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Identyfikacja kraterów uderzeniowych
ze względu na rodzaj środowiska
Identification of impact craters due to the environment

Abstract: It seems that the only correct way to identify impact craters is a combination of
theoretical analysis, visual observation and experimental analysis, which are inextricably linked to
the environment in which the crater was formed. Undoubtedly, the shock metamorphism is an
essential diagnostic tool for the identification of the crater. The depth of water is a major problem
in the formation of the marine craters.
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Pocz¹tki identyfikacji kraterów meteorytowych mia³y miejsce w latach 60. XX
wieku. Pierwsze sto¿ki uderzeniowe zosta³y opisane przez (za French 1998): Dietza
(1964) ze struktury Sudbury oraz przez Rondona (1966) z krateru Charlevoix.
Przywo³ani badacze stwierdzili, ¿e zjawiska szokowe wydaj¹ce siê niezbêdne do
identyfikacji krateru s¹ najlepiej widoczne, gdy krater utworzony zosta³ w ska³ach
krystalicznych pod³o¿a. Zgodnie z t¹ zasad¹ Dence (2004) na terenie Kanady
wyró¿ni³ a¿ 16 struktur impaktowych. Jako jeden z pierwszych Gilbert (1896)
(za French 1998) próbowa³ pozyskaæ dowody na pozaziemskie pochodzenie krate-
ru Meteor Crater, co jednak nie powiod³o siê. Ogólnoœwiatowa debata o prawdo-
podobnym wspólnym pochodzeniu owalnych, ma³o zerodowanych struktur roz-
mieszczonych na ca³ym œwiecie, rozgorza³a od pocz¹tku XX wieku. Potwierdzona
geneza Meteor Crater (Shoemaker 1963) okreœli³a kryteria, jakie nale¿y stosowaæ
przy identyfikacji ewentualnego krateru meteorytowego (Dence 1972; Grieve
1998). By³y to g³ównie wystêpowania impaktytów oraz minera³ów szokowych.
Identyfikacja kanadyjskich kraterów New Quebec i Brent (Millman i in 1960; za
French 1998) zainicjowa³a masowe poszukiwania nowych struktur na Tarczy
Kanadyjskiej (Beals i in. 1963). Analizy osadów potencjalnych kraterów by³y
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porównywane z wieloma danymi teoretycznymi. Pierwszy komputerowy model
obrazuj¹cy przebieg fali szokowej w oœrodku skalnym zosta³ stworzony przez von
Neumanna i Richtmeyera (Beals i in. 1963). Drugim wa¿nym czynnikiem rzu-
caj¹cym nowe œwiat³o na geologiê impaktów by³a analiza teoretyczna Baldwina
(1949) na temat powstania kraterów ksiê¿ycowych. Pewne jest, ¿e kosmiczne zde-
rzenia bardzo mocno oddzia³ywa³y na kszta³towanie siê ca³ego Uk³adu S³onecz-
nego, w tym Ziemi i Ksiê¿yca. Ok. 4,5 mld lat temu protoplaneta wielkoœci Marsa
zderzy³a siê z Ziemi¹, przyczyniaj¹c siê do powstania Ksiê¿yca, który by³ poddany
silnemu bombardowaniu przez mniejsze cia³a kosmiczne w przedziale czasu
4,5–3,8 mld lat temu (Canup i Asphaug 2001; Canup 2004). Badania przeprowa-
dzone przez Cohena i in. (2000) potwierdzaj¹, ¿e wiek struktur szokowych
w meteorytach ksiê¿ycowych wynosi od 4–3,8 mld lat. Ryder (2001, 2002) osza-
cowa³, ¿e wiek ksiê¿ycowych basenów poimpaktowych: Imbrium, Orientale i Nec-
taris (fig. 1) wynosi ok. 4,1 mld lat. Œwiadczy to, ¿e na skutek wielu olbrzymich
impaktów Ksiê¿yc osi¹gn¹³ ju¿ swoj¹ obecn¹ masê w tamtym czasie. Baseny ksiê¿y-
cowe osi¹gaj¹ œrednice tysiêcy km i g³êbokoœci kilkunastu km. Najwiêkszym zna-
nym kraterem uderzeniowym na Ksiê¿ycu, jak i jednym z najwiêkszych w ca³ym
Uk³adzie S³onecznym, jest tzw. struktura Aitken, maj¹ca œrednicê 2500 km.

Na podstawie modelu Baldwina stworzono model powstawania krateru poude-
rzeniowego (Beals i in. 1963). PóŸniej sta³o siê jasne, ¿e jest on b³êdnie stworzony,
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Fig. 1. Księżyc wraz z zaznaczonymi dużymi strukturami poimpaktowymi. Źródło – Wikipedia.



pomimo ¿e zobrazowany w nim stosunek g³êbokoœci do wymiarów krateru zgadza
siê z parametrami niektórych analizowanych struktur, m.in. Barringer, Holleford,
New Quebec i Brent (Beals i in 1963). Nie uwzglêdniono w nim grawitacyjnych
przemieszczeñ ska³, jak w przypadku krateru Deep Bay (French 1998). L¹dowe
ruchy grawitacyjne, które wystêpuj¹ praktycznie bezustannie od stadium krateru
wczesnego, czêsto powoduj¹ zatarcie samej struktury, przez co jej identyfikacja jest
jeszcze bardziej utrudniona. Ca³kowita energia szokowa impaktu zosta³a podzie-
lona na dwie sk³adowe: temperaturê i ciœnienie, które powoduj¹ szereg zmian
w ska³ach otaczaj¹cych (Dence i in. 1977). Problematycznoœæ w identyfikacji kra-
terów bêd¹cych obecnie du¿ymi jeziorami (np. struktur Clearwater Lake i Manico-
uagan) wi¹za³a siê z interpretacj¹ zszokowanych ska³ magmowych jako potoków
lawy (Beals i in. 1963). Jako struktury impaktowe zosta³y one opisane parê lat póŸ-
niej (Dence 1971). Tak¿e wyniesienie centralne pocz¹tkowo by³o uwa¿ane za efekt
lokalnych ruchów sejsmicznych. W 1968 roku French i Short opublikowali wyniki
badañ, które jednoznacznie potwierdzi³y, ¿e zjawisko szokowego metamorfizmu
w ziemskich ska³ach jednoznacznie wskazuje na obecnoœæ krateru meteorytowego.

Metamorfizm szokowy jako narzędzie strukturalne

Po powszechnym zaakceptowaniu metamorfizmu szokowego jako zjawiska wystê-
puj¹cego w strukturze ska³ i minera³ów, zaczêto go stosowaæ jako wskaŸnik do
identyfikacji kraterów uderzeniowych. Pierwszym badanym efektem szoku by³a
orientacja sto¿ków uderzeniowych, na podstawie której analizowano przemieszcze-
nia sukcesji ska³ w wyniesieniu centralnym kraterów z³o¿onych (Dietz 1968). Sto¿-
ki uderzeniowe utworzone w ciœnieniach wy¿szych ni¿ 60 GPa oraz p³askie struk-
tury deformacyjne (ang. PDF; fig. 2) w kwarcach i skaleniach, wytworzone
w warunkach ciœnienia 5–25 GPa, s¹ dobrze zachowane, nawet w strukturach
wczesnopaleozoicznych (Dence 2004). Innymi s³owy wydaje siê, ¿e szok metamor-
ficzny jest niezwykle cennym narzêdziem diagnostycznym. Rdzenie z wierceñ
w kraterze Brent pokaza³y efekty szoku metamorficznego zmniejszaj¹ce siê w kie-
runku œrodka struktury (Dence 1968). Najwy¿sze temperatury i ciœnienie powo-
duj¹ ca³kowite stopienie ska³ pod³o¿a, najmniejsze natomiast powoduj¹ powstanie
p³askich struktur deformacyjnych w kwarcach, skaleniach i innych minera³ach
(Robertson i in. 1968).

Rozpoznanie budowy kraterów prostych wraz ze schematem przemieszczeñ
zszokowanych ska³ przedstawiono w pracach Bealsa i in. (1963) oraz Dence’a
(1965). W 1968 roku Hörz na podstawie analiz laboratoryjnych zarejestrowa³ teo-
retyczny przebieg przejœcia fali szokowej przez masy skalne. Pierwszy podzia³ stref
szoku metamorficznego zosta³ wprowadzony w 1968 roku przez Dence’a, który
zmodyfikowa³ go w 1977 na podstawie analiz struktur deformacyjnych w kwarcu.
Dane tabelaryczne uzyskane przez Robertsona (1975) wskazuj¹, ¿e impaktowy,
zszokowany kwarc w granitoidach by³ poddawany ciœnieniu o wartoœci ok. 5 GPa.
Uwa¿a siê (Dence 2004), ¿e sto¿ki uderzeniowe s¹ wskaŸnikiem ró¿nic w warto-
œciach ciœnienia szokowego poniewa¿ znajduj¹ siê g³ównie w wyniesieniach central-

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 6, 2015

28 Identyfikacja kraterów uderzeniowych ze względu na rodzaj środowiska



nych kraterów i powstaj¹ w dwóch etapach: przejœcia pocz¹tkowej fali szokowej
oraz odbitej o znacznie mniejszych wartoœciach.

Kratery oceaniczne

Kratery morskie stanowi¹ ok. 20% wszystkich tego typu struktur na Ziemi. Jest to
wartoœæ niska, ze wzglêdu na fakt, i¿ wiêcej ni¿ 70% powierzchni Ziemi stanowi¹
g³êbokie zbiorniki wodne. Dlatego te¿ identyfikowalne s¹ g³ównie te kratery, które
powsta³y na szelfie kontynentalnym b¹dŸ czêœciowo na szelfie i l¹dzie. Uwa¿a siê,
¿e w ci¹gu ostatnich 3,5 mld lat powsta³o ponad 8 tysiêcy podmorskich kraterów,
z czego prawie wszystkie zosta³y zniszczone na skutek ruchów p³yt litosfery.
W znacznej wiêkszoœci najstarsze zachowane partie dna oceanicznego s¹ wieku
jurajskiego, co tak¿e znacz¹co ogranicza liczbê zachowanym podwodnych struktur
impaktowych. Tak¿e procesy geologiczne, takie jak masowe sp³ywy grawitacyjne
osadów na dnie zbiorników wodnych czy œcieranie siê p³yt litosfery mog¹ zacieraæ
powsta³e kratery. Trzecim czynnikiem ograniczaj¹cym powstawanie krateru pod-
morskiego jest opór wody uniemo¿liwiaj¹cy cia³om maj¹cym mniej ni¿ 1 km œred-
nicy na utworzenie struktury uderzeniowej (French 2004). Do najwa¿niejszych
kraterów podwodnych zalicza siê m.in.: Chesapeake Bay (USA), Montagnais
(Kanada), Mjølnir (Norwegia), Silverpit (Morze Pó³nocne), Chicxulub (Meksyk)
oraz powsta³y w g³êbszym basenie Eltanin (po³udniowo-wschodni Pacyfik). W œro-
dowisku wodnym kluczow¹ rolê odgrywa zale¿noœæ wielkoœæ obiektu do g³êboko-
œci zbiornika wodnego. W p³ytszych partiach zbiornika, np. na szelfie kontynental-
nym, woda nie odgrywa a¿ tak zasadniczej roli, a sam krater przybiera formê bliŸ-
niacz¹ do tej powsta³ej na l¹dzie (French 2004). Dla g³êbszych zbiorników i/lub
mniejszych rozmiarów asteroidy morfologia krateru jest zatarta na skutek dzia³ania
fal tsunami, a tak¿e ruchów grawitacyjnych osadu (Ormö i Lindström 2000;
von Dalwigk i Ormö 2001; Dypvik i Jansa 2003). Przy umiarowej g³êbokoœci
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Fig. 2. Zdjęcie BSE szokowych struktur deformacyjnych w kwarcu. Próba pochodzi z krateru Azuara
w Hiszpanii. Źródło zdjęcia: http://www.impact-structures.com.



zbiornika i œrednicy cia³a, ska³y pod³o¿a s¹ rozrywane i wyrzucane wokó³ miejsca
zderzenia, którego energia powoduje tak gwa³towne parowanie wody, ¿e przez
chwilê nowo powsta³y krater jest „pusty”. Zalewaj¹ca go woda niszczy jego nowo
powsta³¹ morfologiê i wype³nia osadami ró¿ni¹cymi siê od ska³ pod³o¿a (Ormö
i Lindström 2000; von Dalwigk i Ormö 2001).

W przeciwieñstwie do kraterów morskich, te powsta³e na l¹dach s¹ przedmio-
tem znacznie liczniejszych opracowañ, m.in. (za Glass i Simonson 2013): Melosh
(1989); Sharpton i Grieve (1990); Grieve (1998); Grieve i in. (1995); French
(1998); Glass i Simonson (2013). Zagadnienie to jako pierwsi zg³êbiali m.in Nor-
dyke (1977); Strelitz (1979); Gault i Sonett (1982); O’Keefe i Ahrens (1982);
Roddy i in. (1987); Melosh (1989); van der Bergh (1989); Sonett i in. (1991).
W 1982 roku opisano kredowy krater podmorski Kara, maj¹cy 65 km œrednicy
i znajduj¹cy siê na terenie obecnej Rosji. Od pocz¹tku lat 90. zagadnienie powsta-
wania kraterów podmorskich sta³o siê przedmiotem zainteresowania naukowców,
ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê opracowania dotycz¹ce najs³ynniejszego krateru pod-
morskiego Chicxulub (Glass i Simonson 2013). Struktura Montagnais po³o¿ona
w pobli¿u Nowej Szkocji w Kanadzie by³a równie¿ jednym z pierwszych morskich
kraterów jakie zbadano (Jansa i Pe Piper 1987). Kilka lat póŸniej rozpoznano kra-
ter uderzeniowy w strukturze Mjølnir na Morzu Barentsa (Dypvik i in. 1996) oraz
krater Neugrund w Estonii.

Szeroko komentowane by³y procesy zwi¹zane z tworzeniem siê kraterów mor-
skich (za Glass i Simonson 2013): Lockne (Lindström i in. 1996), Chesapeak Bay
(Poag 1996, 1997) czy Hamersley Group (Simonson i Hassler 1997; Simonson
i in. 1998).

Naukowe potwierdzenie kosmicznego pochodzenia struktury na dnie oceanu
zazwyczaj opiera siê na zestawieniu ze sob¹ analiz geofizycznych, geologicznych,
petrograficznych i geochemicznych. Badania geofizyczne pokazuj¹ w³aœciwoœci sej-
smiczne struktury, natomiast geologiczne, petrograficzne i geochemiczne obej-
muj¹: impaktyty, minera³y szokowe w tym struktury typu PDF, obecnoœæ spineli
niklu, wzbogacenie osadów w platynowce oraz ró¿nego rodzaju tektyty. Parametry
te stosuje siê zarówno do kraterów morskich jak i l¹dowych (Jansa i Pe Piper
1987). Sto¿ki uderzeniowe zosta³y znalezione zarówno w kraterach wynurzonych
(utworzonych pod wod¹ ale wyniesionych ponad jej poziom na drodze ruchów
tektonicznych), jak równie¿ w kraterach podmorskich np. Kara/Ust Kara. Pierwot-
nie morskie pochodzenie struktury mo¿na wywnioskowaæ tak¿e z obecnoœci np.
tsunamitów czy turbidytów (fig. 3) – charakterystycznych struktur sedymentacyj-
nych. Tsunami wywo³ane impaktem by³y opisywane m.in. przez Poaga i in.
(1999). Podstawowym warunkiem jaki musi byæ spe³niony do utworzenia siê kra-
teru podmorskiego jest odpowiednia g³êbokoœæ zbiornika morskiego w stosunku
do wielkoœci uderzaj¹cego cia³a. Impakt Chicxulub, spowodowany upadkiem naj-
prawdopodobniej chondrytu o œrednicy ok. 10 km, mia³ miejsce na szelfie oceani-
cznym, którego g³êbokoœæ nie przekracza³a ok. 200 m. Geologia osadów nowo
powsta³ego krateru jest œciœle zwi¹zana z g³êbokoœci¹ wody, która dodatkowo spo-
walnia spad³y obiekt. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e energia w momencie zetkniêcia z dnem
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jest na tyle niska, ¿e zjawisko szoku termicznego wyst¹pi tylko lokalnie, w osadach
granicz¹cych z miejscem zderzenia.

Identyfikacja kanadyjskiego krateru Montagnais zosta³a dokonana przez Jansa
i Pe Pipera (1987) i opiera³a siê g³ównie na danych geofizycznych oraz petrografi-
cznych, maj¹cych na celu poszukiwania z³ó¿ ropy naftowej. Dziêki przeprowadzo-
nym analizom wiadomo, ¿e znajduje siê on ok. 600 m pod powierzchni¹ wody,
z czego 500 m stanowi¹ osady m³odszego wieku przykrywaj¹ce krater, maj¹cy
45 km œrednicy. Posiada on wyniesienie centralne o wysokoœci ok 1,8 km. Krater
ten powsta³ ok. 50,8 mln temu (Jansa i Pe Piper 1987). Rdzeñ wiertniczy pokaza³,
¿e wyniesienie centralne krateru jest zbudowane z brekcji impaktowej oraz suevitu.
Naukowcy starali siê odtworzyæ warunki uderzenia co w tamtych czasach by³o zna-
cznie utrudnione. Za³o¿yli, ¿e meteoroid o œrednicy 2–3 km uderzy³ w zbiornik
wodny o g³êbokoœci 200–600 m. Hipoteza ta, mimo ¿e niezbyt dok³adnie obrazuje
wysokoœæ s³upa wody w miejscu uderzenia, jest akceptowana do dziœ.

Obecnie tworzy siê modele numeryczne, które odzwierciedlaj¹ warunki
i moment uderzenia meteoru w dno morskie. Örmo i in. (2002) wykonali symula-
cjê dla krateru Lockne, mierz¹cego 7,5 km œrednicy, który powsta³ w œrodkowym
ordowiku, ok. 455 mln lat temu na terenach dzisiejszej Szwecji. Symulacjê prze-
prowadzono na hipotetycznych g³êbokoœciach zbiornika: 200, 500 i 1000 metrów.
Badacze stwierdzili, ¿e do powstania struktury uderzeniowej tej wielkoœci zbiornik
wodny musia³ mieæ maksymalnie 1 km g³êbokoœci, natomiast prêdkoœæ spa-
daj¹cego cia³a wynosi³a ok. 20 km/s. Jak widaæ parametry uzyskane przez Örmo
i in. (2002) s¹ du¿o dok³adniejsze od tych przedstawionych przez Janse i Pe Pipera
(1987), co daje du¿o wiêksze mo¿liwoœci w analizowaniu powstania morskich kra-
terów.
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Fig. 3. Turbidyt jest strukturą sedymentacyjną tworzącą się w czasie osuwisk podmorskich.
Źródło – wikipedia.org.



Literatura

Baldwin R.B., 1949, The face of the Moon, University of Chicago Press, Chicago, s. 239.
Beals C.S., Innes M.J.S., Rottenberg J.A., 1963, Fossil meteorite craters, [w:] B.M. Middlehurst,

G.P. Kuiper (red.), The Moon, Meteorites, and Comets, University of Chicago, Chicago,
s. 235–284.

Canup R.M., 2004, Dynamics of lunar formation, Annual Reviews in Astronomy and Astrophy-
sics, 42, s. 441–475.

Canup R.M., Asphaug E., 2001, Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth’s
formation, Nature, 412, s. 708–712.

Cohen B.A., Swindle T.D., Kring D.A., 2000, Support for the lunar cataclysm hypothesis from
lunar meteorite melt ages, Science, 290, s. 1754–1756.

von Dalwigk I., Ormö J., 2001, Formation of resurge gullies at impacts at sea: The Lockne crater,
Sweden, Meteoritics & Planetary Science, 36, s. 359–369.

Dence M.R., 1965, The extraterrestrial origin of Canadian craters,Annals of the New York Aca-
demy of Sciences, 123, s. 941–969.

Dence M.R., 1968, Shock zoning at Canadian craters: Petrography and structural implications,
[w:] B.M. French, N.M. Short (red.), Shock Metamorphism of Natural Materials, Mono Book
Corporation, Baltimore, s. 169–184.

Dence M.R., 1971, Impact melts, Journal of Geophysical Research, 76, s. 5552–5565.
Dence M.R., 1972, The nature and significance of terrestrial impact structures, International Geo-

logy Congress 24th, Montreal, Canada, Proc., Sect. 15, s. 77–89.
Dence M.R., 2004, Structural evidence from shock metamorphism in simple and complex impact

craters: linking observations to theory, Meteoritical and Planetary Science, 392, s. 267–286.
Dence M.R., Grieve R.A.F., Robertson P.B., 1977,Terrestrial impact structures: Principal charac-

teristics and energy considerations, [w:] D.J. Roddy, R.O. Pepin, R.B. Merrill (red.), Impact
and Explosion Cratering: Planetary and Terrestrial Implications, Pergamon, New York,
s. 247–275.

Dietz R.S., 1968, Shatter cones in crypto explosion structures, [w:] B.M. French, N.M. Short
(red.), Shock Metamorphism of Natural Materials, Mono Book Corporation, Baltimore,
s. 267–285.

Dypvik, H., Jansa, L., 2003, Sedimentary signatures and processes during marine bolide impacts:
A review, Sedimentary Geology, 161, s. 309–337.

Dypvik H., Gudlaugsson S.T., Tsikalas F., Attrep M. Jr., Ferrel R.E. Jr., Krinsley D.H.,
Mørk A., Faleide J.I., Nagy J.,1996, Mjølnir structure: An impact crater in the Barents Sea,
Geology, 24, s. 779–782.

French, B.M., 1998, Traces of Catastrophe. A Handbook of Shock-Metamorphic Effects in Terre-
strial Meteorite Impact Structures. Lunar and Planetary Institute, Boulevard.

French B.M., 2004, The importance of being cratered: The new role of meteorite impact as a normal
geological process, Meteoritics & Planetary Science, 39, s. 169–197.

French B.M., Short N.M. (red.), 1968, Shock metamorphism of natural materials, Baltimore:
Mono Book Corporation, s. 644.

Glass B.P., Simonson B.M., 2013, Distal impact ejecta layers. A record of large impacts in sedimen-
tary deposits. Impact Studies, Springer, Berlin.

Grieve R.A.F., 1998, Extraterrestrial impacts on Earth: The evidence and the consequences, [w:]
M.M. Grady, R. Hutchinson, G.J.H. McCall, D.A. Rothery (red.), Meteorites: Flux with
time and impact effects, London: Geological Society, Special Publication, 140, s. 105–131.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 6, 2015

32 Identyfikacja kraterów uderzeniowych ze względu na rodzaj środowiska



Jansa L.F., Pe Piper G., 1987, Identification of an underwater extraterrestrial impact crater,
Nature, 327, s. 612–614.

Lindström M., Sturkell E.F.F., Törnberg R., Ormö J., 1996, The marine impact crater at Lockne,
central Sweden, Geologiska Föreningens Förhandlingar, 118, s. 193–206.

Ormö J., Lindström M., 2000, When a cosmic impact strikes the sea bed, Geological Magazine,
137, s. 67–80.

Örmo J., Shuvalov V.V., Lindström M., 2002, Numerical modeling for target water depth estima-
tion of marine-target impact craters, Journal of Geophysical Research, Planets, 107, 3.1–3.9.

Robertson P.B., 1975, Zones of shock metamorphism at the Charlevoix impact structure, Quebec,
Geological Society of America Bulletin, 86, s. 1630–1638.

Robertson P.B., Dence M.R., Vos M.A., 1968, Deformation in rock-forming minerals from
Canadian craters, [w:] B.M. French, N.M. Short (red.), Shock Metamorphism of Natural
Materials, Mono Book Corporation, Baltimore, s. 433–452.

Ryder G.,2001, Mass flux during the ancient lunar bombardment: The cataclysm. Lunar and Pla-
netary Science, 32, s. 1326.

Ryder G., 2002, Mass flux in the ancient Earth–Moon system and benign implications for the origin
of life on Earth, Journal of Geophysical Research 107, s. 6–1–6-14.

Shoemaker E.M., 1963, Impact mechanics at Meteor Crater, Arizona, [w:] B.M. Middlehurst,
G.P. Kuiper (red.), The Moon, Meteorites, and Comets, University of Chicago, Chicago,
s. 301–336.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 6, 2015

Tomasz BRACHANIEC, Krzysztof BROM 33


