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Badania magnetyczne krateru Lonar
Magnetic survey of Lonar crater

Abstract: Lonar crater in India, centered at 19.97°N and 76.50°E is relatively young (few tens of
thousands years) and, thus, well preserved meteorite impact structure. This 1.88-km-diameter
simple structure has been formed into the 66 Ma old Deccan traps. As the target of Lonar is
magnetically homogeneous, it is a perfect site to study the effect of relatively small impact event
into the magnetic properties of rocks, and the magnetic field. In October 2017, has been
performed ground magnetic mapping of Lonar with help of two proton precession
magnetometers. The mapping was done in a squared area of about 36 km2 (6�6 km) including
the crater depression, rims, and surrounding terrain. Magnetic map (not corrected for latitude)
reveals a circular negative anomaly more than 1000 nT in amplitude, which corresponds to the
crater depression. The negative anomaly is surrounded by semicircular feature of up to 500 nT
positive anomalies that correlate with present rim of the crater. The total diameter of the Lonar
magnetic anomalies is about 2.25 km, which is just 20% more compared to the crater rim-to-rim
diameter.
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Krater Lonar i historia jego badań

Krater Lonar znajduje siê w regionie Buldana w stanie Maharasztra w Indiach. Jest
jednym z najlepiej zachowanych m³odych kraterów na Ziemi. Utworzony zosta³
w ska³ach bazaltowych trap Dekanu. Krater ma œrednicê 1,88 kilometra oraz
135 metrów g³êbokoœci. Wa³ krateru wznosi siê 30–40 m ponad powierzchniê ota-
czaj¹cego go terenu (ryc. 1). Wewn¹trz krateru znajduje siê alkaliczne jezioro
o pH 11. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e powstanie struktury jest zwi¹zane z wulkaniz-
mem. Z kolei badacze (Lafond i Dietz 1964) postawili tezê, i¿ struktura powsta³a
w wyniku upadku asteroidy na ziemiê. Fakt ten potwierdzi³y dowody w postaci

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM

Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

Vol. 9, 2018

1 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; e-mail: mateusz.szyszka@amu.edu.pl
2 University Of Tartu; e-mail: juri.plado@ut.ee
3 Central University Of Karnataka; e-mail: ml_devaru@yahoo.com
4 Central University Of Karnataka; e-mail: hamim.syed@gmail.com



obecnoœci maskelynitu w szokowo zmienionych ska³ach oraz obecnoœæ w materiale
wyrzuconych szkliw powsta³ych w wyniku interakcji z fal¹ szokow¹ (Nayak 1972;
Nayak 1993). W okolicach krateru znajdowane s¹ równie¿ sferule i porowate
szkliwo po impaktowe (rys. 2). Wiek wystêpuj¹cego w pod³o¿u bazaltu formacji
Poladpur wydatowano metod¹ K/Ar i wynosi on 65,1 mln lat (Kuiper i. in. 2008).
Wiek krateru wydatowano na okres pomiêdzy 15 a 67 tys. lat temu (Fredriksson
i in. 1973a; Sengupta i in. 1988; Storzer i Koeberl 2004).
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Rys. 1. Widok na krater z otaczającego go wału.

Rys. 2. Szkliwo powstałe w wyniku przetopienia skał podczas upadku asteroidy.



Budowa geologiczna podłoża
Budowa geologiczna wokó³ krateru Lonar jest istotna dla zrozumienia zagadnienia
anomalii magnetycznej na tym obszarze. Na terenie badañ wystêpuj¹ ska³y bazal-
towe zalegaj¹ce na utworach prekambryjskich, a ich mi¹¿szoœæ oszacowano na
600–700 m. Górna czêœæ sekwencji bazaltowej, która zosta³a rozpoznana w obrê-
bie krateru ukazuje piêæ wyp³ywów bazaltowych o mi¹¿szoœci 5 do 30 m przedzie-
lonych <5 cm czerwonej paleogleby. Rozdzielone warstwy posiadaj¹ swoj¹ straty-
grafiê: na pocz¹tku bazalt jest masywny, id¹c w górê staje siê bardziej pêcherzyko-
waty, a nastêpnie amygdaloidalny. Ca³oœæ jest przekryta kolejn¹ warstw¹ bazaltu
o gruboœci 50 m, bazalt ten jest zwiêz³y, jest równie¿ niezwietrza³y. Na samej górze
zaobserwowano czarn¹ gliniast¹ glebê, zauwa¿alna jest ona zw³aszcza poza obsza-
rem przekrytym przez materia³ wyrzucony (Maloof i in. 2010; Fudali i in. 1980).

Krater jest wype³niony ponad 225 metrow¹ warstw¹ brekcji, która nastêpnie jest
przykryta 30 do 100 metrow¹ warstw¹ osadów nieskonsolidowanych. WyraŸnie
widoczne s¹ zmiany w obrêbie samej struktury: ska³y s¹ zdeformowane i zbrekcjono-
wane. Czêœæ z nich jest wyniesiona w kierunku wa³u (Maloof i in. 2010; Fudali i in.
1980). Wspomniany materia³ wyrzucony ³atwo odró¿niæ od pierwotnej gleby. Jego
gruboœæ jest zmienna w zale¿noœci od odleg³oœci od krateru i wynosi od kilkudziesiê-
ciu cm do 10 m gruboœci. Zawiera w sobie fragmenty ska³ (rys. 3), opisano równie¿
szkliwa poimpaktowe (rys. 2). Charakteryzuj¹ siê one du¿a porowatoœci¹ i ciemn¹
barw¹.
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Rys. 3. Materiał wyrzucony oraz paleogleba występująca pod nią, skala: miara 2 m.



Zasada działania precesyjnego magnetometru protonowego

Precesyjny magnetometr protonowy jest urz¹dzeniem mierz¹cym skalarne natê¿e-
nie lokalnego pola magnetycznego. Urz¹dzenie opiera siê na technice pomiaru pre-
cesji protonu. Technika ta wykorzystuje cewkê indukcyjn¹ do tworzenia silnego
pola magnetycznego wokó³ p³ynu bogatego w wodór, takiego jak nafta oczyszczo-
na. Wskutek dzia³ania pola magnetycznego protony wodoru dopasowuj¹ siê lub
polaryzuj¹ swoj¹ oœ obrotu z nowo na³o¿onym polem magnetycznym. Kiedy pr¹d
wytwarzaj¹cy pole polaryzuj¹ce zostaje przerwany, protony zaczynaj¹ siê dopaso-
wywaæ do ziemskiego pola magnetycznego. W ten sposób na chwilê dostrajaj¹
swoj¹ precesjê do charakterystycznej czêstotliwoœci, która jest proporcjonalna do
natê¿enia pola magnetycznego otoczenia. Zjawisko to generuje s³abe pole magne-
tyczne, indukuj¹c napiêcie przemienne w cewce indukcyjnej, która by³a wczeœniej
wykorzystywana do generowania pola polaryzacji. Zale¿noœæ miêdzy czêstotliwo-
œci¹ precesji indukowanego napiêcia i natê¿eniem pola magnetycznego Ziemi
nazywa siê stosunkiem ¿yroskopowym protonu i równa siê 0,042576 Hz na nano-
teslê (Hz/nT). Nastêpnie magnetometr zlicza pomiary i przetwarza je na dane
cyfrowe, które s¹ dalej zapisywane w pamiêci urz¹dzenia.

Pomiary magnetyczne krateru Lonar
i jego otoczenia oraz ich wyniki

W paŸdzierniku 2017 r. wykonano naziemne mapowanie magnetyczne za pomoc¹
dwóch magnetometrów protonowych. Prace objê³y wnêtrze krateru oraz jego bez-
poœrednie otoczenie. W ci¹gu 9 dni wykonano 4269 pomiarów powi¹zanych ze
wspó³rzêdnymi GPS. Siatka punktów pomiarowych pokry³a obszar 6�6 km
(36 km2). Punkty pomiarowe rozmieszczano co 30 m w linii, proste zaœ by³y odda-
lone od siebie co 200–300 m (zale¿nie od warunków terenowych). W celu kontro-
li precyzji pomiarów i dobowych zmian natê¿enia pola magnetycznego Ziemi
porównano wyniki z danymi z magnetometru stacjonarnego w mieœcie Mumbai.
Ponadto za³o¿ono stacjê pomiarow¹ na terenie hotelu znajduj¹cego siê obok krate-
ru Lonar. Ka¿dy dzieñ pomiarów rozpoczyna³ siê i koñczy³ siê w sta³ym punkcie
pomiarowym.

Mapa magnetyczna (nieskorygowana w stosunku do szerokoœci geograficznej)
ujawnia kolist¹ ujemn¹ anomaliê o wartoœci wiêkszej ni¿ 1000 nT w amplitudzie.
Anomalia ta odpowiada obni¿eniu krateru. Dalej negatywna anomalia jest otoczo-
na pó³kolist¹ anomali¹ pozytywnych wartoœciach do 500 nT, które koreluj¹ siê
z obecnym obrze¿em krateru (rys. 4).

Podsumowanie

Jednorodnoœæ magnetyczna pod³o¿a, w którym zosta³ utworzony krater Lonar jest
idealnym miejscem do badania wp³ywu stosunkowo ma³ego impaktu na w³aœciwo-
œci magnetyczne ska³ i pola magnetycznego. Zaobserwowane anomalie magnetycz-
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ne jednoznacznie wskazuj¹ na lokalny wp³yw zdarzenia, poniewa¿ ca³kowita œred-
nica anomalii magnetycznych wynosi tylko 20% wiêcej w porównaniu ze œrednic¹
krateru wraz z jego wa³em.
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Rys. 4. Zmiany natężenia pola magnetycznego ujęte w postaci przekroju N-S. Widoczna jest negatywna
anomalia znajdująca się w niecce krateru oraz pozytywna anomalia występująca na obrzeżu struktury.




