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Klasyfikowanie chondrytów zwyczajnych –
kolejność prac, metody badań,
sprawy formalne i inne problemy

Klasyfikowanie u³atwia naszemu gatunkowi porz¹dkowanie wiedzy w okreœlonym
zakresie, a co za tym idzie u³atwia zapamiêtywanie informacji o otaczaj¹cym nas
œrodowisku, dlatego te¿ istniej¹ klasyfikacje praktycznie wszystkiego, w tym tak¿e
chondrytów zwyczajnych. Wspó³czesna klasyfikacja chondrytów zwyczajnych jest
rozwiniêciem schematu zaproponowanego przez Van Schmusa i Wooda w 1967 r.,
którego podstaw¹ jest sk³ad chemiczny, mineralogia oraz petrografia (cechy struk-
turalne i teksturalne) charakteryzowane z wykorzystaniem mikroskopów petro-
graficznych i mikrosondy, a tak¿e innych standardowych metod s³u¿¹cych okreœle-
niu uœrednionego sk³adu chemicznego ca³ej ska³y. Jedna lub dwie wielkie litery
oznaczaj¹ typ chemiczny (H, L, LL), a dodana do nich cyfra (od 1 do 7) okreœla
typ petrologiczny. Dlatego te¿ klasyfikuj¹c, czyli dopasowuj¹c do istniej¹cego sche-
matu nowe znajdowane okazy opieramy siê przede wszystkim na wynikach badañ
chemicznych („bulk chemistry”), a tak¿e mikrochemicznych oraz petrograficznych
i mineralogicznych w zakresie podstawowym. Zalet¹ takiego podejœcia jest pro-
stota, a wiêc mo¿liwoœæ wykonywania klasyfikacji przez studentów koñcowych lat
studiów kierunków nauk o Ziemi i Wszechœwiecie, co ma niebagatelne znaczenie
wobec liczby okazów wymagaj¹cych sklasyfikowania (zw³aszcza wœród chondrytów
zwyczajnych). Podstawow¹ wad¹ tego systemu jest natomiast oparcie go na
modelu warstwowej budowy cia³ macierzystych chondrytów („onion-shell”), który
jest zbyt uproszczony i dlatego stwarza trudnoœci, szczególnie przy klasyfikowaniu
chondrytów o brekcjowej budowie, których geneza pasuje raczej do modelu
budowy planetoid typu „rubblepile”.

Stosowanie najprostszych metod badañ chemicznych oraz mineralogicznych
i petrograficznych powoduje wiele niejednoznacznoœci i nieprecyzyjnoœci w klasyfi-
kowaniu poszczególnych okazów. Podobny efekt wprowadza równie¿ brak precy-
zyjnego i jednoznacznego zdefiniowania niektórych kryteriów, zw³aszcza petrogra-
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ficznych i mineralogicznych. W przezwyciê¿eniu tych trudnoœci pomaga, aczkol-
wiek nie niweluje ich zupe³nie, doœwiadczenie badacza klasyfikuj¹cego chondryt.

Proces klasyfikowania koñczy formalne zatwierdzenie wyników badañ „klasyfi-
kacyjnych” przez Komisjê Nazewnictwa Meteoritical Society w USA i opubliko-
wanie ich w Meteoritical Bulletin. Jednak¿e klasyfikowanie meteorytów, w tym
i chondrytów zwyczajnych, z koniecznoœci w wielu aspektach wymaga stosowania
skrótów i uproszczeñ, przez co pozbawia osoby dokonuj¹ce klasyfikacji meteorytu
mo¿liwoœci przedstawienia wielu cech niepowtarzalnych ka¿dego okazu. Zatem
klasyfikacja chondrytu zwyczajnego i ka¿dego innego meteorytu powinna byæ
pocz¹tkiem, a nie koñcem jego badania. Niestety brak jest mo¿liwoœci publikowa-
nia szerszych opisów chondrytów zwyczajnych, które mog¹ w istotny sposób przy-
czyniæ siê do uzupe³nienia lub zmian w przyjmowanych do tej pory modelach two-
rzenia siê chondr, chondrytów i ich cia³ macierzystych. Takich charakterystyk,
zw³aszcza w odniesieniu do chondrytów zwyczajnych praktycznie nie przyjmuj¹ do
publikacji ¿adne œwiatowe czasopisma naukowe. Stwarza to znaczne trudnoœci
w budowaniu nowych, byæ mo¿e bardziej przystaj¹cych do rzeczywistoœci modeli
formowania siê wczesnego Uk³adu S³onecznego i stwarza pozory, ¿e o tym typie
meteorytów wiemy ju¿ praktycznie wszystko. Zdaniem autorów jednak¿e warto
jest gromadziæ szczegó³owe charakterystyki tak¿e chondrytów zwyczajnych, gdy¿
poprzez ich porównywanie mo¿na odkryæ prawid³owoœci, które czêsto pozostaj¹
niedostrzegalne w przypadku badañ pojedynczych okazów.
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