300 g estimated with the PyFN
software. Only last year the PFN organized several search campaigns. Two of them are presented
in the publication.
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Wstęp

Polska Sieæ Bolidowa (PFN) powsta³a w 2004 roku jako system kamer video
CCTV zdolnych do rejestracji jasnych zjawisk bolidowych, które mog¹ dawaæ spa-
dki meteorytów (Olech i in. 2006; Wiœniewski i in. 2017). Obecnie sieæ PFN
sk³ada siê z oko³o 40 stacji wyposa¿onych w kamery analogowe oraz FullHD,
a obserwacje prowadzone s¹ systematycznie ka¿dej nocy. PFN umo¿liwia wykrywa-
nie nawet najmniejszych bolidów znajduj¹cych siê w polu jej obserwacji. Zastoso-
wanie zaawansowanych technik obróbki plików video pozwala na okreœlanie abso-
lutnej jasnoœci meteorów, masy meteoroidów, trajektorii w atmosferze, parametrów
orbitalnych, a tak¿e na precyzjne obliczanie miejsc upadków meteorytów (Olech
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i in. 2017; ¯o³¹dek i in. 2015). W tym celu wykorzystujemy aplikacjê o nazwie
PyFN opracowan¹ przez PKiM za pomoc¹ jêzyka programowania Python, u¿y-
waj¹c¹ wysoce rozbudowanych modu³ów naukowych (¯o³¹dek i in. 2012).

Dziêki grantowi NCN (A. Olech, nr 2013/09/ST9/02168) sieæ PFN zosta³a
tak¿e wyposa¿ona w spektrografy wysokiej rozdzielczoœci, dziêki czemu mo¿liwe
jest przybli¿one okreœlanie sk³adu pierwiastkowego meteoroidów, w szczególnoœci
okreœlenie typu meteorytów, które spad³y z zaobserwowanych bolidów, co jest
istotne przy wyborze metod poszukiwawczych.

W 2010 roku zosta³a utworzona Sekcja Meteorytowa PFN, której podstawo-
wym celem jest odnajdywanie meteorytów ze spadków zarejestrowanych przez
Polsk¹ Sieæ Bolidow¹ oraz koordynowanie ich badañ i klasyfikacji (Tymiñski i in.
2015, 2016). Tylko w zesz³ym roku zorganizowanych kampanii poszukiwawczych
w ramach PFN odby³o siê kilka. Dwie z nich przedstawione zostan¹ poni¿ej.

Przelot Bolidu Piecki i spadek meteorytów pod Reszlem

12 wrzeœnia 2016 roku o godz. 22:44:07 czasu lokalnego w pó³nocno-wschodniej
Polsce, w regionie warmiñsko-mazurskim, pojawi³ siê meteor o jasnoœci –8,7 mag.
Zjawisko zosta³o zarejestrowane przez szeœæ stacji wideo Polskiej Sieci Bolidowej
(PFN) i nadano mu numer PF120916 Piecki. Przelotowi meteoroidu towarzyszy³y
grzmoty, które zwróci³y uwagê mieszkañców przebywaj¹cych w domach poni¿ej
trajektorii lotu. Dok³adna orbita i trajektoria w atmosferze zosta³y obliczone
w oparciu o dane zebrane przez stacje PFN przy wykorzystaniu pomiarów wiatrów
dla fazy koñcowej lotu. Meteoroid wszed³ w atmosferê Ziemi z prêdkoœci¹
16,7±0,3 km/s i zacz¹³ œwieciæ na wysokoœci 81,9±0,3 km. Zgas³ na wysokoœci
26,0±0,2 km przy prêdkoœci 5,0±0,3 km/s, co wyraŸnie wskazywa³o na spadek
meteorytów. Obliczono, i¿ przelot mog³y przetrwaæ fragmenty o masie ca³kowitej
do 15 kg.
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Rys. 1. Zdjęcie bolidu PF120916 Piecki zarejestrowanego przez stację PFN52 Stary Sielc.



Po zebraniu danych ze wszystkich stacji PFN i uwzglêdnieniu tych najbardziej
precyzyjnych, przeprowadzono analizê wykorzystuj¹c program PyFN. Program
wyliczy³ najbardziej prawdopodobne pole spadku wykorzystuj¹c oprócz danych
video, tak¿e dane z balonowych sondowañ profili atmosfery w dniu spadku.
W rezultacie otrzymano obszar usytuowany w po³udniowo-zachodniej czêœci
powiatu kêtrzyñskiego, na po³udnie od miasta Reszel (rys. 2). Okolica spadku to
mezoregion Pojezierza Mr¹gowskiego, którego powierzchnia ma charakter falisty,
lokalnie pagórkowaty z nachyleniem w kierunku pó³nocno-zachodnim. Na powie-
rzchni terenu wystêpuje ci¹g³a pokrywa utworów czwartorzêdu. Tamtejsze grunty
stanowi¹ pola uprawne, ³¹ki trwa³e oraz nieu¿ytki. Gmina Reszel le¿y w Pasie Poje-
zierzy Ba³tyckich na obszarze Pojezierza Mazurskiego nie dziwi wiêc fakt, ¿e na
terenie spadku mamy tak¿e jeziora – na po³udniu pole spadku zamyka jezioro
Legiñskie, a poœrodku, w obszarze mas ok. 5 kg, znajduje siê Jezioro K³awój.

Poszukiwania meteorytów pod Reszlem

Cztery dni po przelocie bolidu PF120916 Piecki zorganizowano pierwsz¹ ekspedy-
cjê poszukiwawcz¹ w obszar przewidywanego spadku meteorytów, koordynowan¹
przez Sekcjê Meteorytow¹ Pracowni Komet i Meteorów. Celem wyprawy by³o
rozpoznanie terenu spadku, szybkie przeszukanie obszaru w najbardziej obiecu-
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Rys. 2. Wyliczone pole spadku meteorytów pod Reszlem. Ciemnymi kółkami zaznaczono poglądowo
miejsca impaktów meteorytów o wadze 15, 5 i 2 kg, zaznaczono również oś przelotu bolidu z południa na
północ.



j¹cych lokalizacjach, jak równie¿ przeprowadzenie wywiadu z mieszkañcami.
Z rekonesansu na miejscu dowiedzieliœmy siê, i¿ przelotowi meteoroidu towarzy-
szy³y grzmoty – dwoje mieszkañców miejscowoœci Leginy, którzy przebywali
w domach poni¿ej trajektorii lotu us³ysza³o charakterystyczny grzmot w tym cza-
sie. Niestety nie uda³o siê dotrzeæ do wizualnych œwiadków tego zjawiska, ani
odnaleŸæ zalegaj¹cych w pobli¿u meteorytów. Jako, ¿e spadek nast¹pi³ jesieni¹,
czêœæ pól uprawnych by³a ju¿ zaorana, a gleba stanowi¹ca urodzajny czarnoziem
uniemo¿liwia³a rozpoznanie zalegaj¹cych na niej meteorytów.

W latach 2016–2017, zorganizowano w obszarze spadku piêæ kampanii poszu-
kiwawczych anga¿uj¹c tak¿e szersze grono obserwatorów z PFN oraz wolontariu-
szy. Dzia³ania te jednak nie przynios³y po¿¹danych rezultatów. Kolejne wyprawy
poszukiwacze, podejmowane tak¿e przez prywatne osoby (przewa¿nie wspó³pra-
cuj¹ce z PFN) obejmowa³y coraz to nowe lokalizacje, tak¿e obszary spadku ma³ych
mas. Niestety relatywnie rozleg³y i miejscami trudny teren nie pozwoli³ na dok³ad-
ne jego przeszukanie. W zorganizowanych przez PFN kampaniach poszukiwaw-
czych uczestniczy³o ponad 20 osób, które w sumie pokona³y ok. 1500 km. Tereny
wskazane przez obliczenia jako najbardziej obiecuj¹ce nie zosta³y przeszukane
z powodu trudnego dostêpu (mokrad³a). W obszarze najbardziej prawdopodobne-
go spadku œrednich mas (ok. 5 kg) znajduje siê poroœniête bujn¹ roœlinnoœci¹
bagno, a dalej na pó³noc wspomniane jezioro K³awój. Je¿eli meteoryty spad³y w tej
czêœci wyznaczonego obszaru to nik³e s¹ szanse na ich odnalezienie.

Bolid Wenecja – poszukiwania we Włoszech

30 maja 2017 r. o godz. 21:09:22 UTC nad pó³nocnymi W³ochami zosta³ zaobse-
rwowany ogromny bolid. Meteoroid, który przyby³ do atmosfery z bardzo ma³¹
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Rys. 3. Poglądowa mapka pola spadku meteorytów z zapisem śladów w urządzeniach GPS.



prêdkoœci¹ porusza³ siê podobnie jak bolid Piecki, z po³udnia na pó³noc, ze œred-
nim azymutem wynosz¹cym 190 stopni. Bolid zacz¹³ œwieciæ na wysokoœci 99 km
i rejestrowany by³ a¿ do wysokoœci ok. 22 km. Przelot trwa³ kilka sekund, a jego
barwa zmienia³a siê od zielonej po pomarañczow¹, po czym bolid wszed³ w tzw.
dark flight. Niektórzy œwiadkowie z rejonów Emilia Romagna i Veneto donosili
o efektach dŸwiêkowych i wybuchach, co mog³o œwiadczyæ o spadku meteorytów
w okolicy. Kilka stacji z w³oskiej sieci bolidowej IMG (ang. Italian Meteor Group,
odpowiednik polskiego PFN) zarejestrowa³o zjawisko. Na podstawie pomiarów
pozycyjnych mo¿na by³o uzyskaæ dobre dane astrometryczne, a tak¿e oszacowaæ
rzeczywist¹ trajektoriê cia³a. Bior¹c pod uwagê liczne rozb³yski od razu za³o¿ono, i¿
obszar rozrzutu ewentualnych meteorytów jest stosunkowo du¿y (Stomeo 2017).
Analizy dostêpnych w Internecie danych przeprowadzone w PFN (Stolarz 2017)
pozwoli³y wyznaczyæ prawdopodobne pole rozrzutu meteorytów (rys. 4). Wynik
ten zosta³ potwierdzony przez analityków sieci bolidowej IMG.

W obszarze spadku prowadzone by³y rekonesanse przez co najmniej dwie grupy
poszukiwawcze – w³osk¹ i polsk¹, jednak jak dot¹d nie przynios³y one pozytyw-
nych rezultatów w postaci znalezionych meteorytów. Miejsca przeszukiwane przez
polsk¹ ekipê znajdowa³y siê w okolicach obszarów znaczonych na mapce poni¿ej
(rys. 4). Po³udniowa i œrodkowa czêœæ pola spadku to teren p³aski pociêty kana³ami
melioracyjnymi. Obszar stricte rolniczy, na którym uprawiane by³y g³ównie roœliny
d³ugo wegetuj¹ce. Czêœæ pó³nocna natomiast jest silnie zurbanizowana, to teren
miasteczka Salzano.

Na rok 2018 zaplanowana jest wspólna polsko-w³oska wyprawa poszukiwawcza.
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Rys. 4. Poglądowa mapka pola spadku pod Wenecją z zaznaczonymi obszarami potencjalnych impak-
tów meteorytów (bolid z dnia 30.05.2017).



Podsumowanie
Od utworzenia Sekcji Meteorytowej w PKiM w 2010 roku systematycznie odby-
waj¹ siê wyprawy poszukiwawcze zarówno w kraju jak i za granic¹. Niestety do tej
pory Sekcji Meteorytowej nie uda³o siê odnaleŸæ meteorytu pochodz¹cego z bolidu
zarejestrowanego wczeœniej przez PFN. Jednym z powodów mo¿e byæ ma³a liczba
osób nale¿¹cych do Sekcji. Od 2017 roku zaczêto realizowaæ plan rekrutowania
woluntariuszy zainteresowanych poszukiwaniami meteorytów. Jak dot¹d og³osze-
nia pojawia³y siê przy okazji poszukiwañ prowadzonych w ramach PFN, g³ównie
na oficjalnym Forum PTMet (http://www.meteorytomania.info), na które odpo-
wiada³o spore grono mi³oœników meteorytów.

Serdecznie namawiamy i zapraszamy wolontariuszy na wspólne poszukiwania.

Podziękowania

Podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim cz³onkom PKiM, którzy codzienn¹ prac¹ przyczyniaj¹ siê do
rozwoju PFN, do opracowywania spadków meteorytów, jak równie¿ pomagaj¹ w ich poszukiwa-
niach.

Na ogromne podziêkowania zas³uguj¹ równie¿ wolontariusze, w szczególnoœci: Jacek Dr¹¿ko-
wski, Marcin Hajwos, Piotr Kosiñski, Janusz Kosmowski, Andrzej Owczarzak, Maciej Siekierski
i Tomasz Walesiak.
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