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Od redaktora:
Mamy Polskie Towarzystwo Meteorytowe. Formalnie wymaga

ono jeszcze zarejestrowania w s¹dzie, co mam nadziejê niebawem
nast¹pi, gdy¿ wszystkie niezbêdne dokumenty ju¿ do s¹du trafi³y.
Mo¿emy jednak przyjmowaæ ju¿ nowych cz³onków. Najproœciej
przy³¹czyæ siê do nas zagl¹daj¹c na stronê internetow¹ www.ptm.z.pl

Poniewa¿ ka¿dy nowy kolega potrzebuje dwóch cz³onków
wprowadzaj¹cych (zasada ta ma chroniæ nas np. przed ludŸmi, którzy
pod szyldem PTM chc¹ prowadziæ nieuczciwe interesy), na stronie
internetowej jest lista cz³onków za³o¿ycieli. Pocz¹tkowo mia³y na niej
byæ tylko nazwiska. Po ostrej interwencji mgr Kotowieckiego pojawi³y
siê te¿ tytu³y. Poniewa¿ najlepiej by by³o, gdyby ka¿dy cz³onek móg³
decydowaæ, czy chce byæ tytu³owany i jak, deklaracja cz³onkowska
zosta³a uzupe³niona o pozycjê „tytu³ naukowy”.

Czy „Meteoryt” zostanie organem Towarzystwa? Po uzyskaniu
numeru ISSN tytu³ ten jest w³asnoœci¹ Olsztyñskiego Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego. Zarówno redakcja jak i wydawca
nale¿¹ do Towarzystwa, wiêc nie powinno byæ przeszkód. Decyzja
nale¿y jednak do dyrekcji OPiOA.

Tymczasem na Ziemiê ci¹gle coœ spada. W lutym deszcz
amfoterytów obsypa³ pogranicze Algierii i Maroka (jakby ma³o tam
by³o meteorytów). Dwa tygodnie przed zebraniem za³o¿ycielskim
PTM jasny bolid rozœwietli³ pogranicze Austrii i Niemiec. Meteoryty
spad³y w trudno dostêpnych rejonach Alp, gdzie znalezienie ich jest
bardzo ma³o prawdopodobne. Najbardziej zaskakuj¹ca by³a jednak
orbita meteoroidu.

Do setnej rocznicy bolidu tunguskiego jeszcze parê lat zosta³o
i wydaje siê, ¿e do tego czasu jego zagadka zostanie ca³kowicie
wyjaœniona bez uciekania siê do kosmitów. Mi³o zauwa¿yæ, ¿e
w gronie osób, których prace przybli¿aj¹ nas do rozwi¹zania tej
zagadki, jest polski astronom, dr hab. Tadeusz Jopek.

Poniewa¿ zbli¿aj¹ siê targi meteorytowe w Ensisheim (22-23
czerwca), wybieraj¹cym siê tam kolekcjonerom dedykujê poni¿szy
przyk³ad wyposa¿enia porz¹dnego kolekcjonera wybieraj¹cego siê
na targi.

Andrzej S. Pilski

solidne buty turystyczne

Dobrze wyposa¿ony kolekcjoner w Tucson:
magnes

„Kriegh's Collectors
Logbook”

s³ownik
angielsko-francusko-rosyjski

kwartalnik "Meteorite"

aparat cyfrowy

nowy zakup NWA

p³ytki cienkie na wymianê

p³ytka do badania rysy

lupa 10×

okazy na wymianê

numer uczestnika aukcji

"Meteorites From A to Z"

dodatkowe karty kredytowe

butelka z wod¹

"Rocks From Space"

pude³ka membranowe Hartmanna
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Nowiny

Meteoryt
Bensour

Deszcz meteorytów kamiennych
spad³ po po³udniu, 10 lutego 2002 r.
na granicy Algierii i Maroka. Jednym
ze œwiadków by³ Berber, Amhirich
Omar, który obozowa³ na tym tere-
nie. Oto jego relacja, któr¹ zanotowa³
Mike Farmer.

Omar dogl¹da³ wielb³¹dów, gdy
oko³o czwartej po po³udniu zobaczy³
œwiat³o na niebie, na zachodzie. Jego
jasnoœæ szybko ros³a, ale nie porusza-
³o siê (lecia³o prosto na niego). Po-
tem obiekt b³yskawicznie rozpad³ siê
na wiele kawa³ków i przelecia³ nad
g³ow¹ pozostawiaj¹c za sob¹ smugê
ciemnego dymu. Po chwili Omar
us³ysza³ bardzo g³oœne eksplozje, jak
grzmoty. Pomyœla³, ¿e to wojskowy
samolot, który zosta³ zestrzelony. Zo-
baczy³ kawa³ki spadaj¹ce na ziemiê
oko³o 3 kilometrów od niego. Powie-
dzia³ dzieciom, by pilnowa³y zwierz¹t
i wraz z bratem wybra³ siê, by zna-
leŸæ rozbity samolot. Teren ten znaj-
duje siê na spornej granicy Algierii
i Maroka, gdzie jest pe³no wojska. Ni-
komu nie wolno tam przebywaæ z wy-
j¹tkiem ¿o³nierzy i Berberów, którzy
maj¹ pozwolenie przekraczania gra-
nicy i poruszania siê swobodnie po
terenie.

Gdy przybyli na miejsce, gdzie
spad³y kawa³ki, znalaz³ osmalone
czarne kamienie i wiele pokruszonych
kawa³ków le¿¹cych woko³o. Spad³y
one na skalisty teren, dlatego wiele
rozbi³o siê uderzaj¹c o ziemiê.

Omar zebra³ trochê kamieni
i wróci³ do obozowiska. Wiele osób
wiedzia³o tam, ¿e to s¹ meteoryty, po-
niewa¿ zajmowa³y siê ich szukaniem
i sprzedawaniem, wiêc nastêpnego
dnia wybrali siê zbieraæ kamienie.
Meteoryty le¿a³y na d³ugoœci 5 czy 6
kilometrów, wszystkie ma³e kamienie
by³y w jednym, du¿ym obszarze,
a wiêksze okazy by³y rozrzucone da-
leko od siebie. Obszar rozrzutu prze-
cina³ granicê, tak ¿e mniejsze okazy
spad³y w Maroku a wiêksze w Al-
gierii.

Najpierw kilka okazów zabrano
na bazar do Rissani, by je sprzedaæ,
ale zainteresowanie by³o niewielkie,
tak ¿e Berberowie resztê zatrzymali.
Spadek meteorytu widzia³o wiele
osób w ró¿nych miejscowoœciach.
Bolid przelecia³ na pó³noc od Rissa-
ni lec¹c z pó³nocnego zachodu na po-
³udniowy wschód.

Pocz¹tkowo podawano datê spad-
ku 11 lub 12 lutego, ale ostatecznie
stwierdzono, ¿e by³o to 10 lutego, gdy¿
by³a to niedziela, kiedy w Rissani od-
bywa³ siê targ, na który wybra³o siê
wielu Berberów.

Kilku dealerów kupi³o trochê
meteorytów w marcu, resztê kupi³
Mike Farmer, który wybra³ siê na te-
ren spadku w drugiej po³owie marca
przebrany za tubylca. W sumie zebra-
no oko³o 30 kg. Mike Farmer ma naj-
wiêkszy okaz, 9,3 kg, który przy ude-
rzeniu o ziemiê rozbi³ siê na trzy czê-
œci.

Meteoryt zosta³ wstêpnie sklasy-
fikowany na Uniwersytecie Waszyng-
toñskim jako chondryt LL6, S4, W0.
Pod ³adn¹, czarn¹ skorup¹ ma szaro-
bia³e wnêtrze. Jest zbrekcjowany
i doœæ kruchy, co stwarza trudnoœci
przy przecinaniu. Wstêpnie zapropo-
nowano dla niego nazwê Bensour.
Oferowany jest przez wielu dealerów,
przewa¿nie po 8 dolarów za gram.

Bolid nad
Bawari¹

W sobotni wieczór, 6 kwietnia o 22:20
wielu obserwatorów z Austrii, Szwaj-
carii, Niemiec i Czech widzia³o bar-
dzo jasny bolid lec¹cy na pó³noc.
Poza licznymi wizualnymi obserwa-
cjami bolid zosta³ zarejestrowany
przez 7 stacji Europejskiej Sieci Bo-
lidów z Niemiec, Czech i Austrii.
Ka¿da z tych stacji wyposa¿ona jest
w kamerê obejmuj¹c¹ ca³e niebo, któ-
ra jest otwarta przez ca³¹ noc. Zdjê-
cia z tych stacji umo¿liwi³y dok³adne
okreœlenie trajektorii bolidu i wyzna-
czenie orbity meteoroidu przed wtar-
gniêciem w ziemsk¹ atmosferê. Po-
nadto bolid zosta³ zarejestrowany
przez trzy systemy radiometryczne
znajduj¹ce siê w Czechach, co da³o
informacje o krzywej blasku i mak-
symalnej jasnoœci bolidu, oraz do-
k³adny moment zjawiska. Na podsta-
wie tych danych astronomowie z ob-
serwatorium w Ondrzejowie, w Cze-
chach odtworzyli przebieg zjawiska.

Bolid zacz¹³ œwieciæ na wysoko-
œci 86 km oko³o 15 km na pó³nocny
wschód od Innsbrucku w Austrii.
Maksymaln¹ jasnoœæ oko³o –18 wiel-
koœci gwiazdowej (Ksiê¿yc w pe³ni
ma jasnoœæ –13 wielkoœci, S³oñce
–27 wielkoœci gwiazdowej) bolid
osi¹gn¹³ podczas rozb³ysku na wyso-
koœci 21 km ko³o Garmisch-Parten-
kirchen w Niemczech. Bolid zgas³ na
wysokoœci zaledwie 16 km oko³o 20
km na zachód od Ga-Pa. Tak g³êbo-
kie wejœcie bolidu w atmosferê zda-
rza siê bardzo rzadko. Wskazuje to,
¿e czêœæ pocz¹tkowej masy przetrwa-
³a proces ablacji w atmosferze i spa-
d³a na ziemiê w postaci meteorytów.
Nachylenie trajektorii bolidu do po-
wierzchni ziemi wynosi³o 49,5 stop-
nia. Meteoroid wtargn¹³ w atmosferê
z prêdkoœci¹ blisko 21 km/s i zosta³
stopniowo wyhamowany do prêdko-
œci 4 km/s, gdy proces ablacji zosta³
zatrzymany. Na podstawie dynamicz-
nego zachowania siê w atmosferze
zjawisko mo¿na zaliczyæ do bolidów
typu I, które zwykle identyfikuje siê
z materi¹ kamienn¹, przewa¿nie
z chondrytami zwyczajnymi. Masê
meteoroidu przy wejœciu w atmosfe-

dokoñczenie na s. 25. F

Odziany w d¿elabê Mike Farmer z najwiêk-
szym okazem oraz plon jego wyprawy.
Fot. Ÿród³o: www.meteoriteguy.com/index


