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Meteoryt (ISSN 1642-588X)
– biuletyn dla mi³oœników meteorytów wydawany przez Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Muzeum
Miko³aja Kopernika we Fromborku i Pallasite Press – wydawcê kwartalnika Meteorite, z którego pochodzi wiêksza czêœæ publikowanych materia³ów.
Redaguje Andrzej S. Pilski
Sk³ad: Jacek Dr¹¿kowski
Druk: Jan, Lidzbark Warm.
Adres redakcji:
skr. poczt. 6
14-530 Frombork
tel. 0-55-243-7392
e-mail: aspmet@wp.pl
Biuletyn wydawany jest kwartalnie i dostêpny g³ównie w prenumeracie. Roczna prenumerata
wynosi w 2002 roku 24 z³. Zainteresowanych prosimy o wp³acenie tej kwoty na konto Olsztyñskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego nr:
15401072-3724-36001-00-01
w BOŒ SA O/Olsztyn,
zaznaczaj¹c cel wp³aty.
Wczeœniejsze roczniki powielane
s¹ na zamówienie za op³at¹ równ¹
wysokoœci aktualnej prenumeraty.

Od redaktora:
Zapowiadane w poprzednim numerze zebranie za³o¿ycielskie
stowarzyszenia Polski Klub Meteorytowy odbêdzie siê ostatecznie
tydzieñ wczeœniej ni¿ planowano, 20 kwietnia, w Guciowie. Nazwa i
szczegó³y statutu, którego projekt znajduje siê na dalszych stronach,
mog¹ ulec zmianie, ale potrzeba istnienia takiego stowarzyszenia
staje siê coraz bardziej widoczna. Dodatkowe argumenty mo¿na
znaleŸæ w artykule Andrzeja Kotowieckiego. Cz³onków za³o¿ycieli
musi byæ co najmniej 15, ale lepiej bêdzie wygl¹da³o, gdy bêdzie ich
wiêcej. Poniewa¿ miejsc jest ma³o, zapraszam do Guciowa tylko tych
mi³oœników meteorytów, którzy chc¹ przyst¹piæ do stowarzyszenia.
Podobne stowarzyszenie dzia³a od d³u¿szego czasu w Argentynie i
artyku³ jego prezesa uzmys³awia nam, jak ma³o meteorytów
znajdujemy. Wed³ug mniej optymistycznych oszacowañ przez ostatnie
100 lat spad³o na teren Polski 1814 meteorytów wa¿¹cych co
najmniej 100 gramów. Z tego znaleziono 3. A gdzie reszta?
Okazuje siê, ¿e chondryty wêgliste nie tylko wygl¹daj¹ jak grudki
ziemi, ale z powodzeniem mo¿na na nich hodowaæ roœliny. Jeszcze
lepiej nadaje siê do tego gleba marsjañska. Perspektywa zak³adania
szklarni na ró¿nych planetach wydaje siê wiêc ca³kiem realna.
Szczegó³y w artykule Michaela N. Mautnera.
Znany z kilku artyku³ów Geoffrey Notkin tym razem opisuje œlady
uderzenia fragmentu planetoidy w dno morza jakieœ 370 milionów lat
temu. Paradoksalnie œladów tych trzeba szukaæ dziœ na szczytach gór
Newady. Trzy ze swych zdjêæ brekcji Alamo Geoff da³ na ok³adkê tego
numeru (na ok³adce Meteorite jest inny obrazek). Podarowa³ tak¿e
Olsztyñskiemu Planetarium spor¹ p³ytê chondrytu Ghubara.
Dziêkujemy Ci Geoff.
Wiêkszoœæ znajdowanych okazów meteorytu Morasko, nawet
bardzo ma³ych, to okazy ca³kowite, powsta³e w wyniku rozpadu
meteoroidu w atmosferze. Od³amki œwiadcz¹ce o tym, ¿e by³ to
spadek kraterotwórczy, trafiaj¹ siê bardzo rzadko. Dlatego z
przyjemnoœci¹ prezentujê ni¿ej klasyczny od³amek z krateru z
wyraŸnymi deformacjami figur. Niestety poszukiwacz nie zdradzi³,
gdzie go znalaz³. Nie ulega jedynie w¹tpliwoœci, ¿e jest to od³amek
Moraska.
Andrzej S. Pilski

Zapraszamy
na strone,
Polskiego Serwisu
Meteorytowego:
jba1.republika.pl
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Nowiny
Meteoryt Bruceville
Meteoryt Bruceville, najwiêkszy meteoryt kamienny znaleziony dot¹d
w Kalifornii, mo¿na zobaczyæ obecnie na wystawie w Griffith Observatory w Los Angeles. Ten wa¿¹cy
83 kg kamieñ z kosmosu jest mniej
wiêcej wielkoœci komputerowego
monitora. Odnalaz³ go w 1998 r. Ben
Howard na polu swego rancza oko³o
56 km na po³udnie od Sacramento.
Pan Howard wspania³omyœlnie wypo¿yczy³ ten meteoryt na czas nieokreœlony Obserwatorium Griffitha.

Ben Howard i meteoryt Bruceville

Pan Howard znalaz³ ten meteoryt
podczas g³êbokiej niwelacji pola pokrywanego przez wieki gromadz¹cym
siê mu³em. Gdy jego sprzêt natkn¹³
siê na kamieñ, przerwa³ pracê. Chocia¿ wiêkszoœæ ludzi prawdopodobnie uzna³aby kamieñ jedynie za zawalidrogê, pan Howard od razu zda³
sobie sprawê, ¿e ten kamieñ jest
szczególny. Pytany, dlaczego uzna³,
¿e jest to meteoryt, spyta³ „A có¿ innego mog³oby to byæ?” Pan Howard
wiedzia³, ¿e w namu³ach delty rzeki
Sacramento nie ma kamieni. Jego
dziwny kamieñ musia³ wiêc spaœæ
z nieba. Zosta³ on zbadany i potwierdzono, ¿e to meteoryt. Okaza³ siê
chondrytem L6.
Jak stwierdzi³ Alan Rubin
z UCLA „Bruceville uleg³ silnym
przeobra¿eniom szokowym. Czêœæ
ziaren minera³ów zosta³a zgruchotana. Plagioklaz zosta³ czêœciowo prze1/2002

obra¿ony w szkliwo. Siarczek ¿elaza
uleg³ stopieniu i zosta³ wciœniêty w
szczeliny w krzemianowych ziarnach
nadaj¹c im ciemn¹ barwê.”
Tylko trzy kalifornijskie meteoryty s¹ wiêksze od Bruceville i wszystkie s¹ meteorytami ¿elaznymi: Old
Woman (2753 kg), Goose Lake (1169
kg) i Owens Valley (193 kg).
Adaptacja z Griffith Observer, E. C. Krupp

Znów widowiskowe
Leonidy!
W nocy 17/18 listopada znów zostaliœmy uraczeni ulew¹ Leonidów, gdy
Ziemia zanurzy³a siê w ob³oku py³u
po okresowej komecie Tempel-Tuttle
(1866). O ulewie meteorów mówi siê,
gdy spada ich wiêcej ni¿ 1000 na godzinê. Oznacza to, ¿e mniej wiêcej co
cztery sekundy widaæ meteor. Jeœli
spada ich mniej, jest to zwyk³y deszcz
meteorów. Kilka grup przewidywa³o,
¿e bêdzie spadaæ ponad 1000 meteorów na godzinê i mieli racjê. W poprzednim roku, jak siê spodziewano,
Leonidy wszêdzie zaprezentowa³y siê
s³abo, ale w 1999 roku obserwatorzy
w zachodniej Europie zostali uraczeni widowiskow¹ ulew¹ ponad 3500
meteorów na godzinê. Obserwatorzy
w USA byli zawiedzeni, bo Ziemia
minê³a g³ówn¹ czêœæ ob³oku, zanim
Lew ukaza³ siê spod horyzontu.
W 2001 roku by³o odwrotnie. Pierwsze relacje wskazywa³y, ¿e uprzywilejowana by³a zachodnia pó³kula,
a zw³aszcza zachodnia czêœæ Stanów
Zjednoczonych, gdzie mówiono
o maksimum siêgaj¹cym 2000 meteorów na godzinê. Obserwatorzy na
Mount Lemmon w Arizonie przeoczyli relacje z Tucson podaj¹ce zenitaln¹ liczbê godzinow¹ miêdzy
1200 a 1500 z maksimum o 10:40 UT.
Jest to ¿a³oœnie ma³o wobec 150000
meteorów na godzinê naliczonych w
Kitt Peak w 1966 roku, ale niemniej
by³o to zjawisko zapadaj¹ce w pamiêæ. Jeszcze przez kilka miesiêcy,
zanim zostan¹ przeanalizowane dane
z ca³ego œwiata, liczby te nale¿y uwa¿aæ za prowizoryczne.
Leonidy nale¿¹ do najjaœniejszych deszczów meteorów. Zderzaj¹
siê z Ziemi¹ od czo³a, co daje
wzglêdn¹ prêdkoœæ (prêdkoœæ Ziemi
+ prêdkoœæ cz¹stek) ponad 70 km/s.
W zachodnich stanach USA obserwowano podczas zmierzchu z tuzin jasnych bolidów na kilka godzin przed
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wschodem gwiazdozbioru Lwa. Sugeruje to, ¿e oprócz cz¹stek py³u
o rozmiarach poni¿ej milimetra, stanowi¹cych wiêksz¹ czêœæ py³owego
ob³oku po komecie i odpowiedzialnych za wytwarzanie wiêkszoœci meteorów, istniej¹ znacznie wiêksze
bry³ki poprzedzaj¹ce ob³ok. Jakby potwierdzaj¹c to kilku obserwatorów
donosi³o, ¿e widzieli b³yski na nocnej stronie Ksiê¿yca interpretowane
jako uderzenia w Ksiê¿yc bry³ek Leonidów o wadze od 1 do 10 kg. Przy
prêdkoœci 70 km/s i braku hamuj¹cej
atmosfery eksplodowa³yby one przy
zderzeniu tworz¹c œwiec¹cy ob³ok
py³u. Obserwatorzy ocenili, ¿e b³yski
by³y tak jasne jak gwiazdy czwartej
wielkoœci i trwa³y tylko oko³o sekundy. Faza Ksiê¿yca by³a niemal idealna dla takich obserwacji prowadzonych oczywiœcie przez teleskopy.
Przynajmniej jeden obserwator, David Palmer z Los Alamos National
Laboratory, przy pomocy 12 cm teleskopu zrobi³ czteroklatkowe ujêcie
video jednego Leonidu koñcz¹cego
istnienie b³yskiem niedaleko równika ksiê¿ycowego.
W tym roku (2002), jeœli prognozy oka¿¹ siê trafne, uprzywilejowana
bêdzie zachodnia czêœæ Stanów Zjednoczonych. To dobra wiadomoœæ. Z³a,
¿e Ksiê¿yc bêdzie dzieñ po pe³ni.

Dwa meteory z roju Leonidów przecinaj¹ okolice gwiazdozbioru Wielkiego Psa; jeden przelatuje tu¿ obok Syriusza. Podczas tej 15-minutowej ekspozycji kamera by³a prowadzona
za ruchem nieba. Jasnoœæ meteoru ko³o Syriusza by³a bliska jasnoœci tej gwiazdy.
Fot. autor
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