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Wstęp

W przestrzeni okołoziemskiej występuje wiele różnego rodzaju obiektów – od nie-
wielkich, o rozmiarach ziaren i pyłu kosmicznego, po większe okruchy skalne, planetoidy 
i ciała kometarne. Codziennie w kontakt z atmosferą ziemską wchodzą ogromne ilości 
materiału pochodzenia kosmicznego – większość z nich jest jednak na tyle mała, 
że nie jest dla nas widoczna gołym okiem. Dla ziemskiego obserwatora widoczne stają 
się dopiero okruchy skalne, które na wysokości ok. 100 km nad Ziemią tworzą świecą-
cą smugę. Powstaje ona w wyniku silnego sprężenia powietrza przed czołem obiektu 
i tarcia, co prowadzi do rozgrzania materiału skalnego do temperatury kilku tysięcy 
stopni. Zjawisko to nazywane jest meteorem, a spadający obiekt – meteoroidem.

Gdy przez atmosferę przechodzi obiekt kilku-, kilkunastocentymetrowy lub większy 
może pojawiać się wyjątkowo duża jasność oraz efekt akustyczny. Taki meteor nazy-
wamy bolidem, a jego jasność jest większa niż –4m (wielkość gwiazdowa, magnitudo), 
co oznacza, że jest jaśniejszy od planety Wenus (–4,7m). Największe bolidy, superbolidy, 
mają jasność przekraczającą –15m, są więc o wiele jaśniejsze od Księżyca w pełni (–12,74m). 
Dla porównania Słońce ma jasność –26,74m. Termin bolid pochodzi z języka greckiego 
(βολίς, βολίδος, βαλλειν – pocisk, rzucać, ciskać). Tego rodzaju obiekt wpada w atmosferę 
Ziemi z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę, a jego rozpadowi towarzyszy 
wyjątkowo duża jasność oraz efekt akustyczny, niekiedy także fala uderzeniowa. Fala ta, 
docierając do powierzchni Ziemi, generuje w skorupie ziemskiej falę sejsmiczną.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną cztery wybrane zjawiska naturalnych 
eksplozji w atmosferze Ziemi, które zarejestrowane zostały przez stacje sejsmologiczne.  
Są to, w porządku chronologicznym, katastrofa tunguska (1908), zjawisko w Jerzmano-
wicach (1993), superbolid czelabiński (2013) i bolid pomorski (2015).
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Katastrofa tunguska

Katastrofa tunguska (30.06.1908) miała miejsce w okolicach rzeki Podkamienna 
Tunguska w środkowej Syberii, około 1000 km na północ od jeziora Bajkał. Powszechnie 
przyjmowanymi hipotezami są upadek planetoidy o średnicy 50-100 m bądź komety. 
Istotnym dowodem na to, że katastrofa tunguska była następstwem uderzenia w Ziemię 
obiektu kosmicznego znacznych rozmiarów są powalone i spalone drzewa w promieniu 
40 km, na obszarze ponad 2 tysięcy km2 (rys. 1a; Kulik 1927a-b; Krinov 1949; Svetsov, 
Shuvalov 2008; Rubtsov 2009; Jopek 2013a). Potwierdzają to również relacje świadków, 
na podstawie których udało się zweryfikować, czy to co widzieli w różnych miejscach 
było tym samym wydarzeniem. Pojawiają się pewne kontrowersje związane są z tym, 
że świadkowie przedstawiali różne wersje zdarzeń. Jednak pod uwagę należy wziąć fakt, 
że ich opisy były zbierane nawet 50 lat po katastrofie. Świadkowie twierdzili, że widzie-
li ogromną jasną kulę ognia na niebie. Upadek meteorytu był widoczny z odległości  
400 km, a słyszalny w promieniu nawet 1000 km.

Mapa obszaru powalonych drzew i kierunków ich powalenia układa się w charakte-
rystyczny kształt „motyla” (Fast 1967; Longo i in. 2005). Jego centrum, o współrzędnych 
60°53’09”±06”N i 101°53’40”±13”E, przyjmuje się za miejsce eksplozji. Azymut trajektorii 
spadającego obiektu wynosił A = 99° (Fast 1967), nachylenie trajektorii wyniosło 15°. 
Do eksplozji doszło na wysokości 7,5±2,5 km (Bronshten 1991).

Katastrofa tunguska wyzwoliła ogromną ilość energii, która spowodowała powsta-
nie fali uderzeniowej, a co za tym idzie wygenerowanie w skorupie ziemskiej fali 
sejsmicznej. Fale wywołaną przez wybuch obiektu zarejestrowano o godzinie 00:18:48 
czasu uniwersalnego (UT) w Obserwatorium Magnetycznym i Meteorologicznym 
w Irkucku (Krinov 1949; rys. 1b). Odnotowano również zaburzenia ziemskiego pola 
magnetycznego (składowej pionowej, poziomej i deklinacji) w czasie odpowiadającym 
katastrofie tunguskiej (Ivanov 1964).

Sejsmiczny efekt spowodowany katastrofą tunguską miał magnitudę 4,5-5,0 w skali 
Richtera. Jak można zauważyć na sejsmogramie z zapisem katastrofy tunguskiej, około 
godziny 01:03 zanotowano kolejne zaburzenie, które miało miejsce 48 minut po pierwszej 
rejestracji fali sejsmicznej (rys. 1b). Możemy je interpretować jako falę akustyczną w atmos-
ferze Ziemi. Zapis ten pozawala na w miarę dokładne określenie czasu katastrofy.

Pierwsze wstąpienie na sejsmogramie (rys. 1b) odpowiada fali P propagującej 
się w górnym płaszczu Ziemi. Czas przebiegu (hodograf) fali P i czas przebiegu fali 
akustycznej możemy zapisać w przybliżeniu jako: 

gdzie: T [s] nieznany czas; Δ [km] nieznana odległość; V [km/s] nieznana prędkość. 
Różnicę czasów ΔT = TA – TP możemy odczytać bezpośrednio z sejsmogramu. W opisy-
wanym przypadku wynosi ona ok. 48 minut (= 2880 sekund). Odejmując wyrażenia (1) 
otrzymamy:

TP = Δ/VP oraz TA = Δ/VA (1)
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W kontynentalnym górnym płaszczu można przyjąć prędkość VP = 8,0 km/s (Grad 
i in. 1995, 2014), a prędkość fali akustycznej w atmosferze VA = 0,340 km/s (np. Guten-
berg 1942; Kirtskhalia 2012). Wyliczona dla tych wartości odległość Δ = 969 km zgadza 
się z odległością do obszaru największych zniszczeń na północ od jeziora Bajkał. Dla wyli-
czonej odległości Δ = 969 km czas dojścia fali P do Irkucka wynosi 121 s, a więc eksplozja 
tunguska miała miejsce o godzinie 00:16:47 (UT). Należy jednak pamiętać o dokładności 
ówczesnych sejsmografów. Stacje sejsmologiczne posadowione były często w obserwato-
riach astronomicznych, które dysponowały „dobrym czasem”. Powszechnie dokładność 
czasu rzędu ±5 s była akceptowana jako satysfakcjonująca (np. Mohorovičić 1910).

Arkady Voznesensky (1864–1936), dyrektor Obserwatorium w Irkucku w latach 
1895-1917, był pierwszym, który na podstawie zebranych danych sejsmologicznych 
określił miejsce i czas upadku obiektu: 60°16’N, 103°06’E, godz. 00:17:11 UT. Voznesensky 
stwierdził również, że tunguski obiekt wybuchł w powietrzu, nazywając to zjawisko 
„pęknięciem meteorytu” i oceniając wysokość fragmentacji na dwa obiekty na 20 km. 
Wielkość ta była zawyżona trzykrotnie (obecnie ocenia się ją na 6-8 km), ale ważnym 
odkryciem było połączenie dwóch faktów – upadku obiektu z przestrzeni kosmicznej 
i trzęsienia ziemi (patrz np. Rubtsov 2009). Obszar wyznaczony przez Voznesensky’ego 
zgadza się ze współczesnymi ocenami miejsca upadku, a za czas upadku możemy przyjąć 
00:17:00 (UT) z dokładnością ±20 s.

ΔT = TA – TP = Δ/VA – Δ/VP = Δ(1/VA – 1/VP) (2)

Rys. 1. Katastrofa tunguska w 1908 roku
a) zdjęcie powalonych i spalonych drzew wykonane przez Leonida Kulika podczas pierwszej 

wyprawy badawczej w 1927 r.; b) sejsmogram zarejestrowany przez obserwatorium w Irkucku, 
na którym widoczne są fale sejsmiczne P, S i powierzchniowe oraz fala dźwiękowa

Fig. 1. Tunguska Event 1908
a) photo of fallen and burned trees taken by L. Kulik during first scientific expedition in 1927;  

b) seismogram showing P, S, surface seismic waves, and acoustic wave, 
recorded by Irkutsk Observatory
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Do dziś toczą się gorące dyskusje na temat możliwych przyczyn katastrofy tungu-
skiej. Jedni przekonują, że w rejonie Podkamiennej Tunguskiej spadła skalna planetoida. 
Poszukiwania jej pozostałości zakończyły się niepowodzeniem – nie znaleziono żadnych 
fragmentów meteorytu i krateru uderzeniowego. Inni przychylali się do koncepcji mete-
orytu eksplodującego w powietrzu, co wyjaśniałoby brak krateru. Jeszcze inni twierdzili, 
że przyczyną katastrofy tunguskiej był upadek komety, eksplozja gazu bagiennego, 
a nawet że był to plazmoid, który oderwał się od Słońca. W latach 70. ubiegłego wieku 
na obszarze objętym wybuchem przeprowadzono badania pokładów torfu. Na ich pod-
stawie ugruntowały się dwie hipotezy: pierwsza zakłada, że w atmosferę ziemską wleciał 
meteoryt lub mała planetoida, druga – że była to kometa.

Zjawisko w Jerzmanowicach

14 stycznia 1993 roku około godziny 19-tej czasu lokalnego na dużym obszarze 
wokół Krakowa wystąpiło niezwykła zjawisko atmosferyczne – błysk, przelatująca ogni-
sta kula i towarzyszące im zjawiska dźwiękowe (Kułak 1995). W Krakowie widziano 
przelot bardzo jasnej kuli ognistej przypominającej meteor, a na Rynku Głównym zrobiło 
się jasno jak w dzień. Kulę ognistą widziano także w innych miejscowościach – zmierzała 
ona w kierunku Jerzmanowic (Płeszka, Ślężor 1994; Włodarczyk 1994; Kułak 1995).

W tym samym czasie silna eksplozja uszkodziła Skałę Babią znajdującą się około  
800 m od centrum Jerzmanowic (rys. 2b). Formacja zbudowana z wapieni skalistych oks-
fordu jest jedną z mniej wyróżniających się skałek w okolicy. W promieniu 1 km od Skały 
Babiej znajduje się grupa skałek o ostrzejszych kształtach, obejmująca najwyższe wznie-
sienie w promieniu 30 km. Wąski grzbiet Skały Babiej o długości około 20 m przebiega 
w kierunku wschód-zachód i ma wysokość 4-10 m (Bąk i in. 1995). Dwie osoby zamiesz-
kałe w odległości około 1 km od Babiej Skały widziały tuż przed wybuchem bardzo jasną 
kulę ognistą, początkowo jaskrawoczerwoną, a później ciemnoczerwoną, poruszającą 
się bardzo szybko po linii prostej. Przelot trwał około 1 sekundy po czym nastąpił silny 
błysk i ogłuszający huk eksplozji. Odłamki skalne zostały rozrzucone z dużą siłą w pro-
mieniu do 200 m, powodując zniszczenia w okolicznych zabudowaniach. Oprócz szkód 
mechanicznych wystąpiły bardzo silne impulsy elektryczne niszczące sieć telefoniczną 
oraz przewody sieci elektrycznej i sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

Objętość ubytku skały w wyniku wybuchu została oszacowana na podstawie 
widocznych w pięciu miejscach śladów powierzchniowych. Oddzielony w wyniku 
wybuchu materiał skalny legł u podnóża skały lub został rozproszony. Jego całkowitą 
objętość można oszacować na około 2,5 m3, a masę na około 5-6 ton (Bąk i in. 1995).

Zjawisko w Jerzmanowicach próbowano wyjaśnić przyjmując naturę meteorologicz-
ną lub/i astronomiczną. Sytuacja meteorologiczna w dniu 14 stycznia 1993 r. w okolicach 
Krakowa i Jerzmanowic wskazywała na obecność frontu chłodnego, chmur burzowych, 
brak opadów i stosunkowo suche powietrze w warstwie przyziemnej. Około godziny 
19-tej czasu lokalnego odnotowano dwa silne wyładowania atmosferyczne. Okoliczności 
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te mogą wskazywać na jedną lub dwie eksplozje pioruna kulistego (Morawska-Horawska, 
Ustrnul 1995). Inne próby wyjaśnienia zjawiska jerzmanowickiego jako eksplozji bolidu 
(Włodarczyk 1994) wydają się być mniej prawdopodobne. Mineralogiczno-geochemicz-
ne badania próbek skał nie wykazały obecności meteorytów ani tektytów. W próbkach 
odspojonych wybuchem nie stwierdzono zmian termicznych (Manecki, Manecki 1995).

Dwa wyładowania atmosferyczne zarejestrowane zostały w Obserwatorium Sej-
smologicznym OJC na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego (rys. 2b). Czynna była 
rejestracja trzech kompletów sejsmografów krótko- i długookresowych (9 sejsmografów). 
Bezpośrednio przed „zjawiskiem” nie ma śladów zakłóceń ani zjawisk sejsmicznych. 
Natomiast wszystkie sejsmografy zareagowały na pierwszy rozbłysk o godzinie 
18:58:53,9 czasu lokalnego (17:58:53,9 UT). Dalej rejestrowały już tylko sejsmografy SM-3 
(rys. 2a). Podobny szok elektromagnetyczny wielokrotnie towarzyszył bliskim wyła-
dowaniom elektrycznym. Drugi rozbłysk został zarejestrowany o godzinie 19:00:17,0 
czasu lokalnego (18:00:17,0 UT). Oba zaobserwowane wówczas zjawiska zostały uznane 
za wyładowania elektryczne w atmosferze związane z lokalną burzą (Mazur 1995).  
Ich zapisy na sejsmogramie mają typowy charakter zaburzenia elektrycznego o bardzo 
dużej amplitudzie (rys. 2b). Na zapisach zwracają uwagę grupy fal znacznie mniejszej 
amplitudy zarejestrowane 9,7 s po impulsach elektrycznych. Można je zinterpreto-
wać jako fale akustyczne. Odległość od stacji sejsmicznej OJC do Skały Babiej wynosi  
3250 m, a prędkość VA = (3250 m)/(9,7 s) = 335 m/s dobrze zgadza się z prędkością 
dźwięku w atmosferze.

Rys. 2. Zjawisko w Jerzmanowicach w 1993 roku
a) fragment dziennego zapisu sejsmograficznego stacji Ojców, strzałkami zaznaczone są dwa silne 

zjawiska, a ich czas odpowiada linii zaznaczonej symbolami karo; b) mapa z lokalizacją Babiej 
Skały (w Jerzmanowicach) i stacji sejsmologicznej Ojców (OJC) w Ojcowskim Parku Narodowym

Fig. 2. Jerzmanowice Event 1993
a) part of Ojców station’s daily seismic record, arrows indicate two strong events, time of which 

corresponds with the line marked with gray diamonds; b) map with locations of Babia Skała 
(Jerzmanowice) and Ojców station (OJC) in Ojców National Park
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Superbolid czelabiński

15 lutego 2013 roku o godzinie 9:20 czasu lokalnego (4:20 UT) w okolicach Czela-
bińska (południowo-zachodnia Rosja) nastąpił przelot superbolidu (rys. 3a). Zdarzenie 
to jest unikalne pod względem ilości zgromadzonych danych, głównie filmów z kamer 
monitoringu i samochodowych oraz zdjęć. Dzięki nim udało się ustalić trajektorię 
i maksymalną jasność superbolidu szacowaną na –27±0,5m (większa od jasności Słońca!). 
Na tej podstawie planetoida zakwalifikowana została jako superbolid (Emel’yanenko i in. 
2013). Najsilniejszy rozbłysk towarzyszący gwałtownej fragmentacji bolidu miał miejsce 
na wysokości 30 km.

Planetoida, który wleciała w atmosferę, należała do obiektów bliskich Ziemi 
i pochodziła z grupy Apolla. Miała średnicę 20±4,5 m i masę około 10 tysięcy ton. 
Po raz pierwszy została zaobserwowana na wysokości 97 km nad powierzchnią Ziemi. 
Jej początkową prędkość szacuje się na 19 km/s, a kąt wejścia względem horyzontu 
na 18 stopni (Jopek 2013b; Popova i in. 2013). Po wejściu w atmosferę Ziemi planetoida 

Rys. 3. Superbolid czelabiński w 2013 roku
a) przelot superbolidu nad Czelabińskiem (USA Today); b) fale powierzchniowe wygenerowane 

upadkiem (eksplozją) meteorytu czelabińskiego zarejestrowane przez GSN (Global Seismic 
Network); sejsmogramy są przefiltrowane w przedziale częstości 10-100 s;  wyraźne fale  
Rayleigha osiągają odległość 2000 km!, prędkość fali powierzchniowej wynosi 3,5 km/s  

(Zhigang Peng, Georgia Tech)

Fig. 3. Chelyabinsk superbolide 2013
a) superbolide’s flight above Chelyabinsk (USA Today); b) surface waves generated by the fall 

(explosion) of Chelyabinsk meteorite recorded by GSN (Global Seismic Network); seismograms 
were filtered in the frequency range of 10-100 s; clear Rayleigh waves reach distance of 2,000 km!, 

surface wave velocity equals 3.5 km/s (Zhigang Peng, Georgia Tech)
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rozpadła się po 32,5 sekundach lotu na wysokości 29,7 kilometrów nad powierzchnią 
terenu. Szacuje się, że ponad 75% planetoidy wyparowało w atmosferze, a pozostała 
część spadła na ziemię w postaci pyłu i odłamków skalnych. Największy znaleziony 
fragment, który wpadł do jeziora Czebarkul, miał masę ponad 570 kg. Na podstawie 
badań izotopowych meteoryt czelabiński zakwalifikowano do chondrytów zwyczajnych 
o bardzo niskiej zawartości żelaza i niklu (meteoryt kamienny, klasa LL; Popova i in. 
2013). Analiza metodą Monte Carlo pokazała, że superbolid mógł być fragmentem pla-
netoidy 2011 EO40 (Fuente, Fuente 2013).

Zdarzenie to wygenerowało falę akustyczną, która z kolei wywołała falę sejsmicz-
ną w skorupie ziemskiej. Powierzchniowa fala sejsmiczna została zarejestrowana 
do odległości 2000 km przez kilka stacji sejsmologicznych na terenie Rosji, Kazachstanu 
i Kirgistanu (rys. 3b). Prędkość 3,5 km/s jest typowa dla skorupowych fal sejsmicznych 
(Zhigang Peng, Georgia Tech). Magnituda efektu sejsmicznego wywołanego superboli-
dem czelabińskim oceniona została na 2,5-4,0 w skali Richtera (Emel’yanenko i in. 2013). 
Było to największe tego typu zjawisko od czasu katastrofy tunguskiej w 1908 roku.  
Fala uderzeniowa uszkodziła szyby w ponad 7300 budynkach w Czelabińsku i okolicz-
nych miejscowościach (Emel’yanenko i in. 2013).

Bolid pomorski

Wieczorem 31 października 2015 r. około godziny 19-tej czasu lokalnego ognista 
kula rozświetliła niebo nad północno-zachodnią Polską (18:05:14 UT). Międzynarodowi 
obserwatorzy z International Meteor Organization (IMO) otrzymali kilkadziesiąt rapor-
tów o zjawisku z Austrii, Czech, Danii, Niemiec, Holandii i Szwecji. W Polsce bolid został 
zarejestrowany przez sześć stacji Polskiej Sieci Bolidowej (PFN – Polish Fireball Network), 
a także przez szereg osób postronnych. Pozwoliło to wyznaczyć trajektorię bolidu, który 
wszedł w atmosferę ziemską z prędkością 33,2±0,1 km/s i zaczął świecić na wysokości 
117,88±0,05 km. Maksimum jasności −16,0±0,4m obiekt osiągnął na wysokości 82,5±0,1 
km i zakończył przelot na wysokości 60,2±0,2 km w okolicach miasta Złocieniec z pręd-
kością końcową 30,2±1,0 km/s. Trajektoria bolidu tworzyła z horyzontem kąt 17,8-19,3º  
(Olech i in. 2016).

Maksimum jasności bolid osiągnął około 10 km na wschód od miejscowości 
Okonek, stąd przypisana bolidowi nazwa PF311015a Okonek. Tego samego dnia, przed 
północą, odnotowany został przelot mniejszego bolidu PF311015b Ostrowite o jasności  
−14,8±0,5 m. Oba obiekty pochodziły prawdopodobnie z roju meteorów Południowych 
Taurydów, aktywnych od 10 września do 20 listopada, z maksimum występującym 
w okolicach 10 października (Olech i in. 2016).

W latach 2013-2016 w północnej Polsce prowadzony był pasywny eksperyment 
sejsmiczny „13 BB-star” (Grad i in. 2015). 31 października 2015 roku stacje sejsmolo-
giczne zainstalowane w ramach „13 BB-star” oraz permanentna stacja sejsmiczna Górka 
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Klasztorna (GKP) zarejestrowały sygnał sejsmiczny o charakterystycznym dla zjawisk 
eksplozyjnych zapisie. Zaobserwowane zjawisko zostało powiązane z widzianym tego 
samego dnia na niebie obiektem, którego przelot miał miejsce około godziny 19:07 czasu 
lokalnego. Zdjęcia przelotu bolidu i zapisy stacji sejsmicznych zostały przedstawione 
na rysunkach 4 i 5. W sieci dostępne są filmy bolidu zarejestrowane przez kamery samo-
chodowe1.

Z zapisów sejsmicznych (rys. 4b-c) odczytany został czas przyjścia fali do poszczegól-
nych stacji sejsmologicznych. Na ich podstawie określony został czas i miejsce eksplozji 
bolidu. W pierwszym podejściu założono model, w którym przyjęto stałą prędkość fali 
dźwiękowej v = 333 m/s. Na mapę naniesione zostały okręgi o promieniach r = d × v, 
odpowiadających różnicy czasów eksplozji oraz przyjścia fali dźwiękowej do stacji sej-

1 https://www.youtube.com/watch?v=qLykQBEby5k&feature=em-comments oraz 
https://www.youtube.com/watch?v=Jnf7Cia-baA

Rys. 4. Bolid pomorski w 2015 roku
a) mapa obszaru przelot bolidu pomorskiego; A0-C6 stacje sejsmicznego eksperymentu  

„13 BB star” i permanentna stacja sejsmologiczna Górka Klasztorna (GKP); żółta strzałka pokazuje 
trajektorię przelotu bolidu (Olech i in. 2016), żółta gwiazdka pokazuje lokalizację miejsca eksplozji 

wyznaczoną z danych sejsmicznych (patrz rys. 5b); b) sejsmogramy zarejestrowane przez stacje 
eksperymentu „13 BB star”; c) sejsmogram zarejestrowany przez stację GKP

Fig. 4. Pomorze bolide 2015
a) map of area of Pomorze bolide flight; A0-C6 are seismic stations in experiment „13 BB star”  
and Górka Klasztorna (GKP) is a permament seismic station; yellow arrow indicates bolide’s  

flight trajectory (Olech et al. 2016), yellow star marks the spot of explosion localized with  
seismic data (see fig. 5b); b) seismograms recorded by „13 BB star” experiment stations;  

c) seismogram recorded by GKP station
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smologicznej (d jest różnicą czasów eksplozji, a v prędkością dźwięku w powietrzu). 
Takie przybliżenie pozwoliło na zawężenie obszaru oraz czasu poszukiwań dokładnego 
miejsca wybuchu bolidu.

W następnym kroku przyjęto model trójwymiarowy dla płaskiej Ziemi. Przy pręd-
kości rozchodzenia się fali dźwiękowej v = 333 m/s wyliczono, że eksplozja bolidu miała 
miejsce między godziną 19:07:20 oraz 19:07:30. Dla tych czasów narysowane sfery prze-
cinały się lub były bliskie przecięcia.

Następnie wykonano obliczenia dla czasów eksplozji z zawężonego przedziału czasu 
oraz różnych prędkości dźwięku. Przyjęte zostały prędkości 323 m/s, 333 m/s, 343 m/s, 
a w kolejnym kroku przetestowano wartości z przedziałów 303 m/s do 323 m/s oraz  
330 m/s do 345 m/s, z krokiem co 1 m/s. Najlepsze wyniki (odchylenie kwadratowe 
miało najmniejszą wartość) uzyskano dla prędkości v = 335 m/s. Wyznaczono nastę-

Rys. 5. Bolid pomorski w 2015 roku
a) przelot bolidu pomorskiego, sekwencja czterech ujęć trwa około 3 sekund; b) strefy lokalizujące 

miejsce eksplozji bolidu (żółta gwiazdka) na podstawie czasów przyjścia fali do czterech stacji 
B1, C3, C5 i GKP. Wartości osi układu lokalnego opisane są w kilometrach; wyniki uzyskane 

dla sferycznego modelu Ziemi są następujące: φ = 53,63 ±0,01°N, λ = 17,15 ±0,06°E,
h = 28,4 ±2,1 km, a czas eksplozji 19:07:29 czasu lokalnego (18:07:29 UT)

przy prędkości dźwięku v = 335 m/s

Fig. 5. Pomorze bolide 2015
a) the flight of Pomorze bolide; sequence of four photos lasting approximately 3 seconds;  

b) spheres localizing the spot of bolide’s explosion (yellow star) based on calculations of incoming 
wave arrival times to four seismic stations B1, C3, C5, GKP; values of the axis of local system  

are described in kilometers; results calculated for spherical model of Earth are following:  
φ = 53,63 ±0,01°N, λ = 17,15 ±0,06°E, h = 28,4 ±2,1 km, explosion time – 19:07:29 of local 

time (18:07:29 UT), optimum soundwave velocity of 335 m/s
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pujące miejsce wybuchu bolidu: φ0 = 53,38 ±0,02°N, λ0 = 17,83 ±0,01°E, na wysokości  
h0 = 26,6 ±3,0 km czasu lokalnego 19:07:29 (18:07:29 UT).

Aby zminimalizować błąd oraz doprecyzować poszukiwane wartości, przyjęto 
model Ziemi kulistej. Ze względu na fakt, że przelot bolidu widoczny był z odległych 
od siebie miejsc, nasuwa się wniosek, że miał on miejsce na wysokości około kilkudziesię-
ciu kilometrów nad powierzchnią terenu. Przy takiej wysokości model „płaskiej” Ziemi 
mógł być niewystarczający do precyzyjnego określenia miejsca eksplozji. Przekształco-
no więc model „płaskiej” Ziemi na model sferyczny. Wyniki z poprzedniego modelu 
płaskiego przyjęto jako wstępne w modelu sferycznym. Finalny wynik – miejsce prze-
cinających się sfer dla czterech stacji (B1, C3, C5 i GKP) – przedstawiono na rysunku 5b.  
Ostateczne wyniki uzyskane dla bolidu pomorskiego są następujące: φ = 53,63 ±0,01°N,  
λ = 17,15 ±0,06°E, h = 28,4 ±2,1 km, a czas eksplozji 19:07:29 czasu lokalnego (18:07:29 UT) 
przy optymalnej prędkości v = 335 m/s.

Podsumowanie

Bolid to zjawisko świetlne związane z wejściem obiektu pochodzenia kosmiczne-
go w ziemską atmosferę. Tego typu zdarzeniom często towarzyszy efekt akustyczny 
oraz generowana jest fala uderzeniowa. Po dotarciu tej fali do powierzchni Ziemi, roz-
chodzi się ona w ośrodku jako fala sejsmiczna. Spośród czterech opisanych przypadków 
naturalnych eksplozji w atmosferze Ziemi, trzy z nich – katastrofa tunguska, superbolid 
czelabiński i bolid pomorski – miały te cechy. W przypadku zjawiska w Jerzmanowicach 
obserwacje wskazują na jedną lub dwie eksplozje pioruna kulistego (Morawska-Horaw-
ska, Ustrnul 1995). Próby wyjaśnienia zjawiska jako eksplozji bolidu (Włodarczyk 1994) 
wydają się być mniej prawdopodobne, ponieważ mineralogiczno-geochemiczne badania 
próbek skał nie wykazały obecności meteorytów ani tektytów, a w próbkach odspojonych 
wybuchem nie stwierdzono zmian termicznych (Manecki, Manecki 1995).

Katastrofa tunguska, superbolid czelabiński i bolid pomorski mają wspólne cechy – 
wszystkie widziane były jako przelot na niebie ogromnej jasnej kuli ognia. W przypadku 
superbolidu czelabińskiego maksymalną jasność oszacowano na –27±0,5m, czyli większą 
od jasności Słońca! Przelot bolidu pomorskiego i jego eksplozję, w której osiągnął mak-
symalną jasność, można obejrzeć w sieci2. We wszystkich trzech przypadkach nachylenie 
trajektorii w stosunku do horyzontu było podobne, w granicach 15-19 stopni. Do eks-
plozji w atmosferze doszło na wysokości 5-10 km (w przypadku katastrofy tunguskiej) 
oraz około 30 km (w przypadku bolidu czelabińskiego i pomorskiego). Efekty akustyczne 
wywołane wybuchami w atmosferze zarejestrowane zostały przez stacje sejsmologiczne.

Superbolid tunguski i bolid pomorski pochodziły prawdopodobnie z roju meteorów 
Taurydów. Taurydy są corocznymi rojami meteorów. Ich aktywność przypada na okres 
od 10 września do 20 listopada, z maksimum występującym w około 10 października, 

2 http://www.pkim.org/files/m20151031_180516_34003_rb.gif
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oraz od 5 czerwca do 18 lipca, z maksimum około 29 czerwca (β-Taurydy). Za ciało macie-
rzyste Taurydów uważa się kometę 2P/Encke (Asher, Stell 1998). Superbolid tunguski 
i bolid pomorski są więc pochodzenia kometarnego. Natomiast superbolid czelabiński 
został zakwalifikowany do chondrytów zwyczajnych (meteorów kamiennych) o bardzo 
niskiej zawartości żelaza i niklu. Mógł być fragmentem planetoidy 2011 EO40 (Fuente, 
Fuente 2013).

Badania obiektów pochodzenia kosmicznego wchodzących w atmosferę ziemską 
mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa na Ziemi. Analiza takich wydarzeń daje moż-
liwość oceny zagrożeń wynikających z przecięcia orbit takich obiektów z orbitą ziemską 
i modelowania możliwych zderzeń obiektów kosmicznych z naszą planetą.
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S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawione zostały wybrane cztery zjawiska naturalnych eksplozji w atmosferze Ziemi. 
Są to w porządku chronologicznym: katastrofa tunguska (1908), zjawisko w Jerzmanowicach (1993), 
superbolid czelabiński (2013) i bolid pomorski (2015). W przypadku zjawiska w Jerzmanowicach 
obserwacje wskazują na jedną lub dwie eksplozje pioruna kulistego. Pozostałe przypadki mają 
cechy bolidów, które wybuchły w atmosferze ziemskiej na wysokości 5-30 km, a efekty akustyczne 
zostały zarejestrowane przez stacje sejsmologiczne. Obiekt tunguski i bolid pomorski pochodziły 
prawdopodobnie z roju meteorów Taurydów, są więc pochodzenia kometarnego. Natomiast super-
bolid czelabiński został zakwalifikowany do chondrytów zwyczajnych (meteorytów kamiennych) 
o bardzo niskiej zawartości żelaza i niklu, i mógł być fragmentem planetoidy 2011 EO40.

Słowa kluczowe: katastrofa tunguska, zjawisko w Jerzmanowicach, superbolid czelabiński, bolid 
pomorski, sejsmogramy.

S u m m a r y

This paper presents four selected natural explosive events in Earth’s atmosphere. In chrono-
logical order: Tunguska Event (1908), Jerzmanowice Event (1993), Chelyabinsk superbolide 
(2013), and Pomorze bolide (2015). In case of Jerzmanowice Event, observations indicate on one 
or two explosions of ball lightning. The other cases have characterists of bolides which exploded 
in the atmosphere at height of 5-30 km. For those cases acoustic effects were recorded by seismic 
stations. Perhaps, Tunguska Event and Pomorze bolide were part of Taurides meteor swarm, which 
may mean that their origin is cometary. The Chelyabinsk superbolide was classified to ordinary 
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chondrites (rock meteorites) containing small amount of iron and nickel, and could be a part of 2011 
EO40 planetoid.

Key words: Tunguska Event, Jerzmanowice Event, Chelyabinsk superbolide, Pomorze bolide, 
seismograms.


