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Późno dewońskie impakty
Late Devonian impacts

Abstract: In 1970 the first hypothesis, which claimed that large meteorite landed in ocean at
Frasnian/Famennian boundary and caused mass extinction was proposed. In Late Devonian
deposits there are many potential impact evidences. Nonetheless, many years of searching for
iridium anomaly, shocked minerals, microtektites and craters in the F/F boundary passage deposits
have failed. The most probably crater, which could be connected with F/F boundary is Siljan Ring
in Sweden.
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W historii ¿ycia na Ziemi mia³o miejsce piêæ wielkich wymierañ. Jako ich g³ówne
przyczyny podaje siê: zmiany poziomu mórz, ruchy tektoniczne, zmiany klimaty-
czne oraz uderzenia cia³ kosmicznych. Jednym z najwiêkszych biotycznych kryzy-
sów by³o wymieranie póŸnodewoñskie na granicy fran/famen, podczas którego
wymar³o ok. 83% organizmów morskich. Zdarzenie to znane jest równie¿ jako
Kellwaser Crisis, poniewa¿ jest zwi¹zane z anoksycznymi, bitumicznymi wapienia-
mi z anoksycznych warstw Kellwaser, znajduj¹cych siê w niemieckich stanowi-
skach z utworami dewonu. Wiek granicy f/f zosta³ okreœlony na 367,5 mln lat na
podstawie zon konodontów, które ówczeœnie by³y szeroko rozpowszechnionymi
morskimi organizmami. Na podstawie wystêpowania ich gatunków mo¿na okre-
œliæ biostratygraficzny wiek badanych osadów. Osady granicy f/f mo¿na zlokalizo-
waæ w dolnej czêœci zony konodontowej triangularis, co zosta³o zatwierdzone przez
International Subcommission on Devonian Stratigraphy (tab. 1). Jak dot¹d tylko
na granicy kreda–paleogen potwierdzono pozaziemsk¹ przyczynê masowego wy-
mierania. McLaren (1970) jako pierwszy zaproponowa³, ¿e wymieranie póŸno-
dewoñskie spowodowane by³o uderzeniem du¿ego cia³a kosmicznego w ocean,
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które skutkowa³o wywo³aniem gigantycznego tsunami oraz póŸniejszymi zmiana-
mi klimatycznymi. Hipoteza ta wyprzedzi³a odkrycie Alvareza i in. (1980) o zwi¹z-
ku miêdzy biotycznymi kryzysami a impaktami. Wziêcie pod uwagê asteroidy jako
potencjalnego czynnika odpowiedzialnego za wymieranie nierozerwalnie ³¹czy siê
ze znalezieniem w osadach tego samego wieku ekstremalnie wysokich zawartoœci
platynowców.

Tabela 1. Zonacja konodontowa późnego dewonu (McGhee 1996).

Famen 365,5 Ma dolny crepida

366 Ma górny triangularis

366,5 Ma środkowy triangularis

367 Ma dolny triangularis

Fran 367,5 Ma Linguiformis

najwyższy gigas

368 Ma późny rhenana

środkowy gigas

368,5 Ma rhenana

dolny gigas

Dodatkowo, jak ma to miejsce w przypadku granicy kreda-paleogen, i³ grani-
czny mo¿e zawieraæ tak¿e komponenty cia³a kosmicznego (Kastner i in. 1984).
Obok anomalii geochemicznej za obecnoœci¹ impaktu przemawia wystêpowanie:
mikrotektytów, minera³ów szokowych oraz samego krateru. Kilka du¿ych struktur
uderzeniowych mo¿e byæ potencjalnie zwi¹zanych z wymieraniem fran/famen
(tab. 2). Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest szwedzki Siljan Ring,
który maj¹c œrednicê 52 km, jest najwiêksz¹ struktur¹ uderzeniow¹ Europy. Jego
wiek obliczony metod¹ 39Ar–40Ar zosta³ oszacony na 376,8±1,7 mln lat. Za obe-
cnoœci¹ impaktów w póŸnym dewonie przemawia równie¿ impaktowa brekcja
Alamo w Nevadzie, USA. Jej wiek jednak nie pokrywa siê z granic¹ f/f, poniewa¿

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 6, 2015

Tomasz BRACHANIEC, Krzysztof BROM 35

Tabela 2. Znane kratery uderzeniowe potencjalnie związane z wymieraniem na granicy fran-famen. Dane
z EarthImpactDatabase.

Krater Średnica (km) Wiek (mln lat)

Siljan, Szwecja 52 376,8±1,7

Charlevoix, Quebec, Kanada 54 342±15

Kaluga, Rosja 15 380±5

Elbow, Kanada 8 395±25

Crooked Creek, USA 7 320±80

Flynn Creek, USA 3,8 360±20

Woodleigh, Australia 40 364±8

Ilyinets, Ukraina 8,5 378±5



impakt ten mia³ miejsce najprawdopodobniej jeszcze w górnym franie. W dolnym
famenie natomiast powsta³a s³ynna struktura Taihu Lake, która jest najprawdopo-
dobniej Ÿród³em mikrosferul, znajdowanych w utworach dewoñskich na terenie
Chin (Wang 1992).

W przeciwieñstwie do granicy kreda-paleogen, na prze³omie franu i famenu, nie
stwierdzono wystêpowania minera³ów szokowych. Drobne ziarna kwarcu szoko-
wego wystêpuj¹ mimo to razem z brekcj¹ Alamo w górnym franie. Tektyty s¹
naturalnymi bry³kami zasobnymi w szkliwo. Na skutek impaktu zostaj¹ rozrzu-
cone na odleg³oœci setek, a nawet tysiêcy kilometrów. Mikrosferule dolnego fame-
nu znajdowane s¹ w stanowiskach chiñskich i belgijskich (Claeys i in. 1992, Claeys
i Casier 1994). Interpretacja potencjalnych dowodów na impakt mo¿e byæ proble-
matyczna, czego przyk³adem s¹ wspomniane belgijskie sferule, które nie wspó³wy-
stêpuj¹ z anomali¹ geochemiczn¹ (Clayes i in. 1996). Jak twierdzi Jansa (1993)
kometa jako cia³o odbiegaj¹ce zasadniczo budow¹ od asteroid/meteoroidów nie
pozostawi po impakcie anomalii platynowców w osadzie. Claeys i Casier (1994)
uwa¿aj¹, ¿e Ÿród³em sferul w Belgii jest krater Siljan. Dowody na impakty w póŸ-
nym dewonie zamieszczono w tabeli 3. Chiñskie sferule znajduj¹ siê w osadzie ok.
2 mln lat starszym ni¿ granica fran/famen i s¹ równowiekowe z ma³¹ anomali¹ iry-
dow¹, wykryt¹ w formacji Canning Basin w Australii (Playford i in. 1984). Osady
te zawieraj¹ ok. 0,3 ppb irydu i biostratygraficznie znajduj¹ siê w górnej czêœci
konodontowej zony triangularis. Mimo to, Nicoll i Playford (1990) ustalili, ¿e pra-
wid³owe po³o¿enie wspomnianego irydu przypada w dolnym poziomie crepida,
przez co jest on równowiekowy z chiñskimi sferulami. Mimo, ¿e iryd jest pierwia-
stkiem rzadkim wystêpuje naturalnie w zbiornikach wodnych. Istnieje mo¿liwoœæ,
¿e jest on wy³apywany z toni wodnej i koncentrowany przez cyjanobakterie Frute-
xites, w trakcie ich procesów ¿yciowych. Podobn¹ genezê mog¹ mieæ nagromadze-
nia takich pierwiastków jak: ¿elazo, kobalt, arsen, antymon i cer (Playford i in.
1984).

Tabela 3. Stratygraficzne przedstawienie dowodów na liczne impakty w późnym dewonie. Zmodyfikowane
z Hallam i Wignall (1997).

Zony konodontowe Anomalia irydowa Możliwe kratery
meteorytowe

Inne dowody na
impakt

FAMEN praesulcata Chiny Mikrosferule, Chiny

crepida Australia i Chiny Taihuu Lake, Chiny Mikrosferule, Chiny

triangularis Belgia i Chiny Siljan Ring, Szwecja Belgijskie i chińskie
mikrosferule

FRAN linguiformis Chiny Mikrosferule
i tsunamity, Chiny

gigas/rhenana

asymmetricus

punctata USA Kwarc szokowy
i brekcja Alamo

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 6, 2015

36 Późno dewońskie impakty



Reasumuj¹c, wiele lat poszukiwañ nie da³o jednoznacznej odpowiedzi co do
impaktowej genezy wymierania na granicy fran/famen. Niestety, dewoñski zapis
potencjalnych spadków materii kosmicznej jest du¿o gorzej zachowany w zapisie
kopalnym ni¿ w osadach granicy kreda-paleogen. Anomalia irydowa w górnej kre-
dzie stanowiska w Gubbio zawiera nagromadzenie irydu ok. 30 razy wiêksze od
tego z formacji Canning Basin. Mimo wszystko na podstawie datowania krateru
Siljan mo¿na wysnuæ przypuszczenie, ¿e impakty mia³y poœredni wp³yw na dewoñ-
skie zubo¿enie bioró¿norodnoœci.
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