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Możliwy wpływ materii pozaziemskiej
na bioróżnorodność ordowickich szkarłupni –
dane wstępne
The possible influence of extraterrestrial matter
on Ordovician echinoderm biodiversity – preliminary data

Abstract: The Ordovician was a period with large meteorite showers, what was confirmed by fossil
chondrite finds in Swedish limestones. In Bukówka section near Kielce deposits of the same age
are exposed. During field works was noticed that echinoderms do not occur in three
samples. It was proved that echinoderms were very sensitive to environmental changes and their
disappearance was associated with a meteorite falls.
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W historii Ziemi mia³o miejsce piêæ wielkich wymierañ, które powodowane by³y
czynnikami abiotycznymi. Najstarsze z nich mia³o miejsce na granicy ordowiku
oraz syluru i zwi¹zane by³o z ogólnoœwiatowym zlodowaceniem. W efekcie
gwa³towna zmiana klimatu oraz poziomu oceanów (Munnecke i in. 2010) dopro-
wadzi³a do wymarcia ok. 61% wszystkich morskich organizmów (Brenchley i in.
2001). Spadki meteorytów niezaprzeczalnie mia³y wp³yw na ekosystemy l¹dowe
i morskie (Schulte i in. 2010). We wczesnym paleozoiku, g³ównie w ordowiku,
mia³y miejsce najprawdopodobniej deszcze meteorytów, nawet stukrotnie liczniej-
sze, ni¿ te obecne (Schmitz i in. 2001). Poparciem dla tych hipotez jest ponad sto
chondrytów kopalnych, znalezionych w œrodkowoordowickich osadach w Szwecji
oraz tysi¹ce ziaren chromitu pochodzenia pozaziemskiego (Schmitz i in. 2003;
Heck i in. 2008, 2010; Cronholm i Schmitz 2010; Lindskog i in. 2012; Schmitz
2013; Schmitz i in. 2014). W rejonie Gór Œwiêtokrzyskich, w stanowisku Buków-
ka, zbadano profil osadów równowiekowych do szwedzkich. Uwa¿amy, ¿e przed-
stawione przez nas poni¿ej wstêpne dane, mog¹ œwiadczyæ o ewentualnym po-
wi¹zaniu deszczu kopalnych meteorytów z zanikiem szkar³upni.
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Lokalizacja i geologia
Dzielnica Kielc – Bukówka, le¿y oko³o 5 km na po³udniowy-wschód od centrum
miasta (fig. 1A), gdzie znajduje siê obecnie nieczynny kamienio³om, którego
przedmiotem eksploatacji by³y piaskowce organogeniczne. Zdaniem Treli (2006)
wystêpuj¹ca tam tzw. formacja piaskowców z Bukówki jest wieku œrodkowoordo-
wickiego (górny arenig/dolny lanwirn). Odpowiada to dok³adnie osadom ze
szwedzkiego stanowiska Thorsberg, w którym odnaleziono kopalne chondryty
(Schmitz 2013). W Bukówce wystêpuj¹ g³ównie piaskowce drobnoziarniste.
Zawieraj¹ wk³adki ¿ó³tych i szarych i³owców oraz wapieni. Zawieraj¹ one liczn¹
faunê ramienionogów (Trela 2006): Antigonambonites planus, Orthambonites calli-
gramma, Lycophoria nucella i Progonambonites inflexus, a tak¿e trylobitów Cybelle
bellatula (Dzik i Pisera 1994) oraz nieoznaczalnych szkar³upni. Profil litologiczny
ma oko³o 19 m mi¹¿szoœci (fig. 1B).

Metodologia i wyniki

Z profilu Bukówki licz¹cego 19 m, co 1 m pobrano próbê wa¿¹c¹ ok. 5 kg
(fig. 1B). Ka¿da z nich zosta³a przemyta, a nastêpnie przebrana pod binokularem
celem wyseparowania szkar³upni.

Stwierdzono, ¿e nie wystêpuj¹ one tylko w próbach B10, B11 i B12, w których
reszta fauny, g³ównie ramienionogi s¹ mniej liczne o ok. 50%.

Dyskusja

Ka¿dy organizm ¿ywy cechuje siê okreœlon¹ wra¿liwoœci¹ na czynniki œrodowisko-
we, zarówno biotyczne, jak i abiotyczne. W przypadku, gdzie chocia¿ jeden z nich
wykracza w sposób znacz¹cy poza zakres tolerancji (poza górny lub dolny punkt
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Fig. 1. A) Lokalizacja stanowiska w Bukówce. B) Profil litologiczny stanowiska z naniesionymi miejscami
poboru prób. W nr B10, B11 i B12 nie stwierdzono szkarłupni.



krytyczny), osobniki tego gatunku nie rozmna¿aj¹ siê, a ich œmiertelnoœæ drastycz-
nie wrasta. Zgodne jest to z tak zwan¹ Hipotez¹ S¹du B³azna, która mówi ¿e to nie
czynniki œwiata o¿ywionego, takie jak predacja, paso¿ytnictwo czy obecnoœæ sym-
biontów odpowiadaj¹ za strukturê oraz wygl¹d biocenoz, a w³aœnie czynniki abio-
tyczne (Benton 2009, Krebs 2011). W przypadku organizmów morskich, takich
jak szkar³upnie, g³ówne czynniki fizyko-chemiczne odpowiadaj¹ce za ich ¿ywot-
noœæ to temperatura, poziom zasolenia i zakwaszenia, stê¿enie tlenu oraz zmiany
w poziomie mórz (Jura 2005). Bior¹c pod uwagê nag³e zdarzenia, takie jak wulka-
nizm, czy impakty cia³ niebieskich, czynniki klimatyczne ulegaj¹ zmianom w tak
znacz¹cym stopniu, ¿e niektóre gatunki zanikaj¹ ca³kowicie z danych rejonów lub
te¿ wymieraj¹ ca³kowicie. Szansê na prze¿ycie oraz rozród posiadaj¹ te gatunki,
które w najszybszy sposób potrafi¹ dostosowaæ siê do zmieniaj¹cych warunków
abiotycznych. W przypadku powrócenia œrodowiska do stanu przed danym zdarze-
niem, gatunek ponownie mo¿e pojawiæ siê na danym terenie, o ile ca³kowicie nie
wymar³, co okreœla siê w literaturze, jako sukcesja wtórna lub resukcesja (Benton
2009; Krebs 2011).

Œrodkowy ordowik by³ stosunkowo spokojnym okresem, dlatego byæ mo¿e za
nag³ym zanikniêciem liliowców mo¿na upatrywaæ przyczyny pozaziemskiej. Naj-
starszymi i zarazem najliczniejszymi meteorytami kopalnymi s¹ chondryty typu L,
wydatowane metod¹ K-Ar na oko³o 470 Ma (Bogard 2011; Swindle i in. 2014).
Wed³ug Kyte’a i in. (2011) pochodz¹ one z licznych grup cia³ niebieskich Flora
lub Gefion, które wchodz¹ w sk³ad pasa asteroid. W stanowisku Bukówka szkar-
³upni nie stwierdzono w próbach B10–B12, czyli w horyzoncie o mi¹¿szoœci 3 m.
Drobnoziarnisty piaskowiec jest wskaŸnikiem spokojnych warunków sedymentacji
w œrodowisku o niskiej energii, dlatego 3 m osadu mog³o byæ deponowane setki
tysiêcy/kilka milionów lat. Mo¿e to œwiadczyæ o nieprawdopodobnie d³ugotrwa-
³ym deszczu meteorytów. O wielkoœci tego zjawiska mo¿e œwiadczyæ liczba poten-
cjalnych, zwi¹zanych z nim kraterów, których wiek waha siê od 470–450 Ma
(dane z Earth Impact Database): Neugrund (Estonia), Granby (Szwecja), Ames
(Oklahoma, USA), Kärdla (Estonia), Tvären (Szwecja), Lockne (Szwecja), Slate
Islands (Ontario, Kanada) oraz Calvin (Michigan, USA).

Wnioski

Szkar³upnie stanowi¹ doskona³y przyk³ad organizmów podatnych na gwa³towne
zmiany œrodowiskowe. Przeprowadzone zostan¹ badania sk³adu geochemicznego
piaskowców z profilu Bukówki celem okreœlenia stê¿enia mo¿liwych platynowców
oraz irydu. Dodatkowo przeprowadzone zostan¹ analizy celem znalezienia w war-
stwach bez szkar³upni chromitu chondrytowego pochodzenia.
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