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Skały impaktowe struktury Ternowka, Ukraina
Impact rocks from the Terny structure in Ukraine

Abstract: The Terny structure is an example of the highly denuded astrobleme, formed in
crystalline target rocks of the Ukrainian Shield. Primarily, its impactites were discovered in two
mines of iron ore, Pervomaysk and Annovsk, established in jaspilite and magnetite deposits. The
Terny impactites are characterised by examples of various breccias, including a ferrugineous one
and suevite, and melt rock (tagamite). Quartz of low birefringence, multidirectional PDFs in
quartz, isotropic glassy quartz and glass globules evidence an impact influence on rocks. Clasts of
melt/glassy quartz were partly brecciated or changed into clay minerals. Clasts of metamorphosed
rocks in matrix of breccia are angular or rounded. Their sharp or diffuse contacts with matrix
prove the influence of a unidirectional factor on the formation of breccia.
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Wstęp

Ostatnie badania struktury paleowulkanu Kamenetsk, 95 km na po³udnie od
Kirowogradu (Gurov i in. 2017), dowiod³y jego impaktowej natury. Zatem na
Ukrainie rozpoznano dotychczas dziewiêæ struktur kolistych. Osiem znajduje siê
w centrum obszaru, na tzw. Tarczy Ukraiñskiej zbudowanej ze ska³ krystalicznych
(Gurov i in. 1998). Ska³y archaiku i górnego proterozoiku (2–3 mld lat) tworz¹
tarczê. Dominuj¹ tu granity, migmatyty i ³upki krystaliczne. Forma obecnej tarczy
pochodzi z dewonu, jej granice wyznaczaj¹ g³êbokie roz³amy. Aktywnoœæ tektoni-
czno-erozyjna oraz astroblemy wp³ywaj¹ na z³o¿onoœæ budowy tarczy. Pod³o¿e kry-
staliczne pokrywaj¹ m³ode ska³y osadowe o mi¹¿szoœci 20–60 m. Poza Tarcz¹
Ukraiñsk¹, Vidmachenko (2016) podaje dodatkowo najwiêkszy krater Manewitski
ko³o wsi Krymno, œrednicy oko³o 45 km i wieku 65 mln lat. Dotychczas rozpo-
znane struktury koliste na tarczy to: Zapadnaja, Iliñce, Rotmistrowka, Obo³oñ,
Bo³tysz, Zielony Gaj, Kamenetsk i Ternowka. Struktura Ternowka (ang. Terny)
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znajduje siê w po³udniowo-wschodniej czêœci Tarczy Ukraiñskiej, w obszarze bo-
gatych z³ó¿ rud ¿elaza Krzywego Rogu (ryc. 1).

Struktura nie jest czytelna na powierzchni, gdy¿ jest przykryta m³odszymi osa-
dami. Jej ska³y zosta³y czêœciowo odkryte podczas eksploatacji rud ¿elaza w odkry-
wce Pierwomajsk, po³o¿onej na pó³nocno-wschodnim obrze¿u miasta Krzywy Róg
(Pieczonka i in. 2011; Sharpton i in. 2013). Z³o¿a Fe w rejonie Krzywego Rogu to
g³ównie ¿elaziste kwarcyty, zaœ w odkrywce Pierwomajsk, w strefach tektonicz-
nych, rudy magnetytu, hematytu, rudy jaspilitowe i piryt. Poza ¿elazistymi kwar-
cytami, pok³ady formacji saksahañskiej (nazwa od rzeki Saksahañ, ryc. 2), w której
za³o¿ona jest odkrywka Pierwomajsk, tworz¹ równie¿ ³upki o zmiennym sk³adzie
mineralnym: krzemionka-chloryt-biotyt-amfibol-grafit. W miejscach wystêpowa-
nia ska³ impaktowych odnotowano równie¿ ilaste czarne ³upki mu³owcowe o sk³a-
dzie: kwarc-biotyt-amfibol-grafit i substancja organiczna. W czêœci pó³nocnej
struktury, jej impaktyty widoczne s¹ w odkrywce Annowsk. W kierunku EN od
struktury po³o¿ony jest ogród botaniczny miasta Krzywy Róg. Najbli¿ej, na
pó³nocny zachód od Ternowki, znajduj¹ siê astroblemy Zielony Gaj oraz Bo³tysz,
zaœ na zachód krater Kamenetsk.

Naturê ska³ struktury Ternowka interpretowano ró¿nie, jako brekcjê tekto-
niczn¹, jako eksplozywne fragmenty komina kimberlitowego, czy wreszcie jako
impaktyt. Wiele struktur kolistych Ukrainy uwa¿ano pierwotnie za wulkany. Ude-
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Ryc. 1. Mapa Ukrainy z przybliżoną pozycją Tarczy Ukraińskiej oraz lokalizacją astroblem: M (Manewit-
ski), Z (Zapadnaja), I (Ilińce), R (Rotmistrowka), O (Obołoń), B (Bołtysz), ZG (Zielony Gaj), K (Kamenetsk)
i Ternowka. Wg pl.wikipedia.org, zmienione.



rzeniowego przeobra¿enia ska³ Ternowki dowodzi obecnoœæ diamentów znajdowa-
nych w okolicy, zaœ analizy minera³ów wykluczy³y ich kimberlitowe pochodzenie
(wg Pieczonka i in. 2011). Natura uderzeniowa struktury zosta³a po raz pierwszy
udokumentowana przez Nikolskiego w 1979 roku obecnoœci¹ w ska³ach struktur
planarnych oraz szkliwa diaplektycznego (Nikol’skiy i in. 1983).

Sharpton i in. (2013) budowê geologiczn¹ astroblemy Ternowka opisuj¹ nastê-
puj¹co. Ska³y impaktowe s¹ czêœci¹ du¿ej synformy, szerokiej na 4–6 km i d³ugiej
na 100 km. Synforma jest umieszczona pomiêdzy dwoma domenami wysoce zme-
tamorfizowanych granitów, w obrêbie ska³ Tarczy Ukraiñskiej typu tonalit-ziele-
ñce. W synformie odnajdujemy zmetamorfizowane kwarcyty, kwarcyty zawie-
raj¹ce hematyt, goethyt i martyt (jaspility), gnejsy chlorytowo-biotytowe oraz ska³y
metawêglanowe (marmury). Pod³o¿e skalne jest przykryte osadem glin i piasków
o mi¹¿szoœci do 50 m. Na powierzchni struktury nie ma wychodni skalnych, jed-
nak ska³y impaktowe s¹ udostêpnione w odwiertach geologicznych, w dwu eksplo-
atacyjnych odkrywkach rud ¿elaza, Annowsk i Pierwomajsk, oraz w sztolniach
i sieci chodników górniczych do g³êbokoœci 1022 m. W odkrywce Pierwomajsk,
le¿¹cej najbli¿ej centrum struktury, widoczne s¹ zdeformowane ska³y pod³o¿a oraz
brekcje impaktowe. Odkrywka Annowsk, usytuowana na pó³noc od centrum
struktury, ujawnia ska³y zmienione przez ni¿sze ciœnienie impaktu. Schematyczne
rozmieszczenie ska³ krystalicznego pod³o¿a oraz ska³ impaktowych struktury
przedstawiaj¹ ryc. 2 i 3. Masaytis i Mashchak (1982) dla kilku astroblem tarczy
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Ryc. 2. Schemat lokalizacji struktury Ternowka w rejonie odkrywek Pierwomajsk i Annowsk w Krzywym
Rogu. Centrum struktury (biała kropka); sztolnie (czarne kwadraty); chodnik kopalni (popielata linia krop-
kowana); stożki uderzeniowe (S); stop skalny, pseudotachylit (M). Wg Reimold i in. (2005) i Sharpton i in.
(2013), zmienione.



wykazali asymetriê rozmieszczenia w nich ska³ impaktowych. W strukturze Terno-
wka taka asymetria zosta³a spowodowana uderzeniem cia³a kosmicznego wzd³u¿
trajektorii o azymucie 200–240o.

Z niektórymi strukturami impaktowymi na Ziemi s¹ zwi¹zane z³o¿a ska³ lub
minera³ów o ekonomicznym znaczeniu. Tak¹ struktur¹ jest Ternowka, w której
by³y eksploatowane bogate z³o¿a ¿elaza i uranu ( Grieve 2005). Oba typy minerali-
zacji powsta³y przed impaktem, zaœ wtórnie, po impakcie, powstawa³a blenda ura-
nowa (Reimold i in. 2005). Wydobycie uranu zakoñczono w 1967 roku, eksploa-
tacja rud ¿elaza obecnie jest podtrzymywana (Sharpton i in. 2013).

Przykłady skał impaktowych struktury Ternowka

Ska³y impaktowe poni¿ej omawiane s¹ reprezentowane przez brekcje mono- i poli-
miktyczne, stop skalny typu tagamitu oraz polimiktyczn¹ brekcjê suewitu. Poje-
dyncze okazy s¹ zg³adami fragmentów ska³ lub rdzeni wiertniczych (zakup interne-
towy).

Żelazista brekcja monomiktyczna

Ciemna brekcja monomiktyczna z du¿¹ zawartoœci¹ tlenków ¿elaza (ryc. 4A, 5A)
jest silnie magnetyczna. Magnetyt wystêpuje w niej w postaci klastów o ró¿nej wie-
lkoœci, czêsto rozproszony w ca³ej objêtoœci brekcji. Du¿e klasty, o wymiarach do
kilku centymetrów, maj¹ czêsto teksturê smugowan¹, z warstewkami drobnych
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Ryc. 3. Schemat rozmieszczenia skał impaktowych w strukturze Ternowka. Biały punkt – centrum struk-
tury, okrąg kropkowany wyznacza rejon ciśnienia szokowego ca 40 GPa oraz występowania w próbkach
kwarcowego szkliwa diaplektycznego. 1 – skały stopione (tagamity); 2 – dajki stopu skalnego; 3 – dajki
klastyczne; 4 – brekcja suewitu. Wg Sharpton i in. (2013), zmienione.



ziaren magnetytu lub innych tlenków ¿elaza. Klasty te s¹ pochodnymi ³upków.
Brekcja zawiera jasne, drobne klasty ilaste. Wiêkszoœæ tych drobnych klastów jest
zaokr¹glona, mniejszy procent stanowi¹ klasty kanciaste. Matriks brekcji jest
ciemno-br¹zowa, drobnoziarnista.

Łupkowa brekcja monomiktyczna

Brekcja ta (ryc. 4B, 5B) zawiera liczne fragmenty ciemnych ³upków (biotyt, grafit)
z jasnymi warstewkami kwarcu. W brekcji jest fragment zbrekcjowanej ¿y³ki z³o¿o-
nej z falistych ¿y³ek stopu kwarcu, czêœciowo zamienionego w bia³e lub szaro-zielone
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Ryc. 4. Skały impaktowe struktury Ternowka. A – żelazista (tlenki żelaza) brekcja monomiktyczna z cie-
mnymi klastami magnetytu i hematytu i jaśniejszymi klastami łupków. B – brekcja monomiktyczna z domi-
nacją klastów łupków. Zaznaczono: jasne żyłki stopu kwarcu (strzałka czarna), ciemna żyłka stopu skal-
nego (strzałka biała). C –brekcja polimiktyczna z klastami łupków i dużym klastem stopu kwarcu
(strzałka). D – stop skalny (tagamit). E – polimiktyczna brekcja suewitu z dużymi klastami granitoidu i sza-
ro-zielonymi skupieniami minerałów ilastych (strzałki). F – polimiktyczna brekcja suewitu z jasnymi kla-
stami i żyłkami stopu kwarcowego (strzałka). Podziałka milimetrowa. Oryg.
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Ryc. 5. Elementy strukturalne skał impaktowych astroblemy Ternowka. A – ciemna, drobnoziarnista, żela-
zista brekcja impaktowa z jasnymi fragmentami metałupków oraz ciemnymi magnetytu i innych tlenków
żelaza. B – brekcja monomiktyczna z fragmentami zmetamorfizowanych łupków; fragment okrągłego kla-
stu zaznaczony strzałką. C – fragment klastu stopu kwarcu z brekcji polimiktycznej, z zaznaczonymi
żyłkami stopu (strzałka). D – zbrekcjowany fragment klastu stopu kwarcu (strzałka) z brekcji polimiktycz-
nej; E – duży klast łupku kwarcowo-węglistego (strzałka) i jasne klasty stopu kwarcu z brekcji polimiktycz-
nej. F – fragment stopu skalnego (tagamitu) z licznymi ameboidalnymi klastami stopu kwarcu (strzałka)
i ciemniejszymi klastami kwarcu mikrokrystalicznego o strukturze kwarcu groniastego. Podziałka milime-
trowa. Oryg.



minera³y ilaste, oraz stopu skalnego zawieraj¹cego mikroskopijne owalne ziarna
kwarcu i/lub skaleni (ryc. 4B). We fragmentach ziaren kwarcu widoczne s¹ wielo-
kierunkowe struktury planarne (ryc. 6A, s³abo widoczne, ich kierunki zaznaczono
liniami). W brekcji rozproszony jest magnetyt powoduj¹cy jej magnetyzm. Domi-
nuj¹ w niej klasty. Matriks pochodz¹ca ze zmielonych ³upków oraz minera³ów ilas-
tych stanowi niewielki procent. Wiêkszoœæ du¿ych klastów ³upków jest kanciasta,
jednak wiele, po pierwotnym zbrekcjowaniu, jest wtórnie zaokr¹glona (ryc. 5B).

Brekcja polimiktyczna

Brekcjê tworz¹ liczne klasty ³upków z jasnymi laminami kwarcu i ciemnymi bioty-
tu, grafitu oraz, w analizowanym fragmencie, du¿y klast bia³ego stopu kwarcu,
zapewne pochodz¹cy z kwarcytu (ryc. 4C, 5C, D, E). Klast stopu kwarcowego jest
czêœciowo zbrekcjowany (ryc. 5D). Brzegi klastu maj¹ jednostronnie ostre konta-
kty z otaczaj¹c¹ matriks, zaœ jego przeciwleg³e krawêdzie kontakty ameboidalne
i rozpraszaj¹ce siê w matriks, co wskazuje na jednostronnie dzia³aj¹cy czynnik
w momencie tworzenia brekcji. Fragmenty ziaren kwarcu z klastu stopu wykazuj¹
bardzo s³ab¹ dwój³omnoœæ (ryc. 6B). W brekcji odnotowano nieliczne ziarna piry-
tu i chalkopirytu. W objêtoœci analizowanego fragmentu brekcji dominuj¹ klasty
rozmieszczone w niewielkiej objêtoœci matriks. Szaro-zielona matriks jest drobno-
ziarnista i drobnokrystaliczna.

Stop skalny (tagamit)

W szaro-zielonej matriks liczne s¹ owalne lub ameboidalne klasty stopu kwarcu
lub kwarcu mikrokrystalicznego. Klasty kwarcu mikrokrystalicznego strukturalnie
s¹ podobne do kwarcu groniastego (ang. ballen quartz). Kwarc ten powstaje po
rekrystalizacji lechatelierytu. Na obwodzie wiêkszych klastów oraz wewn¹trz nich
wystêpuje bia³a substancja ilasta (ryc. 4D, 5F). Liczne s¹ w analizowanym frag-
mencie mikroziarna pirytu i chalkopirytu, zawsze w klastach kwarcu, nigdy poza
nim (ryc. 6C). Nieliczne kawerny w skale wys³ane s¹ szaro-zielonymi minera³ami
ilastymi oraz skupieniami ziarn kwarcu mikrokrystalicznego. Mikropêcherzyki
w matriks s¹ wype³nione bia³ym minera³em (bez identyfikacji). Czêœæ tych minera-
lizacji ma charakter wtórny.

Polimiktyczna brekcja suewitu

Brekcja zawiera du¿e klasty skalne granitoidu, niekiedy z zaznaczaj¹c¹ siê tekstur¹
linearn¹. Z regu³y ich krawêdzie s¹ obtopione i ostro odgraniczone od matriks.
Liczne s¹ klasty i skupienia zielonawej substancji ilastej (ryc. 4E). Kwarc wystêpuje
w postaci ameboidalnych klastów lub nieregularnych ¿y³ek stopu i szkliwa
(ryc. 4F, 6E, F). Szkliwo stwierdzono równie¿ w postaci sferul (ryc. 6D). Liczne
drobne ziarna pirytu i chalkopirytu, podobnie jak w tagamicie, najczêœciej s¹
w stopie kwarcu. Bywaj¹ te¿ w klastach ilastych lub te¿ w postaci mikroziarn roz-
proszonych w zmetamorfizowanych klastach skalnych o teksturze fluidalnej.
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Fluidalny stop kwarcu jest czêœciowo zamieniony na bia³¹ substancjê ilast¹ wy-
pe³niaj¹ca kawerny w stopie. Tekstura fluidalna jest typowa dla wielu, ró¿nych kla-
stów (kwarc, ilaste, skalne) i dominuje w brekcji. Klasty stopu/szkliwa i minera³ów
ilastych tworz¹ charakterystyczn¹ mozaikê ameboidalnych podjednostek. Wiele
klastów jest wtórnie spêkanych i wtórnie u¿y³kowanych.
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Ryc. 6. Struktury szokowe i postszokowe w impaktytach struktury Ternowka. A –fragment ziarna kwarcu
z brekcji monomiktycznej, z zaznaczonymi kierunkami (czarne linie) słabo widocznych struktur PDF.
B – fragment spękanego ziarna kwarcu z brekcji polimiktycznej, o obniżonej dwójłomności. C – czarne
ziarna pirytu (strzałka) w kwarcu mikrokrystalicznym ze stopu skalnego (tagamitu). D – sferule szkliwa
(strzałki) z brekcji suewitu. E – izotropowe fragmenty (strzałka) szkliwa kwarcowego z brekcji suewitu.
F – izotropowy duży fragment szkliwa (strzałka) z brekcji suewitu. A–F – nikole częściowo �. Oryg.



Ternowka i inne astroblemy na Tarczy Ukraińskiej

Kratery impaktowe wystêpuj¹ce na Tarczy Ukraiñskiej maj¹ ró¿ne œrednice, o roz-
miarach od ok. 2,5 km Zielony Gaj do ok. 25 km Bo³tysz. Rozrzut ich wieku jest
równie¿ du¿y, 60 mln lat Zielony Gaj i 400 mln Iliñce. Wartoœci dla struktury
Ternowka s¹ poœrednie, œrednica ok. 12–15 km i wiek ok. 280 mln lat (Vidma-
chenko 2016). Masaytis i Mashchak (1982) dla trzech struktur tarczy opisali asy-
metriê rozmieszczenia impaktytów na powierzchni i wyznaczyli azymuty trajekto-
rii lotu bolidów tworz¹cych kratery, dla Bo³tysz na ok. 50±10o, dla Iliñce 160±20o

i dla Ternowki 200–240o. Dla kraterów Zapadnaja (Gurov i in. 2002) oraz Kame-
netsk (Gurov i in. 2017) zapewne te¿ mo¿na wyznaczyæ tak¹ trejektoriê ze wzglêdu
na ich eliptyczne kszta³ty. Syntetycznie cechy geologiczne wielu astroblem z ob-
szaru pó³nocno-wschodniej Euro-Azji, w tym wielu z Tarczy Ukraiñskiej, przed-
stawi³ Masaitis (1999). Wszystkie kratery tarczy powsta³y na ska³ach krystalicz-
nych. S¹ to granit, granodioryt, gnejs, migmatyt, amfibolit i gabro. Podobna cha-
rakterystyka pod³o¿a dotyczy nowoodkrytego krateru Kamenetsk (Gurov i in.
2017). Odmiennoœæ pod³o¿a krateru Ternowka jest spowodowana jego lokalizacj¹
w rejonie uskoku tektonicznego i specyficznych ska³, takich jak ¿elaziste kwarcyty,
w szczególnoœci jaspility formacji saksahañskiej (Pieczonka i in. 2001). De facto,
odkrycie Ternowki by³o mo¿liwe ze wzglêdu na istniej¹c¹ tam eksploatacjê rud
¿elaza, g³ównie magnetytu w jaspilitach. Wszystkie astroblemy tarczy s¹ pokryte
ska³ami trzecio- i czwartorzêdowymi w postaci piasków, ¿wirów, glin i ska³ wêgla-
nowych. Niektóre z tych osadów maj¹ znaczenie ekonomiczne, np. w kraterze
Bo³tysz, Obo³oñ i Rotmistrowka s¹ to warstwy roponoœne (Masaitis 1999; Rei-
mold i in. 2005). Dla niektórych kraterów, jak Obo³oñ, Zapadnaja, Iliñce i Ter-
nowka, ich impaktowe pochodzenie, lecz nie kimberlitowe, jest potwierdzane obe-
cnoœci¹ w nich diamentów, czasem i coesytu (Gurov i in. 1995; Masaitis 1999;
Gurov i in. 2002; Pieczonka i in. 2011) i ich zasoby równie¿ s¹ oceniane pod
wzglêdem ekonomicznym. Astroblemy s¹ mocno zerodowane, np. Iliñce (Gurov
i in. 1998), Zapadnaja (Gurov i in. 2002), Ternowka (Sharpton i in. 2013) czy
Kamenetsk (Gurov i in. 2017). Struktura astroblem jest podobna, sto¿ek centralny
jest otoczony rynnowym pierœcieniem. Charakter impaktytów jest rozpoznawany
przede wszystkim w materiale z licznych wierceñ geologicznych, rzadziej w natura-
lnych wychodniach skalnych lub w dolinach pobliskich rzek. Spêkane ska³y
pod³o¿a pod sto¿kiem centralnym przechodz¹ w górnych partiach w brekcje allo-
geniczne, z ¿y³ami i soczewkami stopu skalnego (tagamitu) i/lub pseudotachylitu.
Kratery oraz zewnêtrzny pierœcieñ, poza sto¿kiem, wype³niaj¹ brekcje allogeniczne
i suewit (Masaitis 1999). W wiêkszoœci przypadków z powodu silnej erozji krate-
rów materia³ post-impaktowy jest usuniêty. Charakterystyczne struktury impakto-
we takie, jak: szkliwo impaktowe, czasem w postaci kulistych lapilli lub bomb
o ró¿nym kszta³cie; PDF-y w kwarcu, skaleniach i mikach, s¹ czêsto dokumento-
wane. Liczba PDF-ów w jednym ziarnie kwarcu dochodzi³a do 10 w impaktytach
struktury Zapadnaja (Gurov i in. 2002), zaœ w strukturze Ternowka 4. Rzadziej
struktury szokowe identyfikowane s¹ w innych minera³ach. I tak, Valter (1994)
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w materia³ach z Ternowki odkry³ dwa typy diaplektycznego talku, dla niskich ciœ-
nieñ, 3–4 i 10–12 GPa. Ró¿ni³y siê one stosunkiem Fe/Mg, odpowiednio 1:9 i 1:2
oraz typami zbliŸniaczeñ i planarnych spêkañ. Sto¿ki szokowe powstaj¹ce w ni¿-
szych ciœnieniach impaktu stwierdzono w strukturach Iliñce (Gurov i in. 1998;
Masaitis 1999); Bo³tysz, Obo³oñ i Zielony Gaj (Masaitis 1999) i Ternowka (Shar-
pton i in. 2013). Areodynamiczne bomby szkliwa notowano w strukturze Iliñce
(Koeberl i in. 1996) oraz Rotmistrowka i Zapadnaja (Masaitis 1999), zaœ struktury
kwarcu groniastego (ang. ballen quartz) powstaj¹ce po rekrystalizacji szkliwa kwar-
cowego w kraterze Bo³tysz (Grieve i in. 1987) i Zapadnaja (Gurov i in. 2002)
i prawdopodobnie w rekrystalizowanym kwarcu tagamitu z Ternowki. Nisk¹
dwój³omnoœæ kwarcu odnotowano w strukturze Iliñce (Gurov i in. 1998), Zapad-
naja (Gurov i in. 2002) oraz powy¿ej w Ternowce w brekcji polimiktycznej.
W porowatych ska³ach impaktowych powszechne s¹ wtórne mineralizacje. Najczê-
œciej dotyczy to przekszta³ceñ szkliwa impaktowego w minera³y ska³ ilastych, jak
chloryt lub montmorillonit. Wtórne mineralizacje minera³ów ilastych, zeolitów
czy siarczków dokumentowano w impaktytach struktur Zapadnaja (Gurov i in.
2002), Bo³tysz (Gurov i in. 2015), Iliñce (Gurov i in. 1998; Kosina 2017a) czy jak
w Ternowce (klasty ilaste w brekcji suewitu, mineralizacje w tagamicie).

Uwagi końcowe

Cech¹ analizowanych impaktytów struktury Ternowka jest istotny udzia³ ska³
pod³o¿a w ich tworzeniu. W sto¿ku centralnym struktury spêkane ska³y pod³o¿a s¹
penetrowane przez dajki i ¿y³ki stopu skalnego (tagamitów) dwojakiego rodzaju:
leukokratyczne, silnie porowate i wype³nione minera³ami wtórnymi, oraz ciemne,
z wysok¹ zawartoœci¹ tlenków ¿elaza (Masaitis i in. 1981; Sharpton i in. 2013). Te
drugie s¹ tworzone przez ¿elaziste kwarcyty, w warstwie jaspilitów, przebiegaj¹cej
w odkrywkach Pierwomajsk i Annowsk w kierunku SN (ryc. 2). Kwarcyty te,
zawieraj¹ce diaplektyczny kwarc oraz liczne struktury planarne, zawieraj¹ równie¿
metaliczne inkluzje typu Fe-Cr-Ni (Valter i in. 1987). Przedstawiona powy¿ej
¿elazista brekcja (ryc. 4A, 5A) jest ska³¹ powsta³¹ ze zmetamorfizowanych kwarcy-
tów ¿elazistych i ciemnych ³upków, podobnie jak ciemne tagamity, zaœ jasny stop
skalny (tagamit; ryc. 4D, 5F) nale¿y zaliczyæ do typu leukokratycznego, opisanego
przez Masaitisa i in. (1981) Sharptona i in. (2013).

W ró¿nych typach brekcji powszechne s¹ klasty ³upków z ich warstewkami kwa-
rcu zamienionymi w stop. Sk³ad petrograficzny brekcji monomiktycznej z Terno-
wki (ryc. 4B, 5B) wskazuje, ¿e jest to brekcja autochtoniczna powsta³a z lokalnych
³upków. Morfologiczna zmiennoœæ jej klastów, kanciaste i zaokr¹glone, œwiadczy
o tym, ¿e powstawa³y one w ró¿nych procesach podczas impaktu. ¯y³ki lub klasty
stopu (szkliwa) kwarcu ulegaj¹ czêsto przeksza³ceniu w bia³y (montmorillonit?) lub
zielony (chloryt?), minera³y ska³ ilastych. Identyczne stadia udokumentowano
w niskotemperaturowym stopie skalnym (tagamit) z astroblemy Popigaj (Kosina
2015). Klasty minera³ów ilastych s¹ powszechne w ró¿nych typach brekcji. Maj¹
one kszta³ty zaokr¹glone lub ameboidalne, podobne do kszta³tów klastów stopu.
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Liczne s¹ mineralizacje pirytu i/lub chalkopirytu, które s¹ obserwowane najczêœciej
w ¿y³kach stopu kwarcu lub skupieniach minera³ów ilastych. Struktury szokowe
w postaci PDF-ów, kwarcu o niskiej dwój³omnoœci, izotropowego szkliwa i sferul
szkliwa odnotowano w ró¿nych typach brekcji, ³¹cznie z suewitem. W matriks bre-
kcji s¹ zarówno klasty kanciaste jak i klasty zaokr¹glone. Te drugie, ró¿nych
wymiarów, od mikroskopowych do kilkucentymetrowych, by³y zapewne formo-
wane w procesach bezpoœrednio po impakcie. Jedynie stop skalny (tagamit)
zawiera nieliczne kawerny, które wyœcielone s¹ minera³ami ilastymi i mikrokwar-
cem. Polimiktyczna brekcja suewitu ze szkliwem i jego sferulami wykazuje podo-
bieñstwa do brekcji z innych lokalizacji, jak Iliñce (Kosina 2017a) oraz Ries,
Rochechouart, Jänisjärvi i Kara (Kosina 2017b).

Literatura

Grieve R.A.F., 2005, Economic natural resource deposits at terrestrial impact structures,
w: I. McDonald, A.J. Boyce, I.B. Butler, R.J. Herrington, D.A. Polya (eds.), Mineral Depo-
sits and Earth Evolution, Special Publications, 248, s. 1–29, Geological Society, London.

Grieve R.A.F., Reny G., Gurov E.P., Ryabenko V.A., 1987, The melt rocks of the Boltysh impact
crater, Ukraine, USSR, Contrib Mineral Petrol, 96, s. 56–62.

Gurov E.P., Gurova E.P., Sokur T.M., 2002, Geology and petrography of the Zapadnaya impact
crater in the Ukrainian Shield, [w:] J. Plado, L.J. Pesonen (eds.), Impacts in Precambrian
Shields, s. 173–188, Springer, Berlin, Heidelberg.

Gurov E.P., Koeberl C., Reimold W.U., 1998, Petrography and geochemistry of target rocks and
impactites from the Ilyinets crater, Ukraine, Meteoritics & Planetary Science, 33,
s. 1317–1333.

Gurov E., Nikolaenko N., Shevchuk H., Yamnichenko A., 2017, Kamenetsk—A new impact
structure in the Ukrainian Shield, Meteoritics & Planetary Science, 52, s. 2461–2469.

Gurov E.P., Shekhunova S.B., Permyakov V.V., 2015, Accessory and opaque minerals in impact
melt rocks of the Boltysh structure, Ukraine, Meteoritics & Planetary Science, 50,
s. 1139–1155.

Kosina R., 2015, Impaktyty struktury Popigaj, Syberia, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum,
6, s. 74–89.

Kosina R., 2017a, Impaktyty astroblemy Iliñce, Ukraina, Acta Societatis Metheoriticae Polono-
rum, 8, s. 73–83.

Kosina R., 2017b, Uwagi o zmiennoœci suewitów. Syberia, Acta Societatis Metheoriticae Polono-
rum, 8, s. 84–99.

Masaitis V.L., 1999, Impact structures of northeastern Eurasia: The territories of Russia and adja-
cent countries, Meteoritics & Planetary Science, 34, s. 691–711.

Masaitis, V. L., Mashchak, M. S., Ezersky, V. A (1981) High-Ferruginous tagamites from the
Terny astrobleme (Ukrainian Shield), Lunar and Planetary Science 12, s. 655–657.

Masaytis V.L., Mashchak M.S., 1982, Bilateral symmetry of circular impact structures, Meteori-
tika, 41, s. 150–156.

Nikol’skiy A.P., Naumov V.P., Korobko N.I., 1983, Pervomaysk iron-ore deposit in the Krivoy
Rog and its transformation by impact metamorphism, International Geology Review, 25,
s. 1304–1315.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

64 Skały impaktowe struktury Ternowka, Ukraina



Pieczonka J., Piestrzyñski A., Parañko I., 2011, Geologia wybranych z³ó¿ surowców mineralnych
Ukrainy, Wydawnictwa AGH, Kraków.

Reimold W.U., Koeberl C., Gibson R.L., Dressler B.O., 2005, Economic Mineral Deposits in
Impact Structures: A Review, [w:] C. Koeberl, H. Henkel (eds.), Impact Tectonics. Impact Stu-
dies, s. 479–552, Springer, Berlin, Heidelberg.

Sharpton V.L., Krochuk R.V., Herrick R.R., 2013, Characterization and morphological recon-
struction of the Terny impact structure, Central Ukraine, Meteoritics & Planetary Science, 48,
s. 806–818.

Valter, A.A., 1994, Shock Deformation in talc and its possible significance for investigations of astro-
blemes, Lunar and Planetary Science Conference, 25, s. 1431–1432.

Valter A.A., Burmistrova V.V., Sharkin O.P., 1987,) Fe-Cr-Ni inclusion in the shock-metamorp-
hosed quartzite of the Terny astrobleme, Lunar and Planetary Science Conference, 18,
s. 1032–1033.

Vidmachenko A.P., 2016, Impact craters at falling of large asteroids in Ukraine, Astronomical
School of Young Scientists, s. 1–4, researchgate.net.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

Romuald KOSINA 65




