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Pseudotachylit – tektonika i impakt
Pseudotachylite – tectonics and impact

Abstract: Pseudotachylite is produced both during tectonic activity as well as by impact of a large
celestial body. Special conditions of its petrogenesis and characteristics of host rocks determine the
variability of pseudotachylite. This variability creates difficulties in its identification and
classification as well as in determining the ways of its formation. The variable classifications
require comparisons with other tectonic and impact rocks. The few non-obligatory characteristics
of matrix and clasts differentiate tectonic and impact pseudotachylite. Both tectonic and impact
activities create the final form of astrobleme. The rock was characterized on the basis of materials
from Vredefort, Ries, Siljan, Dellen and some glacial erratics from Lower Silesia, SW Poland.
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Wstęp

W kraterach uderzeniowych impaktyty, w tym pseudotachylit (pt), tworz¹ siê
w specyficznych miejscach. Poni¿ej suevitu i brekcji litycznych pojawiaj¹ siê spê-
kane ska³y, uskoki, dajki brekcji, czyli w³aœciwie aktywnoœæ tektoniczna. W lokal-
nych spêkanych ska³ach sto¿ka centralnego odnajdywane s¹ sto¿ki uderzeniowe
i dajki brekcji pseudotachylitu. Pseudotachylit wykazuje tekstur¹ p³ynno-pasmo-
w¹, matriks bezstrukturaln¹, z magmowym stopem. Klasty matriks mog¹ ujawniaæ
teksturê kataklazow¹. Pseudotachylit tektoniczny jest bardziej regularny, liniowy,
zaœ impaktowy nieregularny. Wa¿n¹ cech¹ pseudotachylitu jest jego odpornoœæ na
metamorfizm nawet wysokiego stopnia. Suevit, w odró¿nieniu od pseudotachylitu,
jest mocnym markerem impaktu i ³atwo go odró¿niæ od ska³ magmowych (French
1998).

Wczeœniej dokonano przegl¹du relacji pomiêdzy impaktem i pseudotachylitem,
wskazuj¹c na niejednoznacznoœæ identyfikacji pseudotachylitu jako znacznika
impaktu. Równie¿ struktury szokowe kwarcu identyfikuj¹ zdarzenie impaktowe
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tylko warunkowo. W rzeczywistoœci dopiero analiza statystyczna zjawisk o zmien-
noœci ci¹g³ej jest siln¹ podstaw¹ do wnioskowañ o metamorficznym lub impakto-
wym ich pochodzeniu. Dodatkowo analizy komplikuje nak³adanie siê impaktu na
istniej¹cy metamorfizm dyslokacyjny oraz indukowanie przez impakt nowego
metamorfizmu (Kosina 2014). Dressler i Reimold (2001) wskazuj¹, ¿e wiele im-
paktytów by³o interpretowanych w przesz³oœci jako ska³y magmowe. Reimold i in.
(1994) w badaniach ma³ego krateru Roter Kamm (œrednica 2,5 km) dowiedli, ¿e
ró¿ne typy brekcji by³y utworzone lokalnie. Na obrze¿u krateru zosta³y utworzone
brekcje kataklastyczne, mylonityczne i brekcje z pseudotachylitem w postaci mili-
metrowych i submilimetrowych ¿y³ek. Analiza materia³u impaktowego wymaga
uwzglêdniania równie¿ zmian post-impaktowych. W brekcjach Roter Kamm
stwierdzono wtórne zmiany chemiczne – chlorytyzacjê i serycytyzacjê. Chemizm
brekcji mylonitycznych i z pseudotachylitem z Roter Kamm jest podobny do ska³
pod³o¿a i dowodzi ich autochtonicznoœci. Jednak podobny chemizm wykazuje
równie¿ pt tektoniczny. Melosh (2005) twierdzi, ¿e typ A pseudotachylitu
powstaj¹cy w fazie kompresji tworzy ¿y³ki gruboœci 1 mm do kilku mm, jak w kra-
terze Roter Kamm, zaœ typ B powstaj¹cy w póŸniejszym stadium kraterowania,
szczególnie na obrze¿u struktury, tworzy du¿e dajki lub sille szerokoœci od cm do
setek m i d³ugie na kilometr lub wiêcej. Dajki te s¹ zwi¹zane z bardzo du¿ymi
uskokami. Wspomniany autor uwa¿a, ¿e du¿e masy pseudotachylitu, takie jak we
Vredefort lub Sudbury, tworzy³y siê poprzez wyciskanie pseudotachylitu spomiê-
dzy tartych powierzchni ska³ i injekcjê stopu w spêkane otoczenie. W ten sposób
zostaje zachowana cienka warstewka poœlizgowa pomiêdzy blokami skalnymi.

Pseudotachylit tektoniczny

Ryka i Maliszewska (1990) definiuj¹ pseudotachylit jako „ska³ê zmetamorfizo-
wan¹, kryptokrystaliczn¹, czarn¹, podobn¹ do szkliwa, w postaci cienkich warste-
wek, soczewek wspó³wystêpuj¹cych z mylonitem, powsta³¹ przez rozkruszenie lub
stopienie”. Termin ten zastosowa³ po raz pierwszy F. Zirkel w 1876 roku na ozna-
czenie innej ska³y. Mizerski i Sylwestrzak (2002) podaj¹ zaœ nastêpuj¹c¹ definicjê
pseudotachylitu: „ska³a zmetamorfizowana, ultramylonityczna, zbli¿ona wygl¹dem
do szkliwa bazaltowego (tachylitu)”. Obie definicje eksponuj¹ jej naturê tekto-
niczn¹. Termin „pseudotachylyte” zosta³ u¿yty przez Shanda (1916) do opisu czar-
nych ¿y³ intruduj¹cych brekcje granitów dzisiejszego obszaru Vredefort w po³ud-
niowej Afryce, wówczas nie identyfikowanego jako struktura impaktowa. Passchier
i Trouw (2005) okreœlaj¹ pt jako zwart¹, szklist¹ lub bardzo drobnoziarnist¹ ska³¹
uskoków z bardzo wyraŸn¹ wiêŸb¹ (ang. fabric). Bardzo drobnoziarnista oznacza
mikrokrystaliczn¹, zaœ bardzo wyraŸna wiêŸba ró¿nicuje istotnie tê ska³ê od innych.
Dodaj¹, ¿e jest to ska³a ³amliwa, zaœ ska³ami macierzystymi dla pt s¹ ska³y o niskiej
porowatoœci, np. ska³y krystaliczne.

Powstawanie pt lokalizuje siê w strefie kataklazy/mylonityzacji w ska³ach usko-
kowych (ang. fault rocks) na g³êbokoœci oko³o 15 km. W strefach uskokowych czê-
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sto zachodz¹ przemiany minera³ów w procesach odwapnienia, sylifikacji, dolomi-
tyzacji, chlorytyzacji, albityzacji i inne (Dadlez i Jaroszewski 1994).

Zatem pseudotachylit tworzy siê w górnej i œrodkowej czêœci skorupy ziemskiej,
ale dokumentowano go równie¿ na g³êbokoœciach facji granulitowej i eklogito-
wej. Decyduj¹c¹ rolê w tworzeniu pt w uskoku odgrywa temperatura, rzêdu
750–1600oC. Pt tektoniczny, w szczególnoœci w ma³ych ¿y³kach iniekcyjnych, sty-
gnie szybko i zamienia siê w szkliwo lub materia³ afanitowy. G³ówne ¿y³y pt s¹ pla-
narne, czasem po³¹czone ¿y³kami anastomozuj¹cymi. Pomiêdzy ska³¹ macierzyst¹
a ¿y³k¹ pt nie ma strefy przejœciowej, granica jest wyraŸna. Ta cecha odró¿nia pt od
kataklazytów lub brekcji, szczególnie w przypadku iniekcyjnych ¿y³. Z regu³y pt
nie jest zasocjowany z tworzeniem siê ¿y³ kwarcu i kalcytu. Najczêœciej wystêpuje
w suchych, s³abo porowatych granitach, gnejsach, granulitach, amfibolitach czy
gabrach. W ska³ach porowatych podczas tarcia nie wytwarza siê odpowiednio
wysoka temperatura do utworzenia stopu pt. Obni¿ana jest ona równie¿ przez roz-
twory zalegaj¹ce w porach, np. w ska³ach osadowych lub wapieniach. Pt mo¿e byæ
ró¿nej barwy, czêsto czarny, ale równie¿ ciemnobr¹zowy, zielony lub czerwony.
Z regu³y jest homogeniczny, czasem warstwowany. W matriks mog¹ tworzyæ siê
migda³y pogazowe. Klasty kwarcu i rzadziej skaleni s¹ najczêstszymi w matriks.
Klasty kwarcu s¹ z regu³y kanciaste z licznymi wewnêtrznymi spêkaniami, p³ynny-
mi inkluzjami i kropelkami siarczków. Fragmenty skaleni, hornblendy lub pirokse-
nów s¹ zaokr¹glone. Niekiedy ¿y³ki pt zawieraj¹ fragmenty kataklazytów. Cechy
dewitryfikacji s¹ widoczne w pt w postaci idiomorficznych iglastych mikrokry-
szta³ów skaleni, biotytu, amfiboli lub ortopiroksenów zwanych mikrolitami. De-
witryfikacja mo¿e postêpowaæ dalej w postaci z³o¿onych form mikrolitów takich
jak: formy szkieletowe, dendryty lub sferolity. Czêsto mikrolity s¹ pokryte drobny-
mi cz¹stkami magnetytu. Mikrolity wskazuj¹ te¿ na temperaturê topienia pt, miki
550–660oC, skalenie i pirokseny 1100–1500oC i do 1700oC dla kwarcu. Ciemne
kataklazyty z chlorytami lub turmalinem, które mog¹ byæ mylone z brekcj¹ pt, nie
maj¹ bocznych ¿y³ek injekcyjnych, ostrej granicy ze ska³¹ macierzyst¹ oraz œladów
dewitryfikacji (Passchier i Trouw 2005). Zatokowa korozja kryszta³ów miki lub
hornblendy przez stop pt dodatkowo odró¿nia pt od kataklazytu (Trouw i in.
2010).

Status tektonicznego stopu pseudotachylitu z meta-anortozytu South Harris
w Szkocji rozwa¿aj¹ Macaudière i in. (1985). Analizy wykaza³y, ¿e pt ma mikro-
krystaliczn¹ matriks. Remikrokrystalizacja zachodzi ze stopu podczas szybkiego
sch³adzania. Poza pt stwierdzono tam równie¿ kataklazyty, mylonity i ultramyloni-
ty poddawane kilkakrotnie deformacji. Pt wystêpuje w meta-anortozycie i w bre-
kcjach w postaci cienkich ¿y³ek o gruboœci od 0,1 mm do 20 mm. Pojedyncze cza-
rne ci¹g³e ¿y³ki przebiegaj¹ na d³ugoœci do kilku metrów, natomiast nieci¹g³e
nawet kilkuset metrów. Pt wystêpuje w strefach kataklazytów i jego powstawanie
jest ostatnim zdarzeniem deformacji w uskoku. ¯y³ki zawieraj¹ klasty plagioklazu
z anortozytu (>90% plagioklazu) i rzadziej epidotu. Wiêksze klasty skoncentrowa-
ne s¹ w jej centrum, ciemniejsze obrze¿a zawieraj¹ drobniejsze klasty. Inne brekcje
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z meta-gabronorytu (~70% plagioklazu) zawieraj¹ plagioklaz, amfibole, granaty
i biotyt. Skalne klasty w brekcji s¹ scementowane pseudotachylitem. W brekcjach
sinusoidalne ¿y³ki pt dowodz¹ ich injekcji. Klasty s¹ bardzo zdeformowane, o ró¿-
nych wymiarach i kszta³tach, kanciaste lub zaokr¹glone, zawieraj¹ ska³ê macie-
rzyst¹ lub jej minera³y. Klasty s¹ z regu³y skoncentrowane w centrum ¿y³ki pt, co
wskazuje na ruch równoleg³y do przebiegu ¿y³ki (tzw. „Bagnold effect” – Barrière
1976). Pt z ¿y³ek w meta-anortozycie jest bardziej homogeniczny ni¿ z brekcji.
Brzegi ¿y³ek s¹ zawsze drobniej ziarniste ni¿ jej centrum. Brak jest minera³ów
wysokociœnieniowych. Pt wspó³istnieje z kataklazytami, jednak nie z mylonitami.
Plagioklazy w strefach œcinania wykaza³y liczne deformacje, takie jak faliste wyga-
szanie i czêste bliŸniaki mechaniczne.

Odmiennie od powy¿szych danych, Mahapatro i in. (2009) w d³ugiej strefie œci-
nania (200 km) w Mahanadi w Indiach stwierdzili wystêpowanie pt z mylonitami
i ultramylonitami. Nieosiowy, metamorficzny wzrost granatów oraz zniekszta³cone
soczewki syllimanitu w ultramylonicie dowodz¹ wysokiej temperatury podczas œci-
nania (590–600oC, Mahapatro i in. 2009). Izotropowe szkliwo matriks, ¿y³ki inje-
kcyjne, skorodowane klasty i dendrytowe mikrolity wskazuj¹ na istnienie fazy sto-
pionej. Pt ma gruboœæ od milimetrowych do decymetrowych warstewek zawie-
raj¹cych fragmenty mylonitu i ultramylonitu. Klasty mylonitu nie s¹ ponownie
zmienione, co dowodzi istnienia dwóch faz petrogenezy: tworzenia mylonitu-ul-
tramylonitu oraz póŸniejszej z pt. Chemizm pt wskazuje na pochodzenie ze ska³
lokalnych. Asocjacja pt z mylonitami i ultramylonitami by³a notowana w wielu
strefach œcinania. Pt powstawa³ przez lokaln¹ kataklazê i topienie. Istnieje równie¿
pogl¹d, ¿e pt powstaje poprzez ultrakataklazê bez topienia ska³y (Mahapatro i in.
2009).

Z terranu Nason w North Cascade Mountains stanu Washington opisano
wspó³istnienie tektonicznego pseudotachylitu z ksenolitami kataklazytów, co do-
wodzi, ¿e strefa kataklazytów poprzedza³a tworzenie pt (Magloughlin 1989). Ska³y
lokalne to: dioryt kwarcowy, ³upki semipellitowe, tonalit, amfibolit i grafitowy
³upek pellitowy. Pt wystêpuje w postaci ¿y³ek od 0,1 do 10 cm szerokoœci
w w¹skich strefach równoleg³ej foliacji. Udowodniono wielokrotne tworzenie siê
pt. Szkliste ¿y³ki s¹ rzadkie, wiêkszoœæ pt jest holokrystaliczna. W matriks obecne
s¹ sferulity, pêcherzyki i dendrytyczne mikrokryszta³y wskazuj¹ce na krystalizacjê
ze stopu, bêd¹cego wynikiem tarcia. W tym przypadku, pt powsta³ ze stopu ufor-
mowanego kosztem ³upków pellitowych.

W strefie uskoku Fuyun w NW Chinach opisano w ¿y³kach pseudotachylitu
zmiennoœæ morfologiczn¹ mikrolitów (Lin 1994). S¹ to formy proste, szkieletowe,
dendrytyczne i sferule. Rozmiary mikrolitów zwiêkszaj¹ siê od brzegu ¿y³ki do jej
œrodka, od kilku do 15 µm. Proste mikrolity maj¹ formê igie³ek lub globul. W pt
szklistym wystêpuj¹ tylko mikrolity proste i sferule, <5–6 µm. Wiêkszoœæ mikroli-
tów jest zbudowana z plagioklazu, skalenia zasadowego wraz z sanidynem i anorto-
klazem, wystêpuj¹ równie¿ granaty typu grossular, pirokseny, biotyt i hornblenda.
Du¿a zmiennoœæ morfologii i struktury mikrolitów wskazuje, ¿e s¹ to pierwotne

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 6, 2015

56 Pseudotachylit – tektonika i impakt



kryszta³y powsta³e przy szybkim sch³adzaniu stopu. Takie sch³adzanie jest mo¿liwe
przy ma³ej objêtoœci deformowanych i topionych ska³. Eliminuje to utworzenie siê
tego pt w nastêpstwie impaktu.

Oryginalny typ pseudotachylitu zosta³ opisany przez zespó³ Schwarzkopfa z blo-
ków skalnych wulkanu Merapi, Centralna Jawa (Schwarzkopf i in. 2001). Autorzy
nazywaj¹ go pseudotachylitem wulkanicznym. Po wybuchu wulkanu w 1998
roku, na blokach skalnych o wymiarach do 20 m obserwowano cieniutk¹ war-
stewk¹ szklistego pt na powierzchniach ca 30�6 cm, na wszystkich œcianach blo-
ków. Pod pt tworzy³a siê warstwa 6 mm kataklazytu. W kataklazycie wielkoœæ zia-
ren zmniejsza siê ku pt. Kataklazyt zawiera do 20% subkanciastych do subza-
okr¹glonych i soczewkowatych fragmentów ska³y do 0,5 mm œrednicy w drobno-
ziarnistej matriks. Fragmenty plagioklazu s¹ subzaokr¹glone o wym. 0,02 do
0,8 mm; w skale macierzystej s¹ one wiêksze, do 2,5 mm. Plagioklaz wykazuje fali-
ste wygaszanie i mikrospêkania. Pt ma gruboœæ 0,1 do 0,5 mm. Kontakt pt i kata-
klazytu jest ostry. Pt chemicznie odpowiada lokalnej skale, zatem powsta³ z jej sto-
pu. Œlady pêcherzyków wskazuj¹ na odgazowanie stopu. Poniewa¿ pt obserwowa-
ny by³ na wszystkich œcianach bloków skalnych, autorzy wnioskuj¹ o jego tworze-
niu podczas turbulentnych ruchów masy skalnej i chaotycznej rotacji bloków. Pt
tworzy³ siê przez wzajemne poœlizgi bloków podczas wybuchu.

Pseudotachylit w astroblemach

Brekcje z klastyczn¹ matriks tworz¹ polimiktyczne dajki lub monomiktyczne nie-
regularne cia³a w ska³ach dna krateru. Brekcje monomiktyczne przechodz¹ p³ynnie
w ska³y macierzyste. Szerszym pojêciem ni¿ pseudotachylit s¹ brekcje pseudotachy-
litowe obejmuj¹ce brekcje ze stopami i klastyczne, powstaj¹ce w trakcie tarcia lub
szoku powoduj¹cego topienie, kataklazy po³¹czonej z topieniem ska³y lub kombi-
nacji tych procesów.

Wiele b³êdnych identyfikacji ¿y³ pseudotachylitu lub jego dajek brekcyjnych
wynika z faktu, ¿e makroskopowo pt jest podobny do innych ska³ tektonicznych
takich, jak kataklazyt, ultramylonit, do afanitowych lub mikrokrystalicznych
intruzji magmowych, a tak¿e do injekcji stopów impaktowych (Dressler i Reimold
2004). W szczególnoœci injekcje stopów impaktowych mo¿na interpretowaæ nie-
jednoznacznie w sytuacji równoczesnego tworzenia pt impaktowego. Dla brekcji
z drobnymi fragmentami szkliwa lub bez nich, podjêto próbê wprowadzenia ter-
minu „mylolistenit” (ang. mylolisthenite wg Rondot 1989). Termin „pseudotachy-
lyt” zosta³ u¿yty przez Shanda w 1916 roku i dotyczy³ ska³ ciemno zabarwionych,
w wygl¹dzie szklistych, rozga³êziaj¹cych siê w formie dajek i ¿y³ek. Istotne jest to,
¿e fragmenty pt odnajdujemy równie¿ w kawa³kach ska³ wyrzucanych z krateru
impaktowego. W przypadku braku rozpoznawalnej astroblemy, jako punktu od-
niesienia, utrudnia to a priori klasyfikacjê „tektonika versus impakt” brekcji i pseu-
dotachylitu oraz równie wa¿n¹ identyfikacjê miejsca ich pochodzenia. Bardzo cien-
kie ¿y³ki pseudotachylitu w strukturze Vredefort s¹ zasocjowane z minera³ami
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wysokich ciœnieñ, stiszowitem i coesytem, i to pozwala na pewne okreœlenie jego
powstawania podczas impaktu.

Vredefort i inne astroblemy Ziemi okaza³y siê doskona³ym poligonem dla bada-
czy pseudotachylitu, gdy¿ wystêpuje on w nich w postaci wielkich, masywnych
cia³. Przegl¹d statusu pt w tych astroblemach, jak ni¿ej, jest wielce przydatny dla
zrozumienia jego natury impaktowej (Dressler i Reimold 2004).

Krater Nördlingen Ries po³o¿ony na NW od Monachium ma 24 km œrednicy
i wiek ~15 Ma. Ska³y osadowe Œrodkowego Triasu i Górnej Jury pokryte oligoceñ-
skimi i mioceñskimi glinami i piaskami oraz hercyñskie granodioryty, granity
i gnejsy znajduj¹ siê w brekcjach krateru. Niewidoczne pod³o¿e krateru jest udostê-
pnione wierceniami na g³êbokoœæ 1206 m. Na g³êbokoœci 400 m jest identyfiko-
wany suevit oraz brekcje z klastami szkliwa i szokowo zmetamorfizowanymi. Iden-
tyfikowano niezwykle cienkie ¿y³ki pseudotachylitu o gruboœci ca 0,06 mm
w mozaikowej, allogenicznej, polimiktycznej brekcji amfibolitu. Wzd³u¿ ¿y³ki
wystêpowa³a odbarwiona hornblenda. W bombie szkliwa z krateru (ryc. 1B) ¿y³ka
jest grubsza i zawiera klasty rozci¹gniête wzd³u¿ jej przebiegu. W odleg³oœci 18 km
od centrum krateru, w wielkich wyrzuconych blokach granitu identyfikowano ¿y³y
pt gruboœci do 0,5 m i wielometrowej d³ugoœci, rozga³êziaj¹ce siê i tworz¹ce niere-
gularne cia³a. Ich matriks jest silnie zmieniona, ciemnoszara, afanitowa i zawiera
klasty drobnoziarnistej magmowej ska³y maficznej. Wiercenia nie odkry³y pseudo-
tachylitu w skalnym pod³o¿u krateru. Fragmenty pt odnajdywano w allochtonicz-
nych brekcjach wyrzucanych z krateru Ries, zatem pt powstawa³ w pierwszej fazie
uderzenia i eksplozyjnej kompresji z przenoszeniem stopu w g³¹b krateru. W fazie
ejekcji pt jest ju¿ utworzony. Ta pierwsza generacja pt zwana jest pseudotachyli-
tem A. Nie wyklucza to powstawania pt póŸniej, w fazie kolapsu i wynoszenia
sto¿ka centralnego. Przemieszczenia „tektoniczne” w fazie po impakcie daj¹ brek-
cje z pseudotachylitem B. Pt na obrze¿ach krateru mo¿e powstawaæ na skutek
topienia ska³ przez tarcie, a wiêc tak, jak pt tektoniczny.

Du¿a struktura Manicouagan po³o¿ona w centralnym Quebecu ma 100 km
œrednicy i wiek 210 Ma. Tarczê impaktow¹ tworz¹ ska³y: anortozyt, gabro, czarno-
kit, gnejsy facji amfibolitowej. Lokalnie ska³y wapienne te¿ by³y poddane impa-
ktowi. Wyniesienie centralne jest wysp¹ o œrednicy 25 km szokowo zmetamorfizo-
wanego anortozytu. Wychodnie skalne s¹ rzadkoœci¹. Pseudotachylit jest rozmiesz-
czony g³ównie w centrum struktury i ma kierunek SW. Dajki pt maj¹ najwy¿ej
20 cm szerokoœci i d³ugoœæ do 15 m. Czerwony pt w gnejsie tworzy szereg cienkich
anastomozuj¹cych ¿y³ek. Pt wystêpuje równie¿ jako czerwona brekcja impaktowa.
Odnotowano pt o ró¿nych barwach: czerwony, ró¿owy i czarny. ¯y³ki zawieraj¹
minera³y szokowo zmetamorfizowane. W p³ytkach cienkich pt jest szklisty lub
dewitryfikowany, czêsto ma teksturê fluidaln¹. Obserwuje siê przesuniêcia zbre-
kcjowanych minera³ów (granat, apatyt, hornblenda) wzd³u¿ ¿y³ki pt lub przeciêcie
(zbrekcjowanie) ¿y³ki pt w anortozycie przez ¿y³kê brekcji z klastami.

Astroblema Sudbury w Ontario ma œrednicê 200–300 km i wiek 1,85 Ga.
Pod³o¿e krystaliczne tworz¹ archaiczne granity i gnejsy oraz proterozoicze granity
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i gabroidy. Kolejno od do³u w centrum zalegaj¹ brekcje stopu impaktowego, suevit
oraz ska³y osadowe, takie jak mu³owce i waki. Doln¹ czêœæ, poni¿ej brekcji, mog¹
tworzyæ intruzje bêd¹ce produktem impaktu. Przypuszcza siê, ¿e w centrum dno
zawiera du¿e cia³a pseudotachylitu, podobne do tych we Vredefort. Brekcje zwane
„brekcjami Sudbury" i przypominaj¹ce pt s¹ eksponowane w wielu miejscach,
g³ównie w czêœci SE. Sugeruje siê ich tworzenie w wielopierœcieniowym systemie
otaczaj¹cym du¿e kratery impaktowe. Wyró¿niono na podstawie kryteriów petro-
graficznych kilka typów brekcji: (i) brekcje z klastyczno/krystaliczn¹ matriks two-
rzone we wczesnej fazie kraterowania, (ii) brekcje polimiktyczne z klastyczn¹
matriks, (iii) brekcje z krystaliczn¹ matriks oraz (iv) brekcje z klastyczn¹ matriks
tworzone w ostatnich etapach kraterowania. Brekcje polimiktyczne s¹ najczêstszym
typem „brekcji Sudbury”.

Du¿a struktura Vredefort o œrednicy >250 km i wieku ca 2,02 Ga jest po³o¿ona
na po³udnie od Johannesburga. To w niej najwczeœniej odkryto wielkie cia³a pt. Jej
pod³o¿e krystaliczne tworz¹ g³ównie gnejsy facji granulitowej i amfibolitowej,
magmatyty i rzadziej gruboziarniste granity. W sto¿ku centralnym pseudotachylit
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Ryc. 1. Przykłady pseudotachylitu w astroblemach Ziemi. A – Vredefort, duży fragment czarnego stopu;
B – Ries (strzałki wskazują wydłużone klasty), C – Dellen, szkliwo z mikrolitami skaleni; D – Siljan (strzałka
wskazuje odgałęzienie mikrożyłki). Nikole częściowo skrzyżowane. Oryg.



jest eksponowany na wzgórzach o wysokoœci dochodz¹cej do 65 m i w kilku
kamienio³omach. Wa¿n¹ cech¹ pt jest jego wiêksza odpornoœæ na erozjê ni¿ ska³y
macierzystej. Najwiêksza strefa brekcji z pt ma ok. 120 m szerokoœci i 2,6 km
d³ugoœci. Przebieg dajek i ¿y³ek pt jest niezale¿ny od ukierunkowania w strukturze
gnejsowej ska³y, nie s¹ one koncentryczne lub radialne, u³o¿one s¹ losowo. W pew-
nych miejscach przebiegaj¹ wzd³u¿ kontaktów ska³, uskoków, œciêæ lub foliacji.
W oddaleniu od strefy centralnej dajki pt s¹ mniejsze, o szerokoœci 20 cm. Wiele
z nich ma oko³o 5 cm mi¹¿szoœci, lecz zdecydowana wiêkszoœæ ma 2 cm lub mniej
przy d³ugoœci dochodz¹cej nawet do 500 m (obserwowana w korycie rzeki). Jest to
istotna ró¿nica w nagromadzeniu pt w zale¿noœci od po³o¿enia w kraterze, cen-
trum versus obrze¿e. Stwarza to zmiennoœæ materia³u skalnego zawieraj¹cego pt,
trudn¹ do interpretacji w sytuacji ekskawacji lub transportu z krateru. Wiêkszoœæ
du¿ych cia³ pt we Vredefort ma stromy lub pionowy przebieg, bez ukierunkowanej
orientacji. Matriks wykazuje najczêœciej chemizm ska³y macierzystej, w której prze-
biega pt, oraz chemizm skalnych inkluzji w brekcji. Tê sam¹ cechê maj¹ pseudota-
chylity tektoniczne. Zatem proces powstawania pt przebiega³ we Vredefort in situ.
¯y³ki cieñsze od 1 cm s¹ ubogie w klasty lub ich nie maj¹ – fragment litej ¿y³ki na
rycinie 1A nie zawiera klastów. Ich kolor jest zmienny i zale¿y od typu ska³y,
w której przebiegaj¹. Obserwowano jednak ¿y³ki zawieraj¹ce „importowane” klasty
obcych ska³ (ang. exotic clasts) oraz ujawniaj¹ce tekstury p³yniêcia, co dowodzi³oby
ich injekcji.

W centrum Vredefort obserwowano przemieszczenia brekcyjne w¹skich ¿y³ek
nie wiêksze ni¿ 10–20 cm. Nawet w centrum powstawanie pt nie jest gwa³towne,
natychmiastowe. Obserwowano równie¿ brekcje pt tn¹ce w poprzek inne brekcje
tego samego typu. Brekcje starsze by³y w³¹czane w brekcje m³odsze. Powy¿sze nie
jest jednak dowodem na wieloetapowe tworzenie pt. Ró¿nice sekund w pêkaniu
ska³ mog¹ powodowaæ przecinanie jednych ¿y³ek pt przez inne. Taka zmiennoœæ
wynika z faktu, ¿e proces kraterowania jest bardzo dynamiczny i równoczeœnie
z³o¿ony. W efekcie jedno du¿e cia³o pt mo¿e zawieraæ pt ró¿nych generacji.

Pseudotachylit powstaje przez drobne rozcieranie ska³y, topienie przez tarcie
i topienie szokowe lub kombinacje tych procesów i ta z³o¿onoœæ stwarza trudnoœci
interpretacyjne dotycz¹ce pochodzenia ska³y pt. Dowodem zaistnienia topienia
jest szkliwo ze strukturami dowodz¹cymi jego p³yniêcia, drobnoziarniste tekstury
magmowe, pêcherzyki i migda³y, krople siarczków i tlenków. Bardzo cienkie ¿y³ki
szkliwa obserwowano równie¿ we Vredefort. Szok impaktowy prowadz¹cy do
powstania struktury tworzy³ ¿y³ki rozmieszczone chaotycznie, losowo.

Ska³y Vredefort s¹ okreœlane jako granofir i uznaje siê je za impaktow¹ brekcjê
stopow¹. Wczeœniej uznawano j¹ za maficzn¹ ska³ê magmow¹. W sk³adzie brekcji
s¹ klasty granitu, gnejsu i arenitu kwarcowego. Najwiêksze klasty maj¹ œrednicê do
80 cm, s¹ u³o¿one równolegle do kontaktu dajek i jednostronnie w dajce. Obser-
wacje mikroskopowe wykazuj¹ siln¹ rekrystalizacjê klastów i ich asymilacjê przez
stop dajki. Dajki w centrum Vredefort maj¹ z regu³y teksturê sferolitow¹. W wale
otaczaj¹cym strukturê ska³y maj¹ teksturê granularn¹. Ostatnie badania granofiru
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podaj¹ jego sk³ad: 40% ska³y wulkaniczne, 30% arenit kwarcowy, 20% gnejsy
i granity, 5% ³upki i wapienie (Dressler i Reimold 2004). Sk³ad chemiczny stopio-
nych ska³ Vredefort jest homogeniczny. Dajki brekcji zawieraj¹ce stop intrudowa³y
po utworzeniu pt, czego dowodem jest ciêcie przez dajki brekcji cia³ pt lub klasty
pt w dajkach. Dressler i Reimold (2004) wykazali równie¿, ¿e gdy brekcje wystê-
puj¹ obficie, wówczas pseudotachylit jest rzadki. Magmowe i metamorficzne ska³y
Archaiku i Proterozoiku s¹ bardziej podatne na kataklazê i to prowadzi do powsta-
wania brekcji polimiktycznych, zaœ w bardziej homogenicznych gnejsach tworzy³y
siê du¿e masywy pseudotachylitu (Vredefort, Sudbury). Zatem czêstotliwoœæ
powstawania brekcji polimiktycznych versus pseudotachylit zale¿y od typu ska³
„tarczy impaktowej”. Z regu³y brekcje te i pseudotachylit maj¹ ostr¹ granicê ze
ska³¹ macierzyst¹. Brekcje monomiktyczne wykazuj¹ kontakty gradacyjne.

Odleg³oœci, na które transportowane s¹ ska³y w astroblemach, mog¹ byæ ró¿ne.
Przyk³adowo Lieger i in. (2009) nie stwierdzili w pt Vredefort egzotycznych kla-
stów, co dowodzi³oby krótkiego transportu materia³u skalnego (dziesi¹tki
metrów). Te dane, odmienne od informacji Dresslera i Reimolda (2004) o egzoty-
cznych klastach, dowodz¹ zmiennoœci wyników fragmentarycznych badañ w wiel-
kich strukturach geologicznych.

W polimiktycznych brekcjach impaktowych ze Slate Islands w Kanadzie odnaj-
dywano do 7 ró¿nych typów ska³ (Dressler i Sharpton 1997). Ska³y by³y transpo-
rtowane do 2 km od centrum struktury impaktowej. Dajki brekcji ciê³y ¿y³ki pseu-
dotachylitu i rzadko zawiera³y jego fragmenty. Najczêstsze by³y klasty minera³ów
i ska³ z cechami metamorfizmu. Problemem interpretacyjnym jest to, czy dajki
zawieraj¹ klasty z impaktu, czy te¿ s¹ to klasty ze starym metamorfizmem przedim-
paktowym.

Z Witwatersrand Basin po³o¿onego w Po³udniowej Afryce, stycznie od N do
struktury Vredefort uzyskano interesuj¹ce dane nt. klastów w ¿y³kach pseudota-
chylitu. Obszar charakteryzuj¹ liczne mineralizacje z³ota i uranu w strefach usko-
ków. Analiza chemiczna ska³ z odwiertów na g³êbokoœæ ca 3,5 km wskazuje na
siln¹ aktywnoœæ hydrotermaln¹. Wystêpuj¹ tu liczne brekcje pt. Reimold i in.
(1999) uwa¿aj¹, ¿e brekcje pt z Vredefort i z Witwatersrand Basin pochodz¹ z tego
samego zdarzenia datowanego przez wielu badaczy na œrednio 2020�5 Ma.
Z obszaru notowano brekcje pt, mylonityczne i kataklastyczne. Brekcje pt s¹ prze-
cinane przez kwarcyty, dolomity, zmylonityzowane kwarcyty i zmienione maficzne
dajki. W pt notowano klasty kwarcytów, nawet do 1m, oraz klasty lawy wulkani-
cznej. Przesuniêcia ska³ s¹ ma³e, rzêdu 1–10 cm. Wiêkszoœæ klastów ujawnia obto-
pienie brzegów, ich korozjê lub œlady turbulentnych ruchów klastów ocieraj¹cych
siê wzajemnie. Klasty s¹ czêœciowo asymilowane przez matriks. Pt dewitryfikowany
zawiera mikrolity skaleni. Pt bywa czarny, afanitowy, ubogi w klasty, klasty kwar-
cu bywaj¹ du¿e. W mikroskali klasty wystêpuj¹ licznie jako pêcherzyki kwarcowe
lub kwarcowo-weglanowe. Pt mo¿e zawieraæ te¿ klasty ³upków ilastych i fragmenty
starszych brekcji i brekcji w brekcjach. PDF-y (ang. Planar Deformation Features)
w kwarcu s¹ czêstsze we Vredefort ni¿ w Witwatersrand Basin. Z wyj¹tkiem od-
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pornego kwarcu lub kwarcytów, wiêkszoœæ klastów zbudowanych z ³upków, lawy,
kwarcytów bogatych w wêglany lub serycyt jest stopionych lub rekrystalizuj¹ one
ze stanu stopionego. Jasne klasty kwarcu s¹ otoczone ciemnym halo (ang. „ghost
clasts”). Takie stany klastów nie s¹ typowe dla kataklazytów. Proporcja kanciastych
klastów do obtoczonych jest wiêksza w kataklazytach ni¿ w brekcjach stopu pt.
Mikropêcherzyki w pt s¹ najczêœciej wype³nione kwarcem, pirytem, kalcytem,
chlorytem lub pirotynem przechodz¹cym w troilit. W osadach formacji Witwater-
srand Basin >98% objêtoœci pt stanowi¹ klasty. We Vredefort brekcje pt zawieraj¹
ponad 70% stopu i znacznie mniej klastów. Jest to bardzo wa¿na ró¿nica opisuj¹ca
petrogenezê centrum (Vredefort) versus obrze¿e struktury (Witwatersrand Basin) –
im dalej od sto¿ka centralnego tym mniej stopu a wiêcej klastów. Cech¹ charakte-
rystyczn¹ ¿y³ pt by³ autometasomatyzm ujawniany w postaci ¿y³ek kwarcu, kwar-
cu-wapieni, skaleni w miejscach bez tektonicznych przekszta³ceñ.

W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ, ¿e w centrum krateru dajki pseudotachyli-
tu przebiegaj¹ nieregularnie, losowo, wrêcz chaotycznie, stromo lub pionowo, na
zewn¹trz ich przebieg staje siê bardziej regularny. W impakcie tworzenie pt jest in
situ. Brekcje pt s¹ pierwszym produktem w fazie impaktowej kompresji. Po nim
tworz¹ siê polimiktyczne i autogeniczne monomiktyczne brekcje z matriks kla-
styczn¹ lub stopow¹. W mniejszych kraterach, np. Ries, brekcje pt s¹ rzadsze, wiê-
cej jest brekcji polimiktycznych z klastyczn¹ matriks. Pseudotachylit Sudbury jest
interpretowany jako produkt kataklazy i tarcia, wiêc by³ tworzony podobnie do pt
tektonicznego.

Interpretacyjne niejednoznacznoœci dotycz¹ce pseudotachylitu wynikaj¹ z faktu
s³abo rozpoznanego procesu brekcjowania w kraterach.

Pseudotachylit versus inne skały impaktowe

W literaturze przedmiotu zaznacza siê ró¿norodnoœæ w nomenklaturze ska³ impa-
ktowych oraz w interpretacji ska³y pseudotachylitu. Istnieje konflikt terminologi-
czny pseudotachylitu z (ultra)kataklazytami, (ultra)mylonitami, dajkami brekcyj-
nymi i stopion¹ ska³¹ zwan¹ tagamitem. Równie¿ wyró¿nianie typów pseudota-
chylitu (A, B i inne) bez okreœlenia genezy tych ska³ jest nieuzasadnione (Reimold
i Gibson 2005). Dla genezy ska³ impaktowych istotny jest fakt, ¿e rozmieszczenie
szokowego ciœnienia i temperatury jest wysoce heterogeniczne. Ska³y afanitowe,
jakimi bywaj¹ brekcje pt, nawet stopione, s¹ równie¿ typowe dla pobli¿a komór
magmowych, wystêpuj¹ w posttektonicznej i wulkanicznej impregnacji stopami
kataklazytów, w strefach uskoków czy impaktu. Injekcja stopu szokowego w mniej
zszokowane pod³o¿e jest w pe³ni mo¿liwa. ¯y³ki takiego stopu zupe³nie przypomi-
naj¹ ¿y³ki tektonicznego pt. Fragmenty krystalicznego pod³o¿a wraz ze stopem
daj¹ ciemne brekcje. ¯y³owe brekcje z ciemn¹ matriks stwierdzono miêdzy innymi
w kraterze Puchezh-Katunki, Rosja. Termin „brekcja z ciemn¹ matriks” wyma-
ga³by sprecyzowania. Opisywane ska³y pt s¹ czêsto czarne lub ciemnoszare, ale
z krateru Witwatersrand Basin, P³d. Afryka, i nie tylko, prezentowano brekcje ró¿-
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nych kolorów. We Vredefort brekcje pt s¹ jasnoszare lub be¿owe. Topienie ska³
przez tarcie ma równie¿ miejsce podczas dalszych przekszta³ceñ krateru, szczegól-
nie podczas tworzenia siê sto¿ka centralnego i kolapsu oraz „impaktowej tektoniki”
zachodz¹cej na przyk³ad na obrze¿u krateru. Dodatkowo Kenkmann i in. (2000)
eksperymentalnie wykazali dla kontaktu dwóch litologii, dunitu i kwarcytu, ¿e
topienie przez tarcie i topienie szokowe mog¹ wspó³istnieæ. Gdy spada ciœnienie,
tylko stop tarcia siê tworzy.

Termin „pseudotachylyte” (obecnie ang. pseudotachylite) zosta³ u¿yty przez Shan-
da (1916) dla opisu du¿ych ciemnych brekcji w granitowym pod³o¿u Vredefort.
Pytanie, czy ciemna macierz brekcji w ró¿nych strukturach geologicznych jest
pochodzenia kataklazowego czy stopem, jest w pe³ni uzasadnione. Reimold (1995)
proponuje stosowanie terminu pt do stopu przez tarcie, a inne ska³y z niewyjaœnio-
nym pochodzeniem okreœlaæ jako „brekcje pt”. Tektoniczny pt jest z regu³y ogra-
niczony do ¿y³ek o szerokoœci 1–10 cm. Strefa uskoku w Homestake Lake, Colora-
do, USA (wymiar ok. 1 km) ma bardzo ma³o brekcji z drobnymi ¿y³kami pt. Kla-
sty w pt bywaj¹ kanciaste, ale równie¿ zaokr¹glone, czêsto kierunkowo u³o¿one. Te
brekcje s¹ objêtoœciowo nieporównanie mniejsze od tych we Vredefort lub Sudbu-
ry. Endogenny, tektoniczny pt jest czêsty. Wiele pt jest tylko czêœciowo zrekrysta-
lizowanych, w których mikrolity s¹ obserwowane. Warunki tektoniczne tempera-
tury i ciœnienia dla pt lokowane s¹ w obszarze od facji ³upków zieleñcowych do
facji granulitu i eklogitu. Ciemne uwodnione minera³y, jak biotyt i amfibole, pier-
wsze ulegaj¹ stapianiu, potem skalenie i na koñcu kwarc. We Vredefort w pobli¿u
milimetrowych ¿y³ek pt stwierdzono coesyt i stiszowit i uznano, ¿e ¿y³ki s¹ stopem
z pierwszej fazy kompresji (A-pseudotachylit). Typ B tworzony jest w fazie dekom-
presji, jednak z powodu braku cech ró¿ni¹cych oba typy ten podzia³ jest kwestio-
nowany. Wiele ró¿nych brekcji makroskopowo podobnych mo¿e byæ traktowa-
nych jako pt. Œredniej wielkoœci kratery, Ries (24 km), Rochechouart (23 km) czy
Lappajärvi (17 km), maj¹ ¿y³ki pt centymetrowej szerokoœci. Nawet z du¿ej stru-
ktury Manicouagan (100 km) w Kanadzie opisano ¿y³ki pt oko³o centymetrowej
gruboœci. Wyeksponowanie pt i mo¿liwoœæ jego identyfikacji zale¿na jest jednak
od stopnia erozji struktury. Pt jest g³ównie lokalizowane w górnej partii dna krate-
ru. ¯y³ki pt milimetrowej szerokoœci przebiegaj¹ czêsto faliœcie. ¯y³ki powstaj¹ce
wczeœnie w procesie kraterowania o szerokoœci 200–300 µm zawieraj¹ najczêœciej
szkliwo i produkty jego przekszta³ceñ. ¯y³ki czarne powstaj¹ce póŸniej o szerokoœci
kilku centymetrów wykazuj¹ przejœcia od krystalicznej do klastycznej matriks. Oba
typy ¿y³ek powstaj¹ podczas kompresji i wczesnej ekskawacji. ¯y³ki pt z odga³êzie-
niami mikro¿y³ek identyfikowano równie¿ w strukturze Siljan o œrednicy 55 km
(patrz ryc. 1D). Wiele ¿y³ek, w tym kwarcowych hydrotermalnych i impregnowa-
nych wtórnym kwarcem, powstaje podczas póŸniejszych stadiów kraterowania, tar-
cia uruchamianych bloków skalnych i tworzenia stopu skalnego (ruch podczas
kolapsu krateru). Istniej¹ce wczeœniej strefy s³abych skalnych kontaktów lub strefy
œcinania w mylonitach s¹ preferencyjnymi miejscami tworzenia pt. Dla brekcji
tektonicznych istnieje œcis³y zwi¹zek chemiczny pomiêdzy matriks pt i ska³¹ macie-
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rzyst¹ (ang. host rock). Podobnie jest w strukturach impaktowych, jednak notuje
siê te¿ klasty ska³ przyleg³ych z s¹siedztwa (ang. exotic clasts), zasadniczo wiêkszoœæ
brekcji jest tworzona in situ. Czêœæ autorów jest zdania, ¿e oba procesy: szok impa-
ktu i tektonika wspó³tworz¹ brekcje pt (patrz równie¿ Kenkmann i in. 2000).
Brekcje w kraterze mog¹ byæ przed- lub impaktowe, mono- lub polimiktyczne.
Mylonity tworzone podczas impaktu, zwane przez rosyjskich geologów w struktu-
rze Puchezh-Katunki koptomylonitami, s¹ zapewne protomylonitami bez stadium
rekrystalizacji. Matriks z Vredefort niektórzy uwa¿aj¹ za ultramylonit, gdy¿ brak
tam du¿ych iloœci szkliwa. Na obraz impaktu nak³ada siê zmiennoœæ powodowana
przez aktywnoœæ hydrotermaln¹ gor¹cych roztworów w spêkanym pod³o¿u, bezpo-
œrednio po impakcie. Szczegó³owe analizy mikrosond¹ s¹ tu potrzebne dla rozró¿-
nienia pt in situ od injekcji z oddali – egzotyczne klasty w matriks oraz deformacje
szokowe mog¹ tu byæ pomocne. Zarówno struktury impaktowe jak i tektoniczne
mog¹ mieæ „nadruk” zdarzenia przeciwnego.

Pseudotachylit i mylolistenit

Termin mylolistenit (ang. mylolisthenite) zosta³ u¿yty przez Rondota (Rondot
1971) dla okreœlenia dajek brekcyjnych oddzielaj¹cych ska³y w uskokach tektoni-
cznych w kraterze Charlevoix w Quebecu. Dajki te odnajdywano w odleg³oœci do
dwóch promieni krateru. Rondot (1989) opisuje tê ska³ê jako brekcjê autochto-
niczn¹, odmienn¹ od pseudotachylitu i brekcji allochtonicznych wype³niaj¹cych
spêkania w dnie krateru. Zdaniem Rondota odmiennie od czarnego pseudotachy-
litu, mylolistenit jako ska³¹ jasnoszar¹, zielon¹ lub czerwon¹. Mylolistenit wystê-
puje zarówno w ska³ach osadowych jak i krystalicznych. Mylolistenit zawiera pro-
szek ze skruszonych ska³, a struktura jego matriks wskazuje na wielokierunkowe
ruchy – œwiadcz¹ o tym p³aszczyzny na kryszta³ach ze œladami poœlizgu, fragmenty
ska³ z pewnej odleg³oœci, skruszone, przemieszane fragmenty ró¿nych kolorów
i wymiarów, nieregularny skruszony kontakt ze œcian¹ skaln¹. Matriks nie jest zwa-
rta, choæ mo¿e zawieraæ fragmenty stopionej ska³y. Szerokoœæ dajek mylolistenitu
siêga od decymetrów do metrów. Czêste s¹ jego zmiany hydrotermalne, jednak
chemizm odpowiada skale lokalnej. Rondot podkreœla wystêpowanie pt w strefach
metamorfizmu, jednak sam pt jest odporny na metamorfizm, zaœ bardziej luŸna
struktura brekcji mylolistenitu u³atwia jego zmiany w kolejnych stadiach metamo-
rfizmu. Lemieux i in. (2000) wskazuj¹ na charakterystyczne dla krateru Charlevoix
liczne sto¿ki uderzeniowe, w tym ska³ wapiennych, zaœ pt, mylolistenit i inne bre-
kcje dokumentowali z uskoków podatnych na rozkruszanie.

Rondot (2000) opisywa³ z krateru mylolistenit z listrycznych uskoków rozmie-
szczonych w uk³adzie pierœcieniowym. Zarówno pseudotachylit jak i mylolistenit
klasyfikuje jako paraautochtoniczne brekcje uskoków. Pt wystêpuje w postaci sieci
ciemnych ¿y³ek o szerokoœci < 1 cm, rzadko przemieszczanych. Matriks jest szklista
lub afanitowa z drobnymi fragmentami macierzystych ska³ i minera³ów, czêsto
wystêpuj¹ coesyt i stiszowit. Mylolistenit to dajki brekcji w uskokach, w kszta³cie
nieregularnych, anastomozuj¹cych cia³. Zawiera liczne, du¿e i ma³e, kanciaste
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i zaokr¹glone inkluzje ska³ tarczy impaktowej w ró¿nobarwnej matriks sproszko-
wanych ska³ i minera³ów. Rondot odnosi mylolistenit z Charlevoix do pseudota-
chylitu typu B. Passchier i Trouw (2005) uznaj¹ fakt, ¿e pt mo¿e byæ ró¿nej
barwy. W literaturze popularno-naukowej mylolistenit i pt z Charlevoix nie s¹ roz-
ró¿niane (Sperberg 2003). Dressler i Reimold (2004) uwa¿aj¹, ¿e termin myloliste-
nit nie zosta³ przyjêty przez wiêkszoœæ badaczy, jednak Masaitis (2005) do opisu
dajek injekcyjnych z kraterów Azji u¿ywa terminu mylolistenit, zamiennie lub
wspólnie z terminem tagamit (ang. impact melt breccia). Dajki injekcyjne z myloli-
stenitem oraz polimiktycznymi brekcjami litycznymi zawieraj¹ charakterystyczne
klasty „wêdruj¹ce”, ksenolity przemieszczane czêsto w ró¿nych kierunkach podczas
kraterowania, (ang. wandering clasts).

Pseudotachylit i tagamit (dellenit, karnait)

Podobne kontrowersje nomenklatoryczne odnoszone s¹ do stopionych ska³ impa-
ktowych, którym nadawane s¹ nowe nazwy, miêdzy innymi szokit (ang. shocktite,
shock-impactite) lub hyalomylonit (ang. hyalomylonite). Kontrowersje odnosz¹ce siê
do pseudotachylitu dotycz¹ stopionych brekcji impaktowych (ang. impact melt
breccia), którym nadano lokalne nazwy takie, jak: tagamit (ang. tagamite) – ska³a
stopu impaktowego z kraterów Puchezh-Katunki, Kara czy Popigaj; karnait (ang.
kärnäite) – ska³a ze struktury Lappajärvi; dellenit (ang. dellenite) z krateru Dellen.
Zarówno karnait jak i dellenit uznaje siê za to¿same z tagamitem, zaœ pewne typy
tagamitu mo¿na uznaæ za to¿same z pseudotachylitem (Reimold 1988, Reimold
i Gibson 2005). Analizy mikroskopowe niektórych tagamitów dowiod³y, ¿e by³ to
materia³ z przewag¹ epidotu lub okazywa³ siê kataklazytem lub mylonitem. Inna
analiza tagamitu z Morokweng, Po³udniowa Afryka, dowiod³a, ¿e brekcje zawie-
ra³y stop injekcyjny i kataklazyt – tutaj status ska³y by³ bli¿szy pseudotachylitowi.
Bardziej zbli¿ony do pt jest te¿ dellenit z krateru Dellen w Szwecji (patrz ryc. 1C),
u którego w szkliwie wystêpuj¹ wyraŸne mikrolity skaleni. Doniesienia o pt z ma-
³ych, miskowatych kraterów bywaj¹ w¹tpliwe i na przyk³ad ska³a z ma³ego krateru
meteorytowego Tswaing (Pretoria) okaza³a siê monomiktycznym kataklazytem
granitu spojonym tlenkami manganowo-¿elazowymi (Reimold i Gibson 2005).
Dla brekcji impaktowych z kraterów w Azji wielu badaczy u¿ywa okreœlenia taga-
mit (Deutsch i in. 2000, Masaitis 2002, Whitehead i in. 2002). Masaitis (2005)
dla ska³ impaktowych wczeœniej opisywanych jako tagamit, w przypadku ich loka-
lizacji w dajkach injekcyjnych tworzonych w pocz¹tkowych stadiach kraterowania,
u¿ywa okreœlenia mylolistenit. W dajkach tych wystêpuj¹ równie¿ polimiktyczne
brekcje lityczne. Masaitis obserwowa³ równie¿ typy poœrednie pomiêdzy „tagamite-
m-mylolistenitem” a tymi brekcjami. Czy uznawaæ to za nomenklatoryczne nie-
konsekwencje autora? Pamiêtaj¹c o zmiennoœci ciœnienia i temperatury podczas
impaktu oraz zmiennoœci pod³o¿a geologicznego, mo¿na uwa¿aæ takie klasyfikacje
za próbê bardziej szczegó³owego opisu ska³ impaktowych i nie nale¿y ich odrzucaæ
a priori. Zarówno mylolistenit jak i polimiktyczne brekcje lityczne dokumentowa-
no poni¿ej dna krateru oraz w wyrzucanych blokach skalnych. Powstaj¹ podczas
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stadium ekskawacji i s¹ wciskane w spêkane ska³y pod³o¿a. Takie injekcyjne dajki
z tagamitem (pseudotachylitem?), mylolistenitem i polimiktycznymi litycznymi
brekcjami s¹ znane z wielu kraterów w Rosji. W dajkach tych klasty o bardzo ró¿-
nej litologii s¹ przemieszczane w górê i w dó³ (ang. wandering clasts). Masaitis
(2005) takie klasty uznaje za wa¿n¹ cechê strukturaln¹ impaktu.

Pseudotachylit markerem impaktu?
Ze strukturalnego opisu pseudotachylitu wiemy, ¿e jest to ska³a najczêœciej ciemna,
szara, przypominaj¹ca wulkaniczne szkliwo (tachylit), z fragmentami ska³ i mine-
ra³ów i z drobn¹ krystalizacj¹ (mikrolity) w matriks. Gdyby zastanawiaæ siê nad jej
genez¹, to jest to gêsta ska³a wytwarzana w kompresji i w warunkach œcinania
powodowanych przez intensywny i rozleg³y ruch uskoku. S¹ to definicje Shanda
z 1916 roku (Reimold 1995). Pseudotachylit przypomina kataklazyty, ale wielu
badaczy uwa¿a, ¿e powinien mieæ cechy stopu ze szkliwem, mikrolitami, pêcherzy-
kami oraz klastami z resorbcj¹ na brzegach i halo wokó³ nich (tzw. ang. „ghost
clasts”) i z tekstur¹ korozyjn¹ na brzegach klastu.

Spray (1995) dla granitu z Westerly wykaza³ 5 stopni tworzenia pseudotachyli-
tu: 1) pêkanie ska³y, 2) rozdrabnianie, 3) powierzchniowe topienie fragmentów
minera³ów, 4) adhezja fragmentów, 5) tworzenie brekcji wype³nionej fragmentami
(klastami) ze stopem. Rozdrabnianie i topienie by³y tu procesami komplementar-
nymi. Zatem kataklaza i stop powstaj¹cy podczas procesów zwi¹zanych z tarciem
s¹ etapami tworzenia pt.

Uwa¿a siê, ¿e tektoniczny pseudotachylit wystêpuje raczej w postaci cienkich
¿y³ek, a nie du¿ych cia³ takich, jak we Vredefort lub Sudbury. Pseudotachylit
notowano tak¿e z wielu nieco lub znacznie mniejszych struktur: Manson w Iowa,
Azuara w Hiszpanii, Rochechouart we Francji; Lake St. Martin, Manicouagan,
Clearwater Lakes i Charlevoix w Kanadzie, Popigaj w Rosji; Mistastin Lake na
Labradorze; Ries, Niemcy; Siljan, Szwecja; Lake Lappajärvi, Finlandia; Köfels,
Austria; Rotmistrovka, Ukraina; Beaverhead, Montana, USA; i inne. Wielu bada-
czy uwa¿a, ¿e brak jest kryteriów rozró¿nienia pseudotachylitu tektonicznego ze
stref metamorficznych od pseudotachylitu impaktowego. Do pewnego stopnia
takim kryterium mog¹ byæ zszokowane klasy w matriks. Trzeba jednak braæ pod
uwagê fakt, ¿e takie klasty mog³y byæ zszokowane przed impaktem i jako takie
dostaæ siê do brekcji pseudotachylitu. Wiele brekcji impaktowych ma klasty za-
okr¹glone, przez co mog¹ przypominaæ zlepieñce. Dla podobnych brekcji s¹ u¿y-
wane bardzo ró¿ne terminy (ang. fragmental, lithic, clastic matrix breccia, coptocata-
clasite – Reimold 1998).

Jako specyficzne cechy tektonicznego pseudotachylitu mo¿na wymieniæ:
wspó³wystêpowanie z kataklazytami, ale równie¿ z mylonitami i ultramylonitami,
klasty najczêœciej s¹ kanciaste, mog¹ byæ skorodowane, wiêkszoœæ jest zgrupowana
w centrum ¿y³ki, ciemniejsze obrze¿a ¿y³ki zawieraj¹ drobniejsze klasty, brak jest
minera³ów wysokociœnieniowych, rzadko wystêpuje matriks w postaci izotropowe-
go szkliwa, najczêœciej jest holokrystaliczna, rozmiary mikrolitów zwiêkszaj¹ siê od
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brzegu ¿y³ki do jej œrodka, co koresponduje z rozmiarami klastów. Odkryto rów-
nie¿ nowy typ pseudotachylitu wulkanicznego, podobny do filmu pt na sto¿kach
uderzeniowych.

Cechy pseudotachylitu impaktowego s¹ czêsto identyczne z cechami pseudo-
tachylitu tektonicznego, zaœ ró¿nice maj¹ charakter iloœciowy. Jednak jako chara-
kterystyczne w³aœciwoœci mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce: barwa ¿y³ek jest ró¿na,
choæ tutaj nak³ada siê zmiennoœæ wyró¿nianego mylolistenitu; ukierunkowanie
¿y³ek jest chaotyczne, ¿y³ki cienkie s¹ ubogie w klasty, klasty w ¿y³ce bywaj¹ roz-
ci¹gniête wzd³u¿ jej przebiegu, pêcherzyki s¹ zdeformowane p³yniêciem, minera³y
w ¿y³kach s¹ szokowo zmienione (liczne! PDF-y), w plagioklazach widoczna jest
tekstura szachownicy (ang. check-board texture), wystêpuj¹ „importowane” klasty
obcych ska³, klasty ulegaj¹ silnej rekrystalizacji, klasty otoczone s¹ czêsto ciemnym
halo, proporcja klastów obtoczonych i skorodowanych jest wiêksza ni¿ w typie
tektonicznym; wystêpuje pêcherzykowy, amorficzny lechatelieryt, wystêpuje coesyt
i stiszowit. Cecha „importowanych klastów” mo¿e byæ przydatna nawet pod-
czas pracy terenowej.

Hisada (2004) analizuj¹c klasty pseudotachylitu tektonicznego i impaktowego
w strukturze Vredefort wnioskuje o braku statystycznie istotnej ró¿nicy w wymia-
rach klastów w obu przypadkach. Jednak proporcja klastów w matriks z impaktu
jest wiêksza ni¿ klastów w pt tektonicznym. Taka ró¿nica mo¿e okazaæ siê u¿yte-
czna przy identyfikacji typu pseudotachylitu. Spray i in. (1998) wspó³wystêpo-
wanie z pseudotachylitem lechatelierytu, maskelynitu, coesytu, stiszowitu, mikro-
diamentów, kwarcu i skaleni z PDF-ami oraz sto¿ków uderzeniowych uznaj¹ za
cechy obligatoryjne impaktu.

Uwa¿a siê, ¿e pseudotachylit nie mo¿e byæ uznawany za wskaŸnik impaktu,
gdy¿ stwierdzono go w niewielu z ca 150 znanych struktur. Jednak brak pt w wielu
strukturach impaktowych wynika raczej z fragmentarycznoœci badañ ni¿ z rzeczy-
wistej ich natury. Ponownie nale¿y podkreœliæ, ¿e proces kraterowania jest bardzo
dynamiczny i równoczeœnie z³o¿ony. Tworzy to du¿¹ zmiennoœæ petrologiczn¹
w przejœciach od stopu do aktywnoœci tektonicznej w g³êbi dna krateru i na jego
obrze¿ach, a równie¿ z powodu mo¿liwego uruchomienia aktywnoœci wulkanicznej
(Kosina 2014). W efekcie powstaj¹ ró¿ne typy pseudotachylitu oraz wiele jego
generacji. Rozpoznawanie obu typów pseudotachylitu w sytuacji de facto ich
wspó³istnienia w wielkich kraterach, acz w ró¿nych po³o¿eniach, stanowi jednak
swoist¹ nomenklatoryczn¹ „kwadraturê ko³a”.

Pseudotachylit i glacjalne eratyki

Uznaje siê, ¿e allochtoniczny materia³ skalny na terenie Polski, w tym na Przedgó-
rzu Sudetów na Dolnym Œl¹sku, pochodzi z transportu lodowcowego z pó³nocy
(Wójcik 1985, Czubla i in. 2006, Górska-Zabielska 2008, PoŸniak i in. 2011). S¹
to eratyki ró¿nych rozmiarów i ró¿nych ska³. Kjær i in. (2003) badali rozprzestrze-
nienie eratyków Danii na po³udniowo-zachodnim obrze¿u ostatniego lodowca
Skandynawii w celu okreœlenia kierunków przemieszczania siê lodu. Eratyki by³y
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transportowane ze Szwecji w kierunku SW, W a nawet NW. W Polsce badania
Wójcika (1985) na odcinku Kotlina Jeleniogórska–Góry Sowie Przedgórza Sude-
tów wykaza³y wœród eratyków, poza ska³ami lokalnymi, dominacjê kwarcu, kwar-
cytów i porfirów. Wnioskowano o nasuniêciach l¹dolodu z kierunków WN, N
i NE. Istotn¹ rolê w interpretacjach aktywnoœci lodowców w Polsce odgrywaj¹ era-
tyki przewodnie dok³adnie wskazuj¹ce miejsca ich pochodzenia (Czubla i in. 2006,
Górska-Zabielska 2008). Wœród tych eratyków przewa¿aj¹ granity i porfiry, rza-
dziej te rolê pe³ni¹ piaskowce, diabazy, bazalty i wapienie. Materia³ pochodzi
g³ównie ze ska³ krystalicznych Skandynawii oraz z basenu Morza Ba³tyckiego. Rza-
dsze s¹ okazy z Wysp Alandzkich i Finlandii (Górska-Zabielska 2008).

Powierzchniowy materia³ narzutowy analizowany tutaj pochodzi³ z obszaru
Dolnego Œl¹ska wyznaczanego przez wielok¹t Henryków–Gilów–Strzegom–Miê-
kinia–Wroc³aw, a wiêc z kierunków S, SW i W od Wroc³awia. Wœród eratyków
dominuj¹ granity, gnejsy, kwarcyty, rzadsze s¹ ryolity, amfibolity, mylonity, krze-
mienie, bazalty i brekcje, zaœ eratyki z pseudotachylitem znajdowane s¹ w proporcji
jeden na wiele tysiêcy ogl¹danych okazów. Najbardziej zasobne w narzutniaki oka-
za³y siê osady rzeki Bystrzycy (ska³y G. Sowich, G. Wa³brzyskich oraz depozyt
lodowca), okolice Ramu³towic na N od K¹tów Wroc³awskich oraz Krêpic-Koko-
rzyc na W od Wroc³awia. Na mo¿liwoœæ pozyskania z takich okazów informacji
o astroblemach z pó³nocnej czêœci Europy wskaza³ uprzednio Kosina (2014). Czu-
bla i in. (2006) oraz Górska-Zabielska (2008) wœród eratyków przewodnich wy-
mieniaj¹ m.in. czerwony gruboziarnisty granit z Siljan, obszaru znanej astroblemy.

Jako materia³ dokumentuj¹cy pseudotachylit w eratykach wybrano przyk³ady
ró¿nych ska³ z ¿y³kami pt ró¿nej barwy oraz z ró¿n¹ ekspozycj¹ klastów w nich.
W odniesieniu do eratyków kryterium gruboœci ¿y³ki pseudotachylitu ró¿nicuj¹ce
typ tektoniczny i impaktowy nie ma zastosowania, gdy¿ eratyk jest tylko fragmen-
tem zmienianej ska³y.

Okaz gnejsu z silnie zwietrza³ymi kryszta³ami skaleni i ¿y³kami kwarcu jest frag-
mentem eratyku prze³amanego czêœciowo w p³aszczyŸnie czarnej ¿y³ki pt – patrz
czarna p³aszczyzna w górnej czêœci fotografii na rycinie 2A. Poni¿ej w czarnej ¿y³ce
pt widoczne s¹ drobne klasty kwarcu, czasem skaleni lub fragmenty ska³y. We fra-
gmentach ska³y widaæ strukturê mylonityczn¹ (obserwacja w binokularze). Od
¿y³ki pt odbiegaj¹ mikroodga³êzienia, czasem wiêksze, jak na rycinie 2A.

Przyk³ad na rycinie 2B to ¿y³ka czerwona we wtórnej brekcji brekcji-kataklazytu
ska³y o sk³adzie kwarc-skaleñ. Kryszta³y kwarcu i skaleni s¹ silnie zbrekcjowane
i miejscami skataklazowane, krysztaly kwarcu czêsto te¿ skorodowane. ¯y³ka pt
zawiera wyraŸne jasne klasty, czasem tworz¹ siê odga³êzienia.

Eratyk na rycinie 2C przedstawia ¿y³kê ¿ó³to-pomarañczow¹ w amfibolicie
z dominacj¹ amfibolu i plagioklazu. W ¿y³ce s¹ klasty obu minera³ów. Silne zwie-
trzenie ¿y³ki (mylolistenit?) przeczy pogl¹dom o wiêkszej odpornoœci pt w porów-
naniu do ska³y macierzystej, zatem identyfikacja ¿y³ki jako pseudotachylit jest dys-
kusyjna.

¯y³ka o zmiennej gruboœci w gnejsie na rycinie 2D jest na brzegach bardziej
homogeniczna, czarna, z drobniejszymi klastami, zaœ w czêœci œrodkowej szara
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z liczniejszymi klastami i mniej zwarta. Sporadycznie tworzy odga³êzienia. Stan
taki jest podobny do pseudotachylitu tektonicznego z meta-anortozytu South Har-
ris w Szkocji badanego przez Macaudière i in. (1985). Podobna gradacja dotycz¹ca
krystalizacji mikrolitów z matriks by³a notowana w tektonicznym pseudotachylicie
z Chin (Lin 1994). Rozmiary mikrolitów zwiêksza³y siê od brzegu ¿y³ki ku œrod-
kowi.
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Ryc. 2. Przykłady żyłek pseudotachylitu różnej barwy w eratykach polodowcowych z Dolnego Śląska.
A – żyłka czarna w gnejsie z Krępic-Kokorzyc 1, mikrożyłka retuszowana (strzałka), widoczne jasne klasty
w żyłce głównej; B – żyłka bordowa we wtórnej brekcji brekcji-kataklazytu z Ramułtowic 4, mikrożyłka retu-
szowana (strzałka), widoczne jasne klasty; C – pomarańczowa żyłka w amfibolicie z Krępic-Kokorzyc 2;
D – czarno-szara żyłka o zmiennej szerokości w gnejsie z Krępic-Kokorzyc 5; E – szarozielona żyłka
(strzałka) przecinająca czarną żyłkę w gnejsie ze Skalic 1; F – czarne żyłki i fragmenty (strzałki) w zmyloni-
tyzowanej brekcji z pt z Ramułtowic 2. Dla A do F podziałka milimetrowa. Oryg.



Rycina 2E przedstawia ¿y³ki pt w gnejsie, w którym starsza ¿y³ka czarna jest
przecinana przez m³odsz¹ generacjê pt w kolorze szarozielonym, czasem popiela-
to-br¹zowym. Oba typy ¿y³ek zawieraj¹ klasty kwarcowe i skaleniowe. Stan ten jest
zbie¿ny z danymi z terranu Nason w North Cascade Mountains mówi¹cymi o wie-
lokrotnym tworzeniu pt (Magloughlin 1989).
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Ryc. 3. Matriks i klasty w żyłkach pseudotachylitu wybranych eratyków polodowcowych Dolnego Śląska.
A – gnejs, Krępice-Kokorzyce 1; B – wtórna brekcja brekcji-kataklazytu, Ramułtowice 4; C –amfibolit, Krę-
pice-Kokorzyce 2; D – gnejs, Krępice-Kokorzyce 5; E – gnejs, Skalice 1; F –zmylonityzowana brekcja z pt,
Ramułtowice 2. Widoczne są różne ilości i rozmiary klastów, matriks w większości mikrokrystaliczna, w D
szklista. Dla A do F podziałka 0,1 mm jak w A. Nikole częściowo skrzyżowane. Oryg.



Okaz na rycinie 2F jest interpretowany jako zmylonityzowana brekcja ska³y
z pseudotachylitem. Czarne pasma pt s¹ wybitnie homogenne, szkliste, izotropo-
we, sporadycznie z klastami kwarcu. Ten przyk³ad ska³y dowodzi wielokrotnego
metamorfizmu: ska³a z pseudotachylitem > brekcja > mylonit. Okaz wskazuje na
zbli¿on¹ petrogenezê, jak¹ opisali Mahapatro i in. (2009) w tektonicznej strefie œci-
nania w Mahanadi w Indiach, gdzie istnia³a interakcja pseudotachylitu z mylonita-
mi i ultramylonitami. Interpretacje dla przyk³adów na rycinie 2B, C i F nie s¹ obli-
gatoryjne, acz prawdopodobne.

Rycina 3A–F ilustruje zmiennoœæ homogennoœci matriks ¿y³ek oraz zmiennoœæ
iloœci i rozmiarów klastów w nich. Klasty s¹ najczêœciej kwarcowe, zaœ matriks
mikrokrystaliczna, czasem kryptokrystaliczna lub zeszklona jak na rycinie 3D.

Przedstawione przyk³ady z liczby kilkudziesiêciu skolekcjonowanych okazów
dowodz¹, ¿e w depozycie lodowca, tu Dolnego Œl¹ska, mo¿na odnaleŸæ ska³y z pse-
udotachylitem o ró¿nej barwie, o ró¿nym stopniu homogenizacji lub zeszklenia
¿y³ek, o ró¿nej iloœci klastów, zmiennoœci ich typów i rozmiarów, stopniu ich
metamorfizmu. Zadaniem kolejnym jest szczegó³owa analiza pseudotachylitu
w p³ytkach cienkich, identyfikacja Ÿród³a pochodzenia eratyków oraz analiza po-
równawcza z impaktytami z astroblem Skandynawii. W czêœci tych struktur, np.
Lockne (Kosina 2014), Dellen (ryc. 1C), Siljan (ryc. 1D), pseudotachylit zosta³
stwierdzony. Analiza taka u³atwi okreœlenie proweniencji eratyków oraz dróg
petrogenezy pseudotachylitu, tektonika versus impakt.

***

Powy¿szy przegl¹d dowodzi z³o¿onoœci petrograficznej ska³y pseudotachylitu.
U podstawy tej zmiennoœci le¿¹ warianty tektoniczne i impaktowe determinowane
m.in. przez pod³o¿e skalne. Nieliczne cechy, jak egzotyczne klasty w matriks, mog¹
dyskryminowaæ pseudotachylit impaktowy od tektonicznego. Produkty wysokich
ciœnieñ s¹ markerami obligatoryjnymi. Z³o¿onoœæ procesu kraterowania usprawie-
dliwia stosowanie nowych nazw ska³ impaktowych. Badania impaktytów na obsza-
rach objêtych zlodowaceniami mog¹ byæ rozszerzone na postglacjalny impaktowy
depozyt z wykorzystaniem eratyków przewodnich i oryginalnych impaktytów ze
struktur objêtych zlodowaceniami.
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