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Metaliczne sferule w osadach kenozoiku –
występowanie i problem
zanieczyszczeń antropogenicznych

Sta³y opad materii pozaziemskiej na powierzchniê globu odznacza siê du¿¹ ró¿no-
rodnoœci¹ wielkoœci docieraj¹cego materia³u oraz zmienn¹ przestrzenn¹ koncen-
tracj¹. Najbardziej spektakularne s¹ spadki du¿ych bry³ meteorytowych przyczy-
niaj¹cych siê do powstania kraterów. Niemal niezauwa¿alny jest znacznie obfitszy
opad najdrobniejszej materii py³owej. Najwiêkszym udzia³em w obrêbie docie-
raj¹cej materii cechuje siê materia kamienna, ale poza ni¹ wystêpuje tak¿e opad
materii magnetycznej wzglêdnie ³atwo identyfikowalnej w osadach.

Badania materii pochodzenia pozaziemskiego daj¹ szansê na poznanie historii
powstania Uk³adu S³onecznego oraz budowy wnêtrza naszej planety. Metaliczn¹
materiê zachowan¹ w osadach nale¿y postrzegaæ jako zapis gwa³townych wydarzeñ
kosmicznych, takich jak upadki meteorytów. Badania upadków zarówno grubozia-
rnistej, jak i drobnoziarnistej materii mog¹ te¿ prowadziæ do sporz¹dzenia opraco-
wañ stratygraficznych o regionalnym zasiêgu. Wzbogacenie ró¿nych osadów
w metaliczne sferule mo¿e byæ przes³ank¹ do korelowania ich na znacznym obsza-
rze. Czyni to badania nad materi¹ pozaziemsk¹ potencjalnie kolejnym narzêdziem
(markerem) mo¿liwym do wykorzystania w datowaniach wzglêdnych.

Materia pozaziemska jest znajdowana zarówno w wy¿szych partiach atmosfery,
jak i na l¹dach (w ska³ach, lodach lodowców) oraz w osadach dennych oceanów.
W ramach niniejszego opracowania g³ówny nacisk po³o¿ony jest na drobnoziar-
nist¹ frakcjê tzw. sferul. Sferule s¹ to sferyczne lub elipsoidalne obiekty powstaj¹ce
w wyniku ablacji materii kosmicznej wchodz¹cej w atmosferê ziemsk¹.

W osadach mog¹ równie¿ wystêpowaæ domieszki py³ów, których charakter
wykazuje cechy kulek kosmicznych. Jednak¿e ich geneza jest zwi¹zana z procesami
„ziemskimi”, zarówno naturalnymi, jak i antropogenicznymi. Do podgrupy zanie-
czyszczeñ naturalnych zalicza siê przede wszystkim py³y wulkaniczne. Natomiast
do podgrupy zanieczyszczeñ antropogenicznych nale¿¹ py³y powsta³e jako efekt
dzia³alnoœci przemys³owej cz³owieka (wynik spalania paliw sta³ych, uboczny pro-
dukt spawania).
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Problematyczn¹ kwesti¹ jest mo¿liwoœæ wystêpowania antropogenicznych zanie-
czyszczeñ w osadach kopalnych. O ile rzecz¹ oczywist¹ jest mo¿liwoœæ wystêpowa-
nia naturalnych „zanieczyszczeñ” w postaci py³ów wulkanicznych, o tyle autor nie
widzi mo¿liwoœci przenikania py³ów przemys³owych do g³êbokich warstw osadów.
Nie dostrzega siê naturalnych procesów umo¿liwiaj¹cych migracjê sferul prze-
mys³owych w g³¹b profilu. Mo¿liwe jest natomiast wystêpowanie py³ów antropo-
genicznych w powierzchniowych warstwach osadów. Dlatego te¿ w opinii autora
nale¿y unikaæ, b¹dŸ zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ w separowaniu py³ów kosmi-
cznych z osadów najm³odszych, podatnych na czynniki antropogeniczne.
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