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Abstract: The complex Puchezh-Katunki (PK) structure was created in the area of the
Vladimir-Vyatka dislocation zone on the crystalline basement of the East European platform. The
crater ca 80 km in diameter is located north of the city Nizhny Novgorod and is covered by thick
layers of Mesozoic sediments. Shocked rocks, mainly gneisses, have been described. Recrystallised
feldspar-quartz melt is the most common component in specimens of impactites. The melt is
preserved in the form of various clasts showing wavy nebulous contacts within the surrounding
microcristalline or isotropic matrix. Planar deformation features (PDFs) were observed in the
quartz grains, including toasted quartz. Their number ranges from one to three. The PDF lines
are limited to the grain boundaries or cross them. A few ‘kinky’ cracks have been noted in the
biotite plates. Lobate inter-grain contacts prove that quartz is recrystallised by grain-boundary
migration. The recrystallized quartz also occurs in the form of ballen quartz and trydimite. Both
types of quartz are numerous in the material under study. Tridymite tiles show patchy extinction.
Various matrices formed from rock melts are microcrystalline (clay minerals) and contain
fragments of isotropic glass, also in the form of spherules. In matrix, some clasts are in the form of 
the ballen quartz, sometimes with relics of PDFs. Matrices of recrystallized rock melts are
characterised by different colours, number of clasts and are distinctly separated from each other.
The melts during the impact process are immiscible. Secondary mineralization is more frequent in 
the rock melts and less frequent in the metamorphosed gneisses. Magnetite, pyrite and zeolites are
the most common secondary minerals.
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Wstęp

Celem poni ¿ sze go arty ku³u jest przed sta wie nie zwiêz³ej info r ma cji o stru ktu rze
Pucze ¿ - Ka tun ki, doty ch czas dostê p nej tyl ko w lite ra tu rze rosy j skiej i angie l skiej,
oraz opis prze kszta³ceñ nie któ rych ska³ kry sta li cz nych stru ktu ry, g³ównie gne j sów,
spo wo do wa nych meta mo r fi z mem impa kto wym. Ana li za ska³ zosta³a wyko na na na
ory gi na l nych oka zach geo lo gi cz nych.
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Stru ktu ra Pucze ¿ - Ka tun ki (PK) jest po³o¿o na w rejo nie œro d ko wej Wo³gi na
wscho d nio -e u ro pe j skiej pla t fo r mie, po wschod niej stro nie zbio r ni ka wod ne go
utwo rzo ne go na Wo³dze, na WWN od Mosk wy i na pó³noc od mia sta Ni¿ ny
Nowo gród. Kra ter stru ktu ry siê ga wschod nie go brze gu Wo³gi (ryc. 1). Mie j s co wo -
œci Pucze¿ i Katun ki, od któ rych pocho dzi nazwa stru ktu ry, zna j duj¹ siê na
zachod nim brze gu zbio r ni ka im. Gor kie go. Stru ktu ra PK ma œred ni cê oko³o
80 km (ryc. 2) i nale ¿y do gru py naj wiê kszych astro b lem w rejo nie Euro -A zji.
Porów ny wa l ne z ni¹ s¹ astro b le my Popi gaj, Kara (Masa i tis 1999) i Sil jan (Dyp vik
i in. 2008). Ze wzglê du na typ pod³o¿a, utwo rzo na na kry sta li cz nej pla t fo r mie
wscho d nio -e u ro pe j skiej, mo¿e wyka zy waæ podo bie ñ stwa w budo wie kra te rów i na -
tu rze impa kty tów do innych stru ktur two rzo nych na podo bnym pod³o¿u, przyk³a -
dowo: Popi gaj (Masa i tis 1999), stru ktu ry utwo rzo ne na kry sta li cz nej tar czy ukra i -
ñ skiej jak Bo³tysz (Gurov i in. 2015) i Ili ñ ce (Gurov i in. 1998) oraz skan dy na -
wska stru ktu ra Sil jan (Dyp vik i in. 2008). Osin ski i in. (2008) dowie d li, ¿e
odmien noœæ petro gra fi cz na tar czy impa kto wej, ska³y kry sta li cz ne ver sus osa do we,
wp³ywa na cechy tekstu ra l ne, che mi cz ne i fizy cz ne pro du któw impa ktu.

W dys ku sji o tekto ni cz nej lub impa kto wej natu rze stru ktu ry PK, istotn¹ cech¹
stru ktu ry jest fakt utwo rze nia jej w stre fie licz nych usko ków i spê kañ tekto ni cz -
nych, w tym, w mie j s cu du¿ej stre fy dys lo ka cy j nej ‘W³odzimierz-Wiatka’ roz -
ci¹gaj¹cej siê pomiê dzy mie j s co wo œci¹ W³odzi mierz i gór nym bie giem rze ki
 Wiatki. Kra ter stru ktu ry ota czaj¹ licz ne radia l ne usko ki (ryc. 3; Kolo dy a z h nyi
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Ryc. 1. Mapa czę ści pla t fo rmy wscho d nio -e u ro pe j skiej obszaru Moskwa – Niżny Nowo gród z loka li za -

cjami kra teru stru ktury PK oraz mie j s co wo ści Puczeż i Katunki. Wg www.goo gle.pl/maps/; zmie nione.



2014), któ re dowodz¹, ¿e impakt uru cho mi³ now¹ akty w noœæ tekto niczn¹. Wypiê -
trze nie ska³ archa i ku w rejo nie Woro ti lo wa, w cen trum stru ktu ry, by³o w latach
50- tych XX wie ku wyja œ nia ne w³aœnie pro ce sa mi tekto ni cz ny mi. Kra ter ota czaj¹cy
Woro ti lo wo oraz system radia l nych usko ków odchodz¹cych od cen trum obsza ru
inter pre to wa no rów nie¿ akty w no œci¹ wul ka niczn¹. Impa kto wa natu ra z³o¿o nej
stru ktu ry Pucze ¿ - Ka tun ki by³a zapro po no wa na przez Fir so va w latach 60- tych XX
wie ku (wg Masa i ti sa 1999). W obsza rze kra te ru (57o06’N, 43o35’E), w wynie sie -
niu cen tra l nym, w rejo nie mie j s co wo œci Woro ti lo wo wyko na no najg³êbszy w stru -
ktu rze odwiert geo lo gi cz ny (5374 m) umo ¿ li wiaj¹cy bada nia geo lo gi cz ne do pozio -
mu zbre kcjo wa nych ska³ kry sta li cz nych pod³o¿a. Po wyko na niu tego odwie r tu
w cen trum stru ktu ry PK hipo te za o impa kto wym meta mo r fi z mie mog³a byæ
dobrze udo ku men to wa na (Pev z ner i in. 1992; Kolo dy a z h nyi 2014).
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Ryc. 2. Mapa sate li ta rna rejonu stru ktury PK z pokrywą roślinną. Zazna czono położe nie astro b lemy (kra ter 

plus terasa zew nę trzna) oraz mie j s co wo ści Woro ti lowo, Puczeż i Katunki. Wg com mons.wiki me -

dia. org/wiki/File:Puche z h - Ka tunki_cra ter_Rus sia_lan sat; zmie nione.



Stru ktura PK zosta³a roz po znana jako stru ktura z³o¿ona. Two rzy j¹ wynie sie nie
cen tra lne o œred nicy ok. 10 km, które jest oto czone pie r œcie nio wym obni ¿e niem
kra teru o œred nicy ok. 40 km oraz na zewn¹trz pie r œcie niowa p³aska terasa o sze ro -
ko œci ok. 20 km. Terasa obni¿a siê ³agod nie ku cen trum stru ktury. Wynie sie nie
cen tra lne ma w czê œci œro d ko wej obni ¿e nie o wymia rach 4´5 km i g³êbo ko œci ok.
600 m (Masa i tis i Mas h chak 1990). Stru ktura na powie rz chni nie jest wido czna,
gdy¿ jest przy kryta osa dami o gru bo œci ok. 2 km pochodz¹cymi z ery keno zo i cz nej
i mezo zo i cz nej (Masa i tis 1999). Zie m skie z³o¿one stru ktury ulega³y ero zji w ró¿ -
nym sto p niu, z ró¿ nym zacho wa niem wynie sie nia cen tra l nego i brze gów kra teru
(Gurov i in. 1995). Stru ktura PK jest s³abo zero do wana i posiada dobrze zacho -
wane wynie sie nie cen tra lne (Grieve i Cin tala 1991).

Wynie sie nie cen tra lne na g³êbo ko œci ok. 600–3000 m jest zbu do wane ze zbre -
kcjo wa nych gne j sów, amfi bo li tów i nie li cz nych socze wek pery do tytu. Poni ¿ej, do
dna odwie rtu, stwier dzono leu ko kra ty czne gne jsy, socze wki amfi bo li tów, kwa r cy -
tów, mar mu rów i dajki dole rytu. Taga mit naj czê œciej wystê puje na g³êbo ko œci ok.
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Ryc. 3. Upro sz czony sche mat budowy geo lo gi cz nej obszaru stru ktury Pucze ż - Ka tunki: biała linia prze ry -

wana – gra nica kra teru; 1, 3 – skały śro d ko wej i gór nej jury; 2 – skały dolnej kredy; 4 – skały dolnej jury

(bre kcje impa ktowe); linie radia lne na zewnątrz kra teru – uskoki tekto ni czne. Strzałki wska zują kie ru nek

głównego uskoku tekto ni cz nego. Wg Kolo dy a z h nyi (2014), zmie nione.



600–1200 m. Rekry sta li za cje minera³ów dia p le kty cz nych i szkliwa naj czê œciej za -
cho dzi³y na g³êbo ko œci ok. 600–3200 m. W tem pe ra tu rze ~900oC bre kcje ulega³y
rekry sta li za cji w kop to b la sto lity – bre kcje rekry sta li zuj¹ce w pro ce sie bla stezy
(Masa i tis 1999, 2005a). Wynie sie nie pokry waj¹ allo ge ni czne bre kcje, sue wit oraz
mezo zo i czne i³y. W pobli¿u wynie sie nia cen tra l nego stwier dzono ma³e wy st¹pie nia 
impa kto wych sto pów ska l nych (taga mit) o sk³adzie: gnejs (80%) i amfi bo lit
(20%), gdzie ska³y te s¹ zbre kcjo wane i prze ci nane ¿y³ami stopu (Masa i tis 1999).
Spê ka nia ska³ kry sta li cz nych wype³nione s¹ rów nie¿ przez pse u do ta chy lit i kata kla -
zyty (Kolo dy a z h nyi 2014).

Kra ter jest pokry ty osa da mi jury, kre dy i keno zo i ku o maksy ma l nej gru bo œci
~100 m (ryc. 3). Licz ne, p³ytsze odwie r ty wyka za³y, ¿e allo ge ni cz ne poli mi kty cz ne
bre kcje zawie raj¹ce g³ównie ska³y per mu, kar bo nu, dewo nu i pre ka m bru zale gaj¹
w kra te rze. W ich fra g men tach obse r wo wa no sto ¿ ki ude rze nio we (ang. shat ter
cones). Z tymi bre kcja mi wspó³wystê pu je bre k cja sue wi tu. Bre k cja sue vi tu zale ga
poni ¿ej osa dów jezio r nych, do g³êbo ko œci 430 m. Na pozio mie 430–500 m wystê -
pu je allo ge ni cz na bre k cja poli mi kty cz na z fra g men ta mi ska³ kry sta li cz nych i osa do -
wych. Poni ¿ej bre kcji stwier dzo no ska³y kry sta li cz ne: gne j sy czê œcio wo zgra ni ty zo -
wa ne, amfi bo li ty, kwa r cy ty, kal cy fi ry.

Tera sê pokry waj¹ allo ge ni cz ne bre kcje o tekstu rze flu i da l nej z fra g men ta mi pia -
sko w ców i ska³ ila s tych z per mu i tria su oraz z domieszk¹ ska³ wêgla no wych z kar -
bo nu. W tych osta t nich rza d ko zna j do wa ne s¹ sto ¿ ki ude rze nio we. Poza licz ny mi,
p³ytszy mi odwie r ta mi geo lo gi cz ny mi, zbre kcjo wa nie ska³ wido cz ne jest w wie lu
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Ryc. 4. Upro sz czony sche mat budowy geo lo gi cz nej w rejo nie cen tra l nego odwie rtu Woro ti lowo, na prze -

kroju wzdłuż trans ektu NW-SE w stru ktu rze PK. 1 – iły poje zio rne śro d ko wej jury; 2 – sue wity i allo ge ni czne 

bre kcje poli mi kty czne; 3 – allo ge ni czne bre kcje sedy men ta cy jne; 4, 5 – osa dowe skały tery ge ni czne

i węgla nowe; 6 – bre kcje kry sta li cz nego podłoża; 7- skały kry sta li czne archa iku. Wg Masa i tis (1999),

zmie nione.



natu ra l nych odkry w kach tyl ko na brze gach Wo³gi, w zachod niej czê œci stru ktu ry.
(Naumov 1992; Pev z ner i in. 1992; Masa i tis 1999).

Wody jeziora wype³niaj¹ce poim pa ktowy kra ter w okre sach jury i kredy wnika³y 
w spê kane pod³o¿e kry sta li czne umo ¿ li wiaj¹c inten sy wne pro cesy hydro te r ma lne.
Mine ra li za cje wtó rne wyka zuj¹ pio now¹ stre fo woœæ powo do wan¹ przez gra dient
tem pe ra tu rowy pod czas sch³adza nia kra teru (Masa i tis i in. 1993). Taka stre fo woœæ
zazna cza siê miê dzy innymi w mine ra li za cji zeo li tów, dla któ rych wyró ¿ niono piêæ
grup (Naumov 1992). Wtó rne mine ra li za cje s¹ powszechne w impa kty tach stru -
ktury, szcze gó l nie w wynie sie niu cen tra l nym. Zacho dzi³y one w allo ge ni cz nych
bre kcjach, bre kcji sue witu i w naj ni ¿ szej war stwie osadu jezio r nego. Wyró ¿ niane s¹ 
ich trzy typy: hydro te r ma l no - dia ge ne ty czne w osa dzie jezio r nym, meta so ma ty czne
w zszo ko wa nych gne j sach i amfi bo li tach oraz te zachodz¹ce w ¿y ³ach i pustkach
allo ge ni cz nych bre kcji i sue witu (Naumov 1992, 1993).

Naj no wsze bada nia piê ciu typów ska³ impa kto wych z odwie r tu Woro ti lo wo
metod¹ 40Ar/39Ar datuj¹ obiekt na 192,0±0,8 Ma w okre sie jury (Hol m -A l w mark
i in. 2016).

Niektóre skały impaktowe struktury PK

Ana li zo wa ne ska³y impa kto we s¹ repre zen to wa ne przez zme ta mo r fi zo wa ne gne j sy,
kop to b la sto li ty po gne j sie, kop to ka ta kla zyt po gne j sie i stop ska l ny typu taga mi tu
(ter mi ny: kop to b la sto lit, kop to ka ta kla zyt, taga mit – patrz ni¿ej). Poje dyn cze oka zy 
s¹ zg³ada mi fra g men tów rdze ni wie r t ni czych.

Stru ktu ry zna j duj¹ce siê na obsza rze daw ne go ZSRR i obe c nie Rosji by³y bada -
ne przez wie lu rosy j skich geo lo gów i z tym faktem wi¹¿e siê u¿y wa nie przez auto -
rów pub li ka cji spe cy fi cz nych ter mi nów opi suj¹cych ska³y impa kto we. W przy pa d -
ku stru ktu ry PK doty czy to ter mi nów kop to b la sto lit, kop to ka ta kla zyt i taga mit.
Wpro wa dza nie nowych, loka l nych ter mi nów powo du je zamie sza nie w inter pre ta -
cji danych i pod da³ to kry ty ce Rei mold (1998). Porów na nie ter mi nów sto so wa -
nych przez ró¿ nych auto rów przed sta wi³ Masa i tis (2005a). Kop to b la sto lit to impa -
kto wa bre k cja rekry sta li zuj¹ca w pro ce sie bla ste zy, kop to ka ta kla zyt to kata kla zyt
powsta³y w pro ce sie impa ktu i taga mit to impa kto wy stop ska l ny.

Gnejs z amfibolem

Fra g ment ska³y (ryc. 5A) ma wyra Ÿ niejsz¹ tekstu rê gne j sow¹ w dolnej czê œci, zaœ
w czê œci gór nej sil niej zazna czaj¹ siê cechy meta mo r fi z mu impa kto we go. Na ryci -
nie wska za no strza³kami inje kcje dwu ró¿ nych sto pów prze kszta³conych w matriks
mikro kry sta liczn¹ i izo tro pow¹ o odmien nej kolo ry sty ce (zie lo na vs sza ro - fio le to -
wa) i kla stach o odmien nych wymia rach i ilo œci. Stop zie lo ny zawie ra kla sty ró¿ -
nych mine ra³ów, g³ównie kwa r cu. Kla sty kwa r cu czê sto s¹ w kszta³cie glo bul. Kla -
sty kwa r cu w sto pie sza ro - fio le to wym s¹ wiê ksze, kan cia ste, czê sto owa l ne. W ten
stop wni kaj¹ ¿y³ki rekry sta li zuj¹cego kwa r cu z czê œci ska³y mniej spo i stej.
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Poza powie rz ch ni¹ zg³adu, okaz zawie ra jesz cze jeden typ prze kszta³cone go sto -
pu ska l ne go w posta ci jas nobr¹zowej, izo tro po wej i mikro kry sta li cz nej matriks
z sie ci¹ ¿y³ek rekry sta li zuj¹cego kwa r cu (ryc. 10A, B), w tym kwa r cu gro nia ste go
(ang. bal len quartz). Klast takie go kwa r cu w tym oka zie przed sta wia ryci na 8A.
Zmien noœæ sfe rul i kla stów owa l nych w sto pach przed sta wia ryci na 9A, B, D.
W zia r nach kwa r cu z oma wia nych sto pów wido cz ne s¹ poje dyn cze lub pod wó j ne
zesta wy linii PDF (ang. pla nar defo r ma tion fea tu res) (ryc. 7A, D) i zacie mnie nie
typo we dla kwa r cu spie czo ne go (ang. toa sted quartz) (ryc. 7D). Cie mnie j sze, cze r -
wo ne pla m ki w ska le zaba r wio ne s¹ pro szko wym hema ty tem. Dwa rodza je
matriks, sza ro - fio le to wa i jas nobr¹zowa, s¹ bar dziej izo tro po we z powo du wiê kszej
zawa r to œci szkli wa w porów na niu z matriks zie lon¹. Wszy stkie trzy zre kry sta li zo -
wa ne sto py s¹ wyra Ÿ nie wza je m nie odgra ni czo ne, jak rów nie¿ od ota czaj¹cej ska³y.
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Ryc. 5. Przykłady kry sta li cz nych skał impa kto wych stru ktury PK: A – gnejs z amfi bo lem (strzałki wska zują

dwa odmienne stopy ska lne, linia prze ry wana – gra nica pomię dzy sto pami, strzałka gruba – gra nica stopu 

z gne j sem); B – gnejs z gra na tem [gruba strzałka z pra wej, góra, i wkładka z lewej, dół – fali sty brzeg

(ang. nebu lous con tacts) stopu ska le nio wo - k wa r co wego (SSK), cza rne strzałki – ostry kon takt matriks żyły 

z SSK i żyłki boczne; strzałki w żyle matriks: prawa – duży, owa lny klast gne jsu z zia r nami gra na tów

ułożony zgod nie z prze bie giem żyły, śro de k - góra – dro bne żyłki płytko wego zeo litu, śro de k -dół – kan cia -

sty klast gne jsu, lewa – okrągły, zbre kcjo wany klast stopu SSK]; C – kop to ka ta kla zyt z gne jsu z piro kse -

nem (strzałki lewa - prawa – gra nice żyły ze skałą mniej zmie nioną, strzałki śro d kowe – kla sty gne jsu o róż -

nym sto p niu zme ta mo r fi zo wa nia impa ktem); D – kop to b la sto lit z gne jsu z amfi bo lem (1) (strzałki: dół –

żyły try dy mitu, góra – tlenki żelaza); E – kop to b la sto lit z gne jsu z amfi bo lem (2) (strzałki: lewa – zeo lit

igiełkowy; śro dek – kry sta li za cja try dy mitu); F – gnejs z amfi bo lem i żyłą taga mitu (strzałki: lewa – relikt

tekstury flu i da l nej, śro de k - góra – rekry sta li za cja ska le nia, prawa – matriks z mikro kla stami). Podziałka mili -

m etrowa. Oryg.



W bia³o-sza rych sku pie niach sto pu ska le ni i kwa r cu wyró ¿ nia siê rekry sta li zuj¹cy
sza ry kwarc, któ ry cie niu t ki mi ¿y³kami wni ka w stop ska le nio wy.

Gnejs z granatem

W oka zie wido cz ne s¹ trzy ró¿ ne czê œci (ryc. 5B). Czêœæ œro d ko wa sta no wi ¿y³ê
(daj kê) sto pu prze kszta³cone go w br¹zow¹, mikro kry sta liczn¹ matriks z du¿y mi
kla sta mi gne j su z zia r na mi gra na tów (ryc. 6A), zbre kcjo wa ny mi kla sta mi sto pu
ska le nio wo - k wa r co we go (ryc. 6D) i dro b ny mi kla sta mi, w tym o tekstu rze flu i da l -
nej. Matriks jest wyra Ÿ nie odgra ni czo na od czê œci pra wej, gdzie wni ka cien ki mi
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Ryc. 6. Detale stru ktu ra lne impa kty tów PK. A – klast gne jsu z licz nymi zia r nami gra natu (okaz z ryc. 5B);

B – stop ska le nio wo - k wa r cowy (z okazu na ryc. 5B); C – kla sty z teksturą flu i dalną (z okazu na ryc. 5B);

D – zbre kcjo wany klast stopu ska le nio wo - k wa r co wego (okaz z ryc. 5B); E – żyła z kry sta li zacją try dy mitu

(z okazu na ryc. 5D); F – rekry sta li za cja ska le nia, strzałkami zazna czono sfe ru lity ska le nia lepiej wido czne

(z okazu na ryc. 5F). Podziałka mili m etrowa. Oryg.



¿y³kami w bia³y, mie sza ny stop ska le nio wo - k wa r co wy (SSK) (ryc. 5B, 6B). Czêœæ
mikro kla stów o tekstu rze flu i da l nej jest u³o¿o na rów no le gle do ostrej gra ni cy
z SSK. Lewa stro na oka zu jest rów nie¿ ostro odgra ni czo na od matriks dro b no kry -
sta li cz nej, zawie ra wiê cej bio ty tu i podo b ny SSK. Kla sty jas ne go SSK maj¹ kszta³ty 
ame bo i da l ne i fali ste kon ta kty (ang. nebu lo us con tacts) z oto cze niem (wk³adka na
ryc. 5B). Zia r na gra na tu, cza sem kszta³tu ame bo i da l ne go, s¹ pofra g men to wa ne
i roz pro szo ne pomiê dzy inny mi mine ra³ami. Kla sty o wyra Ÿ nej tekstu rze flu i da l nej
s¹ nie li cz ne (ryc. 6C).

W zia r nach kwa rcu wystê puj¹ pod wó jne zestawy linii PDF (ryc. 7C), a w bio ty -
cie spo ra dy cz nie spê ka nia typu ‘kinky’ (ryc. 7E). W mikro kry sta li cz nej matriks s¹
zanu rzone owa lne, ani zo tro powe mikro kla sty, pra wdo po do b nie rekry sta li zuj¹cego
kwa rcu (ryc. 9E). Kwarc jest czê œciowo spie czony (ang. toa sted quartz) (ryc. 7C).
Mine ra li za cje wtó rne kal cytu i zeo li tów (?) w postaci cien kich ¿y³ek wni kaj¹ w SSK 
i matriks dro b no kry sta liczn¹. W oka zie zaob se r wo wano nie li czne zia rna pirytu.

Koptokataklazyt z gnejsu z piroksenem

Gór na i dol na (na zdjê ciu lewa i pra wa) stro na oka zu ma czy teln¹ tekstu rê gne j su
(ryc. 5C) prze ci na ne go pozio mo przez ¿y³ê impa kto we go kata kla zy tu (okaz na
ryci nie jest obró co ny o 90o w sto sun ku do jego pra wdzi we go po³o¿e nia w rdze niu
wie r t ni czym). W mikro kry sta li cz nej matriks kata kla zy tu kla sty gne j su, kwa r cu,
SSK s¹ bar dzo licz ne. Wiê kszoœæ z nich, zarów no kla sty du¿e jak i mikro kla sty, jest 
owa l na lub okr¹g³a. Kwarc ule ga dyna mi cz nej rekry sta li za cji (ryc. 8F), rów nie¿
w for mie kwa r cu gro nia ste go (ryc. 8B). W bio ty cie odno to wa no spê ka nia ‘kinky’
(ryc. 7F). W owa l nych mikro kla stach rekry sta li zuj¹cego kwa r cu wystê puj¹ reli kty
PDF-ów (ryc. 9F). W oka zie licz ne s¹ zia r na piry tu (ryc. 10C) i mag ne ty tu.

Koptoblastolit z gnejsu z amfibolem (1)

Okaz ma tekstu rê smu ¿yst¹ jako relikt gne j su (ryc. 5D). War ste w ki ska le nio wo - k -
wa r co we maj¹ roz my te gra ni ce, co spo wo do wa ne jest powszechn¹ rekry sta li zacj¹
kwa r cu w SSK w posta ci glo bul. Ska³ê prze ci naj¹ licz ne ¿y³y try dy mi tu jako sta -
dium rekry sta li zuj¹cego kwa r cu (ryc. 6E, 8D). W wol nych prze strze niach, pomiê -
dzy p³ytka mi try dy mi tu, kry sta li zu je p³ytko wy zeo lit (ryc. 8D). Cza r ne par tie oka -
zu two rzy mikro kry sta li cz na, poli mi ne ra l na matriks z fra g men ta mi szkli wa dia p le -
kty cz ne go. W niej, pomiê dzy war ste w ka mi SSK, licz nie wystê pu je w posta ci
mikro kry szta³ów mag ne tyt, cza sem w ¿y³ach z try mi dy tem (ryc. 8D).

Koptoblastolit z gnejsu z amfibolem (2)

Tekstu ra gne j su jest nie wi do cz na w oka zie (ryc. 5E). Par tie jas ne zawie raj¹ g³ównie 
p³ytki try dy mi tu (ryc. 10E), par tie cie m ne rekry sta li zuj¹cy kwarc. P³ytki try dy mi tu 
wyka zuj¹ nie rów ne wyga sza nie œwiat³a spo la ry zo wa ne go (ryc. 8E). W zia r nach
kwa r cu obse r wo wa no potrój ne zesta wy linii PDF. Dro b ne fra g men ty cza r ne two -
rzy mikro kry sta li cz na matriks, w czê œci izo tro po wa z mikro glo bu la mi kwa r cu gro -
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Ryc. 7. Stru ktury pla na rne w impa kty tach PK. A – jeden zestaw linii PDF w zia r nie kwa rcu oto czo nym

ciemną mikro kry sta liczną matriks (z okazu na ryc. 5A); B – dwa zestawy linii PDF we fra g men cie zia rna

kwa rcu z gne jsu kwa r c - ska le nie - bio tyt, strzałka wska zuje gra nicę zia rna; C – dwa zestawy linii PDF w zia r -

nie kwa rcu czę ściowo spie czo nego (z okazu na ryc. 5B); D – dwa zestawy linii PDF w zia r nie kwa rcu gro -

nia stego, czę ściowo spie czo nego, białe strzałki – gra nice mię dzy pod jed no stkami ‘ballen’, cza rne strzałki

– pod jed no stki ‘ballen‘ (z okazu na ryc. 5A); E – spę ka nia ‘kinky’ w bio ty cie z okazu na ryc. 5B; F – spę ka -

nia ‘kinky’ w bio ty cie (rów nież w płytkach pod spo dem) z okazu na ryc. 5C. Linie na A, B, C, D wska zują

kie runki linii PDF. A–F – nikole czę ściowo ×. Oryg.



nia ste go (ryc. 9C). Pod jed no stki ‘ballen’ w glo bu li kwa r cu gro nia ste go maj¹ œred -
ni ce rzê du 10–15 µm (jed no stki i pod jed no stki kwa r cu gro nia ste go – patrz
ni¿ej rozdz. o kwa r cu gro nia stym). Rekry sta li za cja kwa r cu gro nia ste go jest sil nie j -
sza w czê œci cen tra l nej sku pie nia (ryc. 8C). Dro bi ny mag ne ty tu s¹ roz pro szo ne na
powie rz ch ni zg³adu. W kawe r nach kry sta li zu je igie³kowy zeo lit (erio nit?)
(ryc. 10F).
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Ryc. 8. Stru ktury rekry sta li za cji kwa rcu. A – klast kwa rcu gro nia stego (ang. bal len quartz) z okazu na

ryc. 5A; B – fra g ment kla stu kwa rcu gro nia stego z zazna czo nymi pod jed no stkami ‘ballen’ (z okazu na

ryc. 5C); C – fra g ment kla stu kwa rcu gro nia stego z sil niejszą rekry sta li za cja cen trum i słabszą na obwo -

dzie (z okazu na ryc. 5E); D – kry sta li za cja try dy mitu na obwo dzie kawe rny, w cen trum zeo lit, góra – cie -

mne zia rno mag ne tytu (z okazu na ryc. 5E); E – pla mi ste wyga sza nie światła we fra g men tach płytek try dy -

mitu (z okazu na ryc. 5E); F – dyna mi czna rekry sta li za cja kwa rcu, zazna czono fali ste brzegi zia ren kwa rcu

(z okazu na ryc. 5C). B,C,E,F – nikole czę ściowo ×. Podziałka mili m etrowa. Oryg.



Gnejs z amfibolem i żyłą tagamitu

Cechy gne j su s¹ zale d wie roz po zna wa l ne w czê œci oka zu (ryc. 5F, dó³, pra wa stro -
na). Prze wa ¿aj¹cym sk³adni kiem oka zu jest mikro kry sta li cz na, poli mi ne ra l na
matriks z fra g men ta mi izo tro po we go szkli wa. Obse r wo wa no nie li cz ne fra g men ty
z tekstur¹ flu i daln¹. Jas ne fra g men ty zawie raj¹ glo bu le kwa r cu dyna mi cz nie rekry -
sta li zuj¹cego, pod jed no stki ‘ballen’ kwa r cu gro nia ste go i/lub sfe ru li ty ska le nia
(ryc. 6F). Jed no stki kwa r cu gro nia ste go s¹ licz ne w rekry sta li zuj¹cym szkli wie dia -
p le kty cz nym. Jego ani zo tro po we pod jed no stki s¹ koli ste lub w kszta³cie sze œciok¹ta 
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Ryc. 9. Sfe rule i kla sty kwa rcu gro nia stego z impa kty tów PK. A – izo tro powe sfe rule (strzałki) i fra g ment

cie mnej mikro kry sta li cz nej matriks (z okazu na ryc. 5A); B – sfe rula szkliwa w cie mnej matriks (z okazu na

ryc. 5A); C – owa lny klast ‘ballen’ w mikro kry sta li cz nej matriks (z okazu na ryc. 5E); D – owa lny klast

‘ballen’ (z okazu na ryc. 5A); E – sfe rula szkliwa z niską dwójłomno ścią w mikro kry sta li cz nej matriks

(z oka zu na ryc. 5B); F – pod jed no stka ‘ballen’ (?) z reli ktem linii PDF (z okazu na ryc. 5C). A–F – nikole

czę ściowo ×. Oryg.



fore mne go o œred ni cach rzê du 9–25 µm. Ini cja l ne pod jed no stki s¹ po³¹czo ne wza -
je m nie i oto czo ne szkli wem dia p le kty cz nym.

PDF-y

W ana li zo wa nych oka zach obse r wo wa no stru ktu ry pla na r ne w kwa r cu w licz bie
1–3, naj czê œciej jako poje dyn cze zesta wy linii PDF (ryc. 7A-D). Linie PDF s¹
ogra ni czo ne do jed ne go zia r na kwa r cu (ryc. 7A, B) lub te¿ prze kra czaj¹ te gra ni ce
w kwa r cu gro nia stym (ryc. 7D). Spê ka nia pla na r ne typu ‘kinky’ w bio ty cie
(ryc. 7E, F) wystê puj¹ rza d ko.
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Ryc. 10. Przykłady mine ra li za cji poim pa kto wych w stru ktu rze PK. A – dwa odmienne stopy prze kształ co ne

w matriks mikro kry sta liczną (białe kro pki) oraz żyłki i kla sty rekry sta li zującego kwa rcu (cza rna kro pka)

(z okazu na ryc. 5A); B – mikro kry sta li czna matriks z licz nymi żyłkami i kla stami rekry sta li zującego kwa rcu,

czę sto jako stru ktury ‘ballen’ (z okazu na ryc. 5A); C – zia rna pirytu (z okazu na ryc. 5C); D – tlenki żelaza

(z okazu na ryc. 5D); E – żyła płytko wego try dy mitu (z okazu na ryc. 5E); F – igiełkowe sku pie nia zeo litu

(erio nit?) w kawe r nie, powy żej cza rny kry ształ mag ne tytu (z okazu na ryc. 5E). Podziałka mili me trowa.

Oryg.



Kwarc groniasty (ang. ballen quartz)

Jed no stka kwa r cu gro nia ste go w for mie kuli ste go lub sfe ro i da l ne go cia³a (glo bu la)
ma œred ni cê ok. 1,5 mm (ryc. 8A). Ten typ kwa r cu obse r wo wa no w kil ku ró¿ nych
oka zach ska³. Sfe ro i da l ne cia³a kwa r cu gro nia ste go wystê puj¹ jako kla sty w dro b -
no kry sta li cz nej matriks (ryc. 9C, D). Klast kwa r cu gro nia ste go sk³ada siê z wie lu
rów nie¿ kuli s tych lub sfe ro i da l nych pod jed no stek o ró¿ nych œred ni cach. Takie
pod jed no stki ‘ballen’ mog¹ byæ oddzie la ne od kla stu i fun kcjo no waæ jako semi - s fe -
ru le. Rekry sta li za cja szkli wa dia p le kty cz ne go lub lecha te lie ry tu w sta dium ‘ballen’
jest inten sy w nie j sza w cen trum kla stu, s³absza ku jego obwo do wi (ryc. 8C). Sfe ru le 
szkli wa s¹ izo tro po we (ryc. 9A, B), pod jed no stki ‘ballen’ wyka zuj¹ mniejsz¹ lub
wiêksz¹ ani zo tro piê w zale ¿ no œci od sto p nia rekry sta li za cji. W kwa r cu gro nia stym
uja w niaj¹ siê cza sem zesta wy linii PDF (ryc. 7D, 9F).

Mineralizacje wtórne

Pod sta wo wym pro ce sem wtó r nym zachodz¹cym w ska³ach impa kto wych jest prze -
kszta³canie szkliw w mine ra³y ila ste. W przy pa d ku gne j sów zmie nio nych meta mo r -
fi z mem impa kto wym, powsta je matriks mikro kry sta li cz na z fra g men ta mi szkli wa
izo tro po we go i z kla sta mi ró¿ nych mine ra³ów, g³ównie kwa r cu i/lub ska le ni
(ryc. 10A, B). W bada nych oka zach mine ra li za cje wtó r ne dotycz¹ piry tu, mag ne ty -
tu i innych tlen ków Fe (ryc. 5D; 8D; 10C, D). Rekry sta li za cja kwa r co we go szkli -
wa dia p le kty cz ne go daje licz ne p³ytko we kry szta³y try dy mi tu w ¿y³ach (ryc. 5D;
6E; 8D, E; 10E). W wol nych prze strze niach pomiê dzy kry szta³ami try dy mi tu oraz
w kawe r nach kry sta li zuj¹ zeo li ty (ryc. 8D; 10F).

Dyskusja i uwagi końcowe

Bada nia sto pów ska l nych w ska li makro z kil ku astro b lem uja w ni³y, ¿e pomiê dzy
ró¿ ny mi sto pa mi w jed nym impa kty cie zda rzaj¹ siê ostre gra ni ce. W tra kcie impa -
ktu sto py nie ule gaj¹ zmie sza niu (Masa i tis i in. 1980). Nie wie l ki fra g ment ska³y
impa kto wej (ryc. 5A) uja w nia podobn¹ cechê. Zawie ra on trzy ró¿ nej bar wy sto py
w posta ci mikro kry sta li cz nej matriks z odmien ny mi kla sta mi i tekstu ra mi. Uwa gi
wyma ga rów nie¿ okaz przed sta wio ny na rycinie 5B. Jest to gnejs zmie nio ny w pro -
ce sie impa ktu. Budo wa kla stów w ¿yle (daj ce) br¹zowej matriks wska zu je, ¿e s¹
one auto chto ni cz ne go pocho dze nia, z gne j su. Wie le z nich jest sto pem kwa r co wo -
 ska le nio wym, maj¹ ró¿ ne wymia ry, od makro do mikro, nie któ re o tekstu rze flu i -
da l nej, u³o¿o ne kie run ko wo zgod nie z prze bie giem ¿y³y nie za le ¿ nie od ich wie l ko -
œci. Kla sty w ¿yle s¹ dwo ja kie go rodza ju: gne j su oraz sto pu kwa r co wo - ska le nio we -
go. Podobn¹ daj kê w oka zie impa kty tu pozy ska ne go ze stru ktu ry PK z odwie r tu
z g³êbo ko œci 356 m Masa i tis (2005b) opi su je jako mylo li ste nit.

Mine ra³y w ana li zo wa nych impa kty tach uleg³y w zna cz nym sto p niu rekry sta li -
za cji, któ rej maksi mum w odwie r cie Woro ti lo wo obse r wo wa no na g³êbo ko œci
1400–2500 m (Pev z ner i in. 1992), a wed³ug ana liz Masa i ti sa (1999) na g³êbo ko -
œci 600–3000 m. W wiê kszo œci ana li zo wa nych przy pa d ków matriks jest mikro kry -
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sta li cz na, zawie ra mniej fra g men tów izo tro po wych, g³ównie sto pu kwa r co wo - ska -
le nio we go i szkli wa. Kwarc rekry sta li zu je dyna mi cz nie, a czê ste sfe ro i da l ne kla sty
kwa r cu gro nia ste go (stru ktu ry ‘ballen’) œwiadcz¹ o zaawan so wa nej rekry sta li za cji
w impa kty tach. W stru ktu rze PK kwarc gro nia sty jest zna cz nie czê st szy ni¿ w stru -
ktu rze Ili ñ ce na Ukra i nie (Kosi na 2017). Stwier dzo no go w sto pie ska l nym (taga -
mit) rów nie¿ w stru ktu rze Popi gaj (Kosi na 2015). Wszy stkie te stru ktu ry utwo rzo -
ne zosta³y na kry sta li cz nej tar czy impa kto wej (gra ni ty, gne j sy, amfi bo li ty), podo b -
nie jak stru ktu ra PK. Kwarc gro nia sty odkry to w oko³o 14% zna nych astro b lem
(Ferrière i in. 2008).

Kwarc gro nia sty two rzy siê w pocz¹tko wym sta dium rekry sta li za cji ze szkliwa
dia p le kty cz nego lub lecha te lie rytu w postaci a-c ri sto ba litu prze chodz¹cego
w  a-kwarc (Masa i tis i in. 2019). Szkliwo dia p le kty czne powstaj¹ce przy wy¿szych
ciœ nie niach (>50 GPa) wyka zuje w pod jed no stkach powstaj¹cego kwa rcu gro nia -
stego poli kry sta li cz noœæ (Grieve i in. 1996; Ferrière i Koe berl 2007). Ferrière i in.
(2010) podaj¹, ¿e pod jed no stka sk³adowa w kla s cie kwa rcu gro nia stego w postaci
a-c ri sto ba litu lub a-k wa rcu ma podobn¹ mikro te ksturê i two rzona jest przez kilka 
dro b nych kan cia s tych kry szta³ów o wymia rach ~6 µm. Ferrière i in. (2008) opi sali 
piêæ typów stru ktur ‘ballen’ a-c ri sto ba litu i a-k wa rcu ró¿ni¹cych siê typem wyga -
sza nia œwiat³a i rekry sta li za cji. Auto rzy w stru ktu rze PK stwier dzili kwarc gro nia sty 
z hete ro ge ni cz nym wyga sza niem œwiat³a, z rekry sta li zacj¹ w pod jed no stkach
‘ballen’ i a-k warc rekry sta li zuj¹cy w typie cze rtu. a-c ri sto ba lit i a-k warc wspó³ wy -
stêpowa³y w danym kla s cie ‘ballen’. Doty ch czas kwarc gro nia sty by³ iden ty fi ko -
wany w postaci kla stów tylko w impa kto wych sto pach ska l nych. Pod jed no stki
‘ballen’ w kla s cie kwa rcu gro nia stego maj¹ roz miary od 8 do 214 µm (Ferrière i in. 
2009). Podo bnego rz¹du wie l ko œci pod jed no stki stwier dzono w gne j sie z ¿y³¹ taga -
mitu.

Ana li zy sue wi tu z astro b le my Che sa pe a ke Bay wyka za³y obe cnoœæ w nim sfe rul
kwa r cu two rzo nych na gra ni cy dome ny kwa r cu rekry sta li zuj¹cego ze szkli wa (Jac -
kson i in. 2016). Foto gra fi cz na doku men ta cja auto rów dowo dzi, ¿e sfe ru le sta no -
wi¹ obwo dow¹ par tiê kla stu ‘ballen’ z wcze œ niejsz¹ rekry sta li zacj¹ w cen trum,
podo b nie jak przed sta wia to ryc. 8C. W astro b le mie Che sa pe a ke Bay, w sto pach
ska l nych boga tych w kla sty, ziden ty fi ko wa no wspó³wystê po wa nie cri sto ba li tu
i try dy mitu oraz para mo r foz kwa r cu po try dy mi cie (Jac kson i in. 2011). Rów nie¿
w ska³ach ksiê ¿y co wych typu baza l tu i gabra, pozy ska nych pod czas misji Apo llo 11 
i 15, ziden ty fi ko wa no akce so ry cz ne wspó³wystê po wa nie cri sto ba li tu i try dy mi tu.
Oba mine ra³y mia³y nisk¹ dwój³omnoœæ, cri sto ba lit moza i kow¹ stru ktu rê, a try dy -
mit pla mi ste wyga sza nie œwiat³a (Mason 1972; Tay lor i Mis ra 1975). W ninie j -
szym opra co wa niu, czêœæ p³ytek try dy mi tu, podo b nie do ska³ ksiê ¿y co wych, wyka -
zu je takie wyga sza nie (ryc. 8E). Ini cja l ne jed no stki ani zo tro po we obse r wo wa ne
w szkli wie dia p le kty cz nym w oka zie gne j su z taga mi tem przy pu sz cza l nie s¹ cri sto -
ba li tem, jako sta dium prze kszta³cania szkli wa w stru ktu rê kwa r cu gro nia ste go,
odpo wie d nio do pogl¹du Grie ve i in. (1996).

Kwarc w impa kty tach jest czê œciowo spie czony i w pre zen to wa nych przyk³adach 
wystê puj¹ tam PDF-y (ryc. 7C, D). Whi te head i in. (2002) stwier dzili wiêksz¹
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sta³oœæ PDF-ów w³aœnie w mie j s cach spie cze nia kwa rcu i uznaj¹ spie cze nie kwa rcu
za cechê post szo kow¹. Ferrière i in. (2008) stwier dzili w poje dyn czym kla s cie kwa -
rcu gro nia stego spie cze nie pod jed no stek ‘ballen’ a-k wa rcu ostro odgra ni czo nych
od czê œci z nie spie czo nym ‘ballen’ a-c ri sto ba li tem, co wska zywa³oby na dome -
nowy cha ra kter cechy spie cze nia kwa rcu.

Stwier dzo na w impa kty tach zaawan so wa na rekry sta li za cja oraz mine ra³y wtó r ne 
dowodz¹ sil nych zmian poim pa kto wych. W kra te rze Ries w Nie mczech w fazie
œro d ko wej sch³adza nia kra te ru stwier dzo no powszechn¹ hydro te r maln¹ kry sta li -
zacj¹ mine ra³ów ila s tych i zeo li tów (Osin ski 2005). W kra te rze Bo³tysz na Ukra i -
nie utwo rzo nym w podo bnym pod³o¿u kry sta li cz nym jak stru ktu ra PK, zmia ny
hydro te r ma l ne doty czy³y kry sta li za cji meta li: mie dzi, pla ty ny i sre bra (Gurov i in.
2015). Wed³ug Masa i ti sa i Naumo va (1993) zmia ny hydro te r ma l ne w stru ktu rze
PK zacho dzi³y eta po wo od tem pe ra tu ry 400–500oC do 100–150oC. Mine ra li za cje
wtó r ne s¹ szcze gó l nie dobrze udo ku men to wa ne w bre kcjach wynie sie nia cen tra l ne -
go dziê ki wyko na niu odwie r tu Woro ti lo wo (Naumov 1993). Pio no wy gra dient
mine ra li za cji wtó r nych zale ¿a³ od gra dien tu tem pe ra tu ry i sto p nia zbre kcjo wa nia
ska³ wynie sie nia. W dolnej czê œci zacho dzi³y zmia ny hydro te r ma l ne i dia ge ne ty cz -
ne pro wadz¹ce do powsta wa nia mon t mo ril lo ni tu, kal cy tu i piry tu. Kal cyt i zeo li ty
kon so li do wa³y bre kcje. Pio now¹ stre fo woœæ odkry to rów nie¿ dla mine ra li za cji zeo -
li tów w wynie sie niu cen tra l nym (Naumov 1992). Mine ra li za cja ró¿ nych typów
zeo li tów warun ko wa na by³a przez typy ska³: sue wit, bre kcje auto- i allo ge ni cz ne.
Ziden ty fi ko wa no nastê puj¹ce zeo li ty: heu lan dyt, cha ba zyt, ana lcym, lau mon tyt,
erio nit, sti l bit, Na-ha r mo tom i sko le cyt.

W ana li zo wa nych tu oka zach naj czê œciej odno to wa no mag ne tyt, piryt i zeo li ty,
spo ra dy cz nie inne tlen ki ¿ela za, w tym hema tyt. Matriks mikro kry sta li cz na jak
i izo tro po wa zape w ne zawie ra du¿e ilo œci mine ra³ów ila s tych. Bar dzo rza d ko iden -
ty fi ko wa no kal cyt.

Przed sta wio ne wyni ki wska zuj¹, ¿e w ska³ach zmie nio nych meta mo r fi z mem
impa kto wym, ana li zy rekry sta li zuj¹cego kwa r cu w posta ci cri sto ba li tu, kwa r cu
gro nia ste go i try dy mi tu mog¹ byæ isto t ne dla roz po zna nia prze kszta³ceñ zacho -
dz¹cych po impa kcie, w tra kcie sch³adza nia sto pu. Kwarc by³by tu mar ke rem
takich pro ce sów. Rów no cze œ nie ana li za sto pów ska l nych prze kszta³canych w ró¿ ne
matriks, dziê ki ich nie mie sza l no œci, mo¿e dosta r czyæ info r ma cji o ich prze mie sz -
cza niu w obrê bie astro b le my oraz typu i tem pa rekry sta li za cji mine ra³ów sto pu.
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