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Meteoryty a masowe wymierania w historii Ziemi

Sformu³owana przez Cuviera w XIX wieku teoria katastrofizmu ponownie wróci³a
w XX wieku jako nurt zwany neokatastrofizmem geologicznym, wed³ug którego za
epizody masowych wymierañ organizmów odpowiedzialne by³y katastrofy o globa-
lnym zasiêgu (np. intensywny wulkanizm, transgresje i regresje oceanów, zmiany
klimatyczne, upadki olbrzymich bolidów). Istniej¹ tak¿e modele kryzysów biotycz-
nych o charakterze „krocz¹cym”. Gor¹c¹ dyskusjê o roli impaktów meteorytów,
jako czynników inicjuj¹cych katastrofalne zmiany w ekosystemach pobudzi³y wy-
niki Alvareza i wspó³autorów. Do podstawowych dowodów geologicznych
œwiadcz¹cych o upadku obiektów pozaziemskich nale¿¹: kratery, brekcje impa-
ktowe, tektyty, kwarc szokowy oraz zwiêkszona zawartoœæ pierwiastków z grupy
platynowców.

Wœród wielu kryzysów biotycznych w fanerozoiku, wydzielono tzw. „wielk¹
pi¹tkê masowych wymierañ”. Wydarzy³y siê one w póŸnym ordowiku, póŸnym
dewonie oraz pod koniec permu, triasu i kredy. Charakteryzowa³y siê krótkim cza-
sem trwania (najwy¿ej 2–3 mln lat, niekiedy kilkaset tysiêcy lat) oraz du¿¹ dyna-
mik¹ (unicestwiono ponad po³owê istniej¹cych wówczas rodzajów organizmów).

Wymieranie w póŸnym ordowiku (oko³o 445 mln lat temu) objê³o przede wszy-
stkim graptolity, ramienionogi, trylobity, mszywio³y, konodonty. £¹cznie wygi-
nê³o oko³o 57% ówczesnych morskich rodzajów. Powszechnie za jego przyczyny
uwa¿a siê zmiany klimatyczne (globalne och³odzenie i zlodowacenie) oraz regresjê
i anoksjê. Dotychczas nie uda³o siê przedstawiæ jakichkolwiek dowodów na
zwi¹zek tego wymierania z impaktem meteorytu.

Wymieranie póŸnodewoñskie (oko³o 375 mln lat temu) mia³o miejsce na prze-
³omie franu i famenu. Wymar³o wówczas oko³o 57% rodzajów i 80% wszystkich
gatunków. Kryzys dotkn¹³ szczególnie organizmy rafotwórcze (koralowce, stroma-
toporoidy) a tak¿e wiele rodzin trylobitów, ramienionogów, konodontów i amoni-
towatych. Zupe³nie wyginê³y m.in. atrypidy, tentakulity, pêcherzowce. Pierwszym,
który zasugerowa³ impakt meteorytowy, jako przyczynê tego wymierania by³
McLaren w 1970 r. PóŸniejsze badania doprowadzi³y do udokumentowania wielu
œladów impaktów póŸnodewoñskich, m.in. w Australii (krater Woodleigh, œredni-
ca 40 km), Chinach (anomalia irydowa, mikrosferule), Szwecji (krater Siljan, œred-
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nica 52 km), Belgii (mikrotektyty) i Kanadzie (krater Charlevoix o œrednicy
46 km) i USA (krater Flynn Creek o œrednicy 4 km). Jedynie niektóre œlady z Chin
koreluj¹ siê z granic¹ frañsko-fameñsk¹, pozosta³e œwiadcz¹ o wielokrotnym upad-
ku meteorytów przed i po kryzysie.

Najwiêksze wymieranie w historii Ziemi nast¹pi³o z koñcem permu (ok.
251 mln lat temu). Objê³o ono ponad 80% rodzajów, w tym oko³o 96% ówczes-
nych gatunków i doprowadzi³o do unicestwienia trylobitów, koralowców rugozo-
wych i tabulatów, goniatytów, wielu grup mikro-skamienia³oœci, ramienionogów,
szkar³upni, krêgowców i roœlin l¹dowych. Pocz¹tkowo w zapisie skalnym z tego
czasu nie znaleziono struktur poimpaktowych, dlatego te¿ za przyczyny kryzysu
uznawano zmiany klimatu, regresjê oceanów, anoksjê i wzmo¿ony wulkanizm (np.
na Syberii). Badania ostatnich lat prowadzone w Antarktyce i Chinach przynios³y
wiele dowodów potwierdzaj¹cych hipotezê impaktu, m.in. obecnoœæ metalicznych
ziaren pochodzenia kosmicznego, kwarcu szokowego, fullerenów z pozaziemskimi
gazami oraz krateru w Wilkes Land (Antarktyka) o œrednicy prawie 500 km. Roz-
miar meteorytu oszacowano na oko³o 40–50 km œrednicy, a skutki jego upadku
musia³y byæ ogromne. Byæ mo¿e zapocz¹tkowa³y tworzenie siê ryftu miêdzy kon-
tynentem australijskim a Antarktyk¹. Obecnie genezê meteorytow¹ przyjmuje siê
te¿ dla kolistej struktury Bedout na pó³nocno-zachodnim wybrze¿u Australii.

Wymieranie z koñcem triasu (oko³o 201 mln lat temu) objê³o oko³o 53%
rodzajów i 78% ówczesnych gatunków, w tym wszystkie konodonty i wiele gadów.
Przyczyny tej katastrofy biotycznej nie s¹ jednoznacznie okreœlane. Wœród najbar-
dziej prawdopodobnych wymienia siê zmiany klimatu, wulkanizm, zmiany pozio-
mu mórz, a tak¿e impakt meteorytu. Za ostatni¹ hipotez¹ przemawia znaleziony
w Kanadzie krater meteorytowy Manicouagan, o œrednicy ponad 70 km, datowany
na póŸny trias, byæ mo¿e nawet kilkanaœcie milionów lat przed rozpoczêciem
wymierania oraz niewielka anomalia irydowa. Do tej pory w osadach z koñca tria-
su nie znaleziono innych struktur poimpaktowych.

Wymieranie z pogranicza kredy i paleogenu (ok. 65 mln lat temu) objê³o oko³o
75% ówczesnych gatunków i trwa³o oko³o 10–100 tysiêcy lat. W jego efekcie osta-
tecznie wymar³y amonity, belemnity, dinozaury, wiele grup makro- i mikrofauny
oraz roœlin l¹dowych. Na pograniczu osadów kredy i paleogenu w wielu miejscach
na kuli ziemskiej odnotowano wyj¹tkowo wysok¹ koncentracjê irydu. Anomalia
taka wed³ug Alvareza œwiadczy o upadku wielkiego meteorytu, o œrednicy oko³o
10 km. Dodatkowymi dowodami by³y mikrotektyty, mikrokrystyty i kwarce szo-
kowe. W 1991 r. w osadach górnej kredy w rejonie Chicxulub (pó³wysep Jukatan)
odkryto krater meteorytowy o œrednicy ok. 170 km. Upadek tego meteorytu
pocz¹tkowo uznawano za przyczynê póŸnokredowego kryzysu biotycznego. Naj-
nowsze datowania wskazuj¹ jednak, i¿ poprzedzi³ on wymieranie póŸnokredowe
o oko³o 300 tys. lat, tak wiêc krater meteorytu, który spowodowa³ ten kryzys czeka
jeszcze na odkrycie. Wielu badaczy wi¹¿e to wymieranie równie¿ z intensywnym
wulkanizmem.

W geologicznej przesz³oœci Ziemi wielokrotnie wystêpowa³y impakty meteory-
tów. Wiele z nich mo¿na skorelowaæ z masowymi wymieraniami organizmów, ale
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nie by³y one ich jedyn¹ przyczyn¹. Obecnie teoria impaktów meteorytów ma
zastosowanie w przypadku czterech z piêciu wielkich wymierañ z przesz³oœci geolo-
gicznej, tj. z póŸnym dewonem, koñcem permu, triasu i kredy. W przypadku tych
trzech ostatnich wydaje siê, i¿ zarówno impakty, jak i wulkanizm odegra³y wa¿n¹
rolê. Stopniowo przechodzi siê tak¿e od koncepcji nag³ego zdarzenia i katastroficz-
nego wymierania do kryzysu biotycznego rozci¹gniêtego w czasie.
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