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Impaktyty struktury Popigaj, Syberia
Impactites from the Popigai structure, Siberia

Abstract: The multi-ring Popigai structure formed in the crystalline rocks of sub-polar Siberia is
the largest one in the Asia territory. The complexity of its structure, the weak erosion and
numerous, deep geological drillings determine its uniqueness when compared to the rocks found
in Chicxulub, Vredefort and Sudbury. Shocked rocks, mainly gneisses, have fluidal texture, heavily
brecciated garnets and opaque minerals. The presence of high- and low-temperature impact melt
breccia types called tagamites have been described from the crater. Breccias of suevite express
variability from low-glassy types to highly porous structures similar to tuffisites. The part of melts
or glasses with vesicles, crystallites and clasts can be interpreted as pseudotachylite. Mineral
globules and corroded clasts can be found in impactites. Feldspars are transformed into
maskelynite, and quartz into lechatelierite. Sometimes quartz shows the ballen structure and has
nebulous contacts. Graphite, ilmenite, and pyrite are dispersed in tagamites. The secondary
mineralization of zeolites occurred in vesicles.
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Wstęp

Przygl¹daj¹c siê powierzchni naszego Ksiê¿yca lub Marsa i odbieraj¹c w sieci inter-
netowej informacje o du¿ych obiektach kosmicznych, których orbity s¹ lub bêd¹
niebezpiecznie blisko Ziemi, dochodzimy do przekonania, ¿e impaktowy los naszej
planety jest podobny do losu innych planet Uk³adu S³onecznego. Impakty s¹
powszechnym zdarzeniem w tym uk³adzie, a zatem i Ziemia nie by³a i nie jest od
nich wolna. Znanych jest oko³o 160 struktur impaktowych i oko³o 20 poziomów
impaktowych w materia³ach sedymentacyjnych. Œrednice kraterów siêgaj¹ 300 km,
a wiek do 2,02 biliona lat. Astroblemy maj¹ prost¹ strukturê wklês³ej misy, np.
krater Barringera w Arizonie, lub te¿ s¹ bardziej skomplikowane z centralnym sto¿-
kiem, z pierœcieniami i korytami wokó³.
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Teoretyczne obliczenia Jones’a (1987) dowodz¹, ¿e du¿y impakt jest w stanie
naruszyæ skorupê Ziemi do nieci¹g³oœci Mohorovièicia. G³êbokoœæ wspó³czesnych
kraterów siêgaæ mo¿e kilometrów, np. w kraterze Siljan w Szwecji o œrednicy
52 km spêkania ska³ siêga³yby do g³êbokoœci 35–40 km. Fluidy z p³aszcza wni-
ka³yby wówczas w impaktowe spêkania skorupy. Œrednica krateru dla takiej aktyw-
noœci musia³aby byæ co najmniej 24 km, tak jak krater Ries. Przyk³adowo, w krate-
rze Charlevoix stwierdzono obecnoœæ uskoków w dolnej czêœci skorupy. Szacuje
siê, ¿e takie warunki na Ziemi spe³nia oko³o 25 kraterów. Oznacza³oby to bez-
wzglêdne uruchamianie komór magmowych, zatem impaktowi towarzyszy³aby
aktywnoœæ wulkaniczna, która jest kwestionowana w warunkach impaktu przez
niektórych badaczy. Jones uwa¿a, ¿e styki l¹dów z oceanami mog¹ byæ najbardziej
reaktywnymi miejscami. Struktura Popigaj, jak i nadmorska struktura Kara,
spe³nia³yby takie kryterium.

Astroblema Popigaj na pó³nocnej Syberii jest najwiêksz¹, pierœcieniow¹ stru-
ktur¹ w Azji. Analizy wykaza³y, ¿e impakt zaszed³ wzd³u¿ azymutu 225o (Masaitis
i Mashchak 1980).

Wed³ug danych zespo³ów eksploruj¹cych strukturê (Masaitis 1999, Deutsch
i in. 2000, Masaitis 2002) krater Popigaj w Rosji jest struktur¹ z³o¿on¹, z lokali-
zacj¹ N 71o28’ E 110o11’ w delcie rzeki Popigaj (patrz ryc. 1). Rzeka Popigaj
u ujœcia do rzeki Chatanga tworzy sieæ rzeczn¹ z wieloma wyspami. Nad brzegami
tych odga³êzieñ w kraterze tworz¹ siê wysokie klify z ekspozycj¹ ska³ tarczy impak-
towej i impaktytów.

Jest to obszar subpolarnej Syberii zamieszka³y przez ma³e plemiê Do³gan, obec-
nie oko³o 10 tys. ludzi. Depresja krateru siêga 150–200 m poni¿ej otaczaj¹cej
topografii. Wielka wartoœæ poznawcza struktury wynika z faktu nie zniszczenia jej
przez erozjê oraz licznych, g³êbokich odwiertów, które ujawni³y naturê geologiczn¹
krateru i jego pod³o¿a skalnego. Odwierty robiono na g³êbokoœæ 1,5 km. Struktura
zosta³a odkryta ju¿ w latach 40-tych XX wieku, jednak nie zinterpretowano wów-
czas jej prawdziwego pochodzenia. Czêœæ geologów w latach 1950-tych dostrzega³a
podobieñstwo struktury do krateru Ries w Niemczech i dla obu przyjmowano
wówczas wulkaniczne pochodzenie. Jednak ska³y Popigaj nie s¹ bazaltami lub
andezytami, a zawieraj¹ klasty o œrednicach od dziesi¹tków metrów do fragmentów
milimetrowych. Obecnie ska³y zosta³y rozpoznane jako impaktowe stopy (ang.
impact melt rocks) z licznymi impaktowymi diamentami. Objêtoœæ ska³ impakto-
wych szacuje siê na ca 1750 km3. Ska³y s¹ ró¿nobarwne, w chaotycznym uk³adzie
spowodowanym przez kraterowanie. S¹ to polimiktyczne brekcje allogeniczne.
Ciemnobr¹zowe i szare gnejsy Archaiku, czarne diabazy i ró¿owe kwarcyty z ery
proterozoicznej; jasnozielone, ¿ó³te i ciemnoczerwone i³owce z Kambru; bia³e i jas-
nobr¹zowe wapienie i dolomity z Kambru; szare pasmowane piaskowce z Permu,
niebieskie gliny Jury i czarne wêgle Kredy tworz¹ tarczê impaktow¹ struktury.
W tej ró¿norodnoœci ska³ wystêpuj¹ bomby i od³amki ciemnozielonego pêcherzy-
kowatego szkliwa oraz czarne dajki injekcyjne impaktowego rumoszu. Bomby
gnejsów s¹ pokryte szkliwem, a skruszone i zmieszane ska³y s¹ scementowane szar¹,
piaszczyst¹ matriks (Deutsch i in. 2000).
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Sch³odzona stopiona ska³a impaktowa zwana jest tutaj tagamitem, od pasma
wzgórz Tagamy przy rzece Popigaj. Pasmo skalnych impaktów ci¹gnie siê wzd³u¿
koryta rzeki i zawiera jasne klasty zbrekcjowanego i zszokowanego gnejsu, osi¹ga-
j¹cego do 20 m œrednicy. W czêœci centralnej krater jest pokryty brekcj¹ suevitu
z soczewkami allogenicznych brekcji zwanych koptoklastytami. W NW obszarze
krateru wystêpuje pierœcieniowy rów wype³niony allogeniczn¹ brekcj¹ i stopem
ska³. To wype³nienie zanika ku obrze¿u krateru. Ma³y, p³aski sto¿ek centralny
zawiera brekcje i czêœciowo stopione ska³y. Wielopierœcieniowy, niezerodowany
Popigaj znajduje odpowiedniki du¿ych struktur na Ziemi, jednak Vredefort jest
struktur¹ zerodowan¹, Sudbury zerodowan¹ i stektonizowan¹, zaœ Chicxulub jest
pokryty grubym sedymentem. Mineralogicznym ewenementem Popigaj s¹ drobne
diamenty impaktowe, najwiêksze do 10 mm œrednicy, wystêpuj¹ce tutaj w eksplo-
atacyjnej iloœci. S¹ one bezbarwne, ¿ó³te, szare i czarne, zawsze bez wartoœci jubiler-
skiej. P³askie kryszta³y odtwarzaj¹ krystalograficzny kszta³t grafitu. P³askie dia-
menty s¹ polikrystalicznymi agregatami. Wystêpuj¹ w ska³ach impaktowych oraz
w ich litycznych klastach (Koeberl i in. 1997, Deutsch i in. 2000).

Impaktyty struktury Popigaj

W toczonej powszechnie debacie na temat przekszta³ceñ skalnego pod³o¿a, czyli
tarczy impaktowej, po uderzeniu meteorytu, przyjêcie ogólnego terminu impaktyty
nie budzi sprzeciwów. Impaktyty s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od czasu ich
powstawania podczas impaktu, po³o¿enia w kraterze oraz od litologii i stratygrafii
tarczy. W g³êbi krateru, np. odwiert 330 m w Chicxulub, ujawnia siê specyficzna
stratyfikacja impaktytów, od do³u w postaci ska³y silnie sproszkowanej i pêcherzy-
kowej, do typu suevitu z wiêkszymi klastami w górze (French 1998).
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Ryc. 1. Mapa północnej Syberii i Uralu z zaznaczeniem lokalizacji struktury Popigaj i bliźniaczej astroble-
my Kara – Usta-Kara (czerwone kółka i strzałki). Wg Kara Sea map.png, zmienione.



Wed³ug danych Dresslera i Reimolda (2001), wiek struktury Popigaj ocenia siê
na 35,7±0,2 Ma. Na pod³o¿u krystalicznym i osadowym zalegaj¹ allogeniczne
brekcje ze szkliwem pokrywaj¹ce dno krateru warstw¹ o gruboœci 1 km. Szkliwo
impaktowe jest w klastycznym materiale klifów i megabrekcji na dnie krateru oraz
w depozycie suevitu w górnej warstwie dna krateru

Brekcje i kataklazyty ska³ krystalicznych tworz¹ pierœcieniowe wyniesienie – s¹
to autochtoniczne lub paraautochtoniczne brekcje, powstaj¹ce przy ciœnieniu
8–10 GPa. Polimiktyczne allogeniczne brekcje wystêpuj¹ jako dwa typy: brekcje
blokowe i brekcje drobnoziarniste, psammityczne, rzadko z du¿ymi klastami (kop-
toklastyty). Drugi typ powsta³ g³ównie z piaskowców Kredy z wêglem. Oba typy
mog¹ zawieraæ do 10% szkliwa lub sch³odzonego stopu. Powsta³y one przy ciœnie-
niu 40–45 GPa. Brekcje blokowe zalegaj¹ u do³u, zaœ koptoklastyty na górze osadu
impaktowego. Oba typy maj¹ wzajemne kontakty gradacyjne. Suevity i tagamit
zawieraj¹ sch³odzony i czêœciowo zrekrystalizowany stop impaktowy, w tagamicie
tworzy on g³ówn¹ matriks. Klasty gnejsów, ska³ osadowych i ich minera³ów tworz¹
w tagamitach do 10–20% ich objêtoœci, w suevitach do 90%. Du¿e inkluzje ska³
krystalicznych mog¹ mieæ 50–100 m œrednicy (Masaitis 2002).

W wiêkszoœci kraterów ich ejekty nie wykazuj¹ warstwowania. Wewnêtrzna
struktura depozytu impaktowego Popigaj jest chaotyczna, jednak najwy¿sze jego
partie s¹ s³abo warstwowane. Jest ono widoczne w suevitach i litycznych mikrobre-
kcjach (koptoklastytach). Suevit jest zró¿nicowany w zale¿noœci od proporcji
w nim klastów szkliwa, litoklastów (fragmenty ska³ osadowych i krystalicznych),
krystaloklastów (minera³y) i granoklastów (obtoczone minera³y, g³ównie z luŸnych
piaskowców i piasków). Zawiera liczne lapilli. Sortowane, warstwowane suevity
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Ryc. 2. Uproszczony schemat rozmieszczenia głównych typów impaktytów w kraterze Popigaj. Wg
Deutsch i in. (2000), zmienione.



opisano z Ries, Sudbury i Logoisk. Obecnoœæ lapilli akrecyjnych w osadzie impa-
ktowym dowodzi, ¿e impakt odbywa³ siê w wilgotnym pod³o¿u (Masaitis 2003).

Podczas impaktu w pod³o¿e krystaliczne tworz¹ siê struktury podobne do ska³
magmowych, ujawniaj¹ce np. kolumnowe dzielenie. Zwarte impaktyty „krystalicz-
ne” stygn¹ szybciej ni¿ impaktyty porowate. W Popigaj te pierwsze, typu tagamit,
zawieraj¹ wiêcej stopu i rekrystalizuj¹cych mikrolitów (ryc. 3A), drugie, których
przyk³adem mog¹ byæ suevity, s¹ bogate w ró¿norodne klasty (ryc. 3B) (Osinski
i in. 2008).

Gnejs, diaplektyczny, zszokowany

Rozprzestrzenianie siê w trakcie impaktu ska³ tarczy impaktowej w³¹czanych do
impaktytów jest uzale¿nione typem ska³ pod³o¿a oraz k¹tem, pod jakim uderza
impaktor. Wspó³czynnik dyspersji jest znacznie mniejszy w kraterach o krystalicz-
nym pod³o¿u i znacznie wiêkszy w kraterach z pod³o¿em sedymentacyjnym. Dla
gnejsów Popigaj wspó³czynnik dyspersji wynosi³ 45, dla granitów krateru Bol-
tysh 5, zaœ dla pod³o¿a sedymentacyjnego krateru Kara 98 (Masaitis i Mashchak
1980). Poza gnejsami, tarczê impaktow¹ tworzy³y i inne ska³y krystaliczne: maficz-
ne i ultramaficzne ska³y magmowe i granity (Dressler i Reimold 2001).

Gnejsy zalegaj¹ce w pod³o¿u Popigaj tworz¹ ksenolity znajdowane w kraterze
i poza nim. Ksenolity s¹ czêsto zszokowane impaktem i s¹ w³¹czane w ró¿ne typy
impaktytów. Maj¹ ró¿ne wymiary i kszta³ty (Masaitis 2005b). Nad gnejsami roz-
poznano ró¿ne typy impaktytów w nastêpuj¹cej sekwencji: allogeniczne megabre-
kcje krystaliczne i polimiktyczne, suevit krystaliczny i szklisty z wk³adkami tagami-
tu, suevit sedymentacyjny, allogeniczna mikrobrekcja, suevit sedymentacyjny, allo-
geniczna mikrobrekcja, suevit sedymentacyjny, allogeniczna mikrobrekcja. Frag-
menty gnejsu s¹ w polimiktycznych brekcjach allogenicznych, zaœ suevit zawiera
bomby gnejsu otoczone szkliwem (Masaitis 2003). Brekcje polimiktyczne z du¿y-
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Ryc. 3. Uproszczony schemat głównych skał impaktowych struktury Popigaj. A – tagamit ze szklistą
matriks, mikrolitami różnych minerałów (wydłużone) i pęcherzykami gazowymi (okrągłe); B – suevit z kla-
styczną matriks z kanciastymi i obtopionymi (okrągłe) fragmentami różnych skał. Zróżnicowanie mine-
rałów i skał zaznaczono różnymi kolorami. Według idei Osinski i in. (2008), zmienione.



mi ksenolitami wyœcielaj¹ dno krateru i ich mi¹¿szoœæ siêga kilkuset metrów
(Masaitis 2002). Ogromne klasty gnejsu z granatami i jego oszkliwione bomby
uwidaczniaj¹ siê w wysokich na ponad 140 m klifach, nad brzegami rozga³êzieñ
rzeki Popigaj. Zbrekcjowane i zszokowane klasty gnejsu dominuj¹ w brekcjach.
Szczeliny spêkanych gnejsów s¹ wype³niane czarn¹ matriks injekcyjn¹, której jed-
nak badacze nie opisali jako pseudotachylit, lecz jako czarny impaktowy rumosz
(Deutsch i in. 2000). Kwesti¹ otwart¹ jest identyfikacja pseudotachylitu w krate-
rze. Vishnevsky i Montanari (1999) w pod³o¿u wyró¿niaj¹ ró¿ne typy gnejsów:
biotyt, biotyt-granat-sillimanit, kordieryt, biotyt-granat-hipersten, biotyt-amfibo-
le. Sazonova i Feldman (1988) wykazali dla minera³ów z ³upków Popigai, ¿e przy
ciœnieniu 50 GPa po biotycie tworzy siê polimineralna pseudomorfoza typu
sanidyn+hypersten+ilmenit+szkliwo, zaœ po granacie sanidyn+hypersten+hercy-
nit+szkliwo.

***

Zszokowane fragmenty gnejsu przedstawia rycina 4. Okaz na rycinie 4A jest silnie
zbrekcjowany i skataklazowany, co uwidacznia równie¿ rycina 4B, gdzie fragmenty
krystaliczne ska³y s¹ jasne a sproszkowane ciemne. Kryszta³y kwarcu i skaleni
w skali mikro s¹ równie¿ zbrekcjowane. We fragmentach rozpoznawalne s¹ blaszki
biotytu. Jasny kryszta³ kwarcu w dolnej czêœci (ryc. 1A) jest czêœciowo up³ynniony
i zeszkliwiony.

Rycina 4C, D ilustruje zeszklony gnejs biotytowo-granatowy. Na zg³adzie mo¿-
na dostrzec w skali mikro ma³e pakiety blaszek biotytu lub fragmenty pojedyn-
czych blaszek, najczêœciej w zeszklonej matriks kwarcowo-skaleniowej, rzadziej
w granatach. Ciemne kryszta³y granatu zosta³y przekszta³cone w bezstrukturaln¹
masê i w znacznej swojej objêtoœci rekrystalizuj¹. Wiêkszoœæ jasnego kwarcu i ska-
leni jest zeszklona. Maskelynit wystêpuje w postaci lekko niebieskich klastów.
Liczne bia³e mikroglobule kwarcu widoczne s¹ w opakowych granatach i przewa¿-
nie w otoczkach przezroczystego szkliwa. Kontakty pomiêdzy kwarcem-skaleniami
i granatami s¹ faliste, czêœciowo nieostre, spowodowane wysok¹ temperatur¹ (ang.
nebulous contacts, Whitehead i in. 2002). Nie jest wykluczone, ¿e granaty te jako
„atolowe” zawiera³y kryszta³y kwarcu i skaleni w stanie pierwotnym (Borkowska
i Smulikowski 1973). G³ównie kwarc i skalenie, czêœciowo granaty, wykazuj¹ we
fragmentach teksturê pêcherzykow¹. Grafit wystêpuje w postaci drobnych skupieñ
w szkliwie kwarcowo-skaleniowym.

Zszokowany gnejs na rycinie 4E zawiera du¿y klast zeszklonego kwarcu oto-
czony czarn¹ obwódk¹ fragmentów biotytu. Okaz zawiera wiêksze skupienia grafi-
tu. Tekstura pêcherzykowa jest wyraŸniejsza ni¿ w okazie na rycinie 4C i D, a
w kryszta³ach skalenia widoczne s¹ wytopienia.

Fragment gnejsu na rycinie 4F ma s³abo czyteln¹ strukturê gnejsow¹. Zeszkle-
niu do maskelynitu uleg³ plagioklaz. Nieco wiêksze miarole s¹ pokrywane wtórnie
minera³ami ilastymi. Kwarc zachowa³ swoj¹ krystaliczn¹ postaæ, nieliczne globule
zeszklonego kwarcu s¹ zatopione w maskelynicie.
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Tagamity – żużlowy, nisko- i wysokotemperaturowy

Rondot (1971) do opisu autochtonicznych brekcji w kraterze Charlevoix w Kana-
dzie u¿y³ dwóch terminów: pseudotachylit w centrum struktury oraz mylolistenit
dla dajek brekcyjnych oddzielaj¹cych bloki w uskokach. Obie ska³y zdefiniowa³
jako: czarne, afanitowe lub szkliste ¿y³ki to pseudotachylit, zaœ sproszkowana, skru-
szona ska³a o ró¿nej barwie, której fragmenty wskazuj¹ na ruch wielokierunkowy
to mylolistenit (Rondot 1989). Mylolistenit jest polimiktyczn¹ brekcj¹ krateru,
który jest identyfikowany z pseudotachylitem typu B, powstaj¹cym w póŸniejszej
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Ryc. 4. Zszokowane i zeszkliwione skały tarczy impaktowej Popigaj. A, B – kataklazyt gnejsu biotytowego
(B – zgład w świetle odbitym); C, D – diaplektyczny gnejs biotytowy z opakowymi granatami (strzałka);
E – zszokowany gnejs biotytowy z klastem szklistego kwarcu (strzałka); F – maskelynit plagioklazowy
(strzałka) w zszokowanym gnejsie. Podziałka milimetrowa. Oryg.



fazie kraterowania (Rondot 2000). Termin tagamit dla podobnej ska³y impakto-
wej, przez niektórych interpretowanej w dajkach jako pseudotachylit, zosta³ u¿yty
przez rosyjskich badaczy na okreœlenie masywnej stopionej ska³y impaktowej, od-
krytej w du¿ych kraterach Azji (Masaitis i Mashchak 1980). Inni autorzy takie
ska³y okreœlaj¹ te¿ jako szkliwo impaktowe, impaktowe ska³y ze stopem, stop bez
klastów (Masaitis 2005a). Tagamity definiowane s¹ jako ska³y z matriks szklist¹
lub czêœciowo krystaliczn¹ z licznymi inkluzjami zszokowanych lub rekrystali-
zuj¹cych fragmentów ska³ krystalicznego pod³o¿a lub ich minera³ów. Wyró¿niono
dwa typy tagamitów, nisko- (NT) i wysokotemperaturowe (WT). Ró¿ni¹ siê one
cechami petrograficznymi, zawartoœci¹ szkliwa, tlenków ¿elaza i wody (Masaitis
1999). Wystêpuj¹ jako soczewki, dajki, du¿e bomby lub pokrywy w depozycie
innych impaktytów, brekcji suevitu. Bardzo du¿e, odkryte erozj¹ pokrywy tagami-
tu uwidaczniaj¹ siê w klifach nadrzecznych. Tagamity zalegaj¹ na allogenicznych
brekcjach i s¹ pokryte suevitem. Gruboœæ warstw tagamitów dochodzi do 780 m
i rozci¹gaj¹ siê one na d³ugoœci 32 km. Ogólna objêtoœæ tagamitów to ca 950 km3,
co stanowi 55% ca³oœci impaktytów Popigaj. G³ówne masy tagamitów s¹ zlokali-
zowane w czêœci po³udniowej i po³udniowo-zachodniej krateru (patrz ryc. 2).
Wysokotemperaturowe tagamity (WT) by³y szybko sch³adzane z temperatury ~
2000oC. S¹ one kryptokrystaliczne, zaœ niskotemperaturowe (NT) mikrokrystali-
czne. Typ pierwszy jest ciemnoszary i ma prze³am muszlowy, typ drugi jest te¿ cie-
mnoszary i ma prze³am nieregularny. Typ WT mo¿e byæ w formie zwyk³ego stopu
lub szklistych globul rozrzuconych w matriks. Tagamity wykazuj¹ otoczki reakcyj-
ne piroksenów wokó³ inkluzji kwarcu, agregaty kristobalitu, sieciowe tekstury ska-
leni i szliry lechatelierytu (Dressler i Reimold 2001). Analizy odwiertów z g³êboko-
œci do 780 m wykaza³y przemienne warstwowanie tagamitami WT i NT, czasem
z wstawkami suevitu i przewag¹ klastów gnejsu (Whitehead i in. 2002).

Tagamit bywa zupe³nie krystaliczny lub zawiera szkliwo z ~10% kryszta³ów.
W ponad 60% s¹ to kryszta³y enstatytu, plagioklazu, skalenia potasowego i jako
dodatkowe minera³y wystêpuj¹: ilmentit, hercynit, globule pirotynu, pirokseny,
lechatelieryt, biotyt. Wachlarzowe rekrystalizuj¹ce sferulity (trichity) zdarzaj¹ siê
w tagamitach z dominacj¹ stopu. Szkliste tagamity zawieraj¹ kordieryt. Enstatyt
i szkliwo tworz¹ korony na klastach kwarcu. Klasty plagioklazu wykazuj¹ zgiête
zbliŸniaczenia. W stopionej skale przezroczyste, jasnoró¿owe lub br¹zowe szkliwo
tworzy klasty zaokr¹glone lub kanciaste. Klasty kwarcu wykazuj¹ reakcyjne obwó-
dki ze stopem. W plagioklazach i piroksenach wyró¿nia siê subziarna daj¹ce
teksturê szachownicy (ang. checkerboard texture). Brzegi klastów maj¹ teksturê
obtopienia. Stwierdzono, ¿e tagamity WT i NT nie ró¿ni¹ siê œredni¹ zawartoœci¹
klastów i ich wymiarami oraz ziarnistoœci¹ matriks. Jednak pomiêdzy obu typami
zaznacza siê statystycznie istotna ró¿nica w szerokoœci korony otaczaj¹cej klasty.
Prze³amy typu WT s¹ bardziej szkliste. Wezykularne klasty plagioklazu wskazuj¹
na parowanie tych ska³ przy ciœnieniu >60 GPa. Stwierdzono wystêpowanie w nich
coesytu, stiszowitu i szlirów lechatelierytu. Zszokowany kwarc jest ³ukowato spê-
kany, ma ziarnist¹ strukturê typu rybiej ³uski (ang. ballen quartz). Taka struktura
wystêpuje w kwarcu spieczonym i niespieczonym. Kwarc spieczony jest br¹zowy
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(ang. toasted quartz) i w takich jego partiach wystêpuje najwiêcej PDF-ów. Pomiê-
dzy ró¿nymi stopami ska³ czêsto obserwowano nieostre kontakty powodowane
wzajemnym przenikaniem obu stopów w wysokich temperaturach (ang. nebulous
contacts). Struktura kryptokrystaliczna versus mikrokrystaliczna zale¿y tutaj od
zawartoœci wody w skalnym stopie. Czêœciowo stopione „szachownicowe” skalenie
czêsto otoczone s¹ Ca-plagioklazem (Whitehead i in. 2002).

Dwa typy szkliw wystêpuj¹ w tagamitach. Szkliwo œwie¿e, ze szklistym po³ys-
kiem, przezroczyste w p³ytce cienkiej, podobne do tektytów, jest w tagamitach
typu WT, zaœ zmienione, z dewitryfikacj¹, nieprzejrzyste, matowe, hemi- lub kryp-
tokrystaliczne w tagamitach NT (Raikhlin i in. 1982). To zró¿nicowanie jest
powodowane szklist¹ koron¹ ortopiroksenów wokó³ klastów (Whitehead i in.
2002). Analiza izotopów Sr i Nd w tagamitach dowiod³a, ¿e mieszanie stopu
impaktowego w tagamitach i szkliwie ró¿nych brekcji by³o niekompletne podczas
ejekcji (Kettrup i in. 2003).

***

Ró¿norodnoœæ tagamitów Popigaj ilustruje rycina 5. Tagamit na rycinie 5A jest
ska³¹ stopion¹ z licznymi drobnymi klastami kwarcu, w wiêkszoœci otoczonymi
bia³ymi, proszkowymi obwódkami minera³ów ilastych. Sporadycznie wystêpuje
kwarc typu „ballen quartz”. Ska³a jest pêcherzykowa w œrednim stopniu, w pêche-
rzykach widoczne s¹ wtórne krystalizacje minera³ów ilastych, czasem zeolitów,
hematytu lub goethytu. Matriks jasnopopielata wskazuje na rekrystalizacje mine-
ra³ów jasnych (kwarcu?) z szarego stopu. Sporadycznie w matriks mo¿na obserwo-
waæ grafit, który tworzy czêœciowe obwódki przy klastach kwarcu (nacisk mechani-
czny klastu). Inny typ tagamitu podobnego do pêcherzykowej lawy wulkanicznej
lub ¿u¿la hutniczego przedstawia rycina 5B. Jest to ska³a bogata w wiêksze i mniej-
sze pêcherzyki gazowe, z wiêkszymi i mniejszymi klastami kwarcu. Kwarc jest for-
mie up³ynnionego szkliwa, drobniutkie pêcherzyki w nim wskazuj¹ na kierunki
p³yniêcia. W pêcherzach nie widaæ mineralizacji wtórnych, zawieraj¹ je jedynie naj-
wiêksze, te o wymiarach kilkucentymetrowych. Matriks jest ciemn¹, prawie czarn¹
homogeniczn¹ mas¹. Matriks tagamitu niskotemperaturowego (ryc. 5C, D) jest
homogenna, ciemna, szarozielona, utworzona przez opakowe szkliwo, z licznymi
jasnymi klastami zeszkliwionego kwarcu lub rekrystalizuj¹cego kwarcu, czasem
w jasno¿ó³tych, niekompletnych otoczkach (ryc. 5D, minera³y ilaste?). Fluidalna
tekstura nie jest zauwa¿alna. Liczne s¹ drobne krystalizacje pirytu, najczêœciej
woko³o klastów kwarcu. Niektóre klasty kwarcu wykazuj¹ faliste, nieostre kontakty
temperaturowe z matriks. Woko³o zdeformowanego temperaturowo kwarcu wido-
czne s¹ ciemne obwódki. Takie obwódki Whitehead i in. (2002) identyfikowali
jako ortopirokseny. Zgodnie te¿ z ich danymi (cyt. za Maniatisem) matriks tagami-
tów NT jest kryptokrystaliczna (ziarna <10 µm). Okaz nie zawiera skalnych kla-
stów, dominuj¹ klasty kwarcu. W nielicznych du¿ych pêcherzach rekrystalizuj¹cy
z matriks kwarc jest pokryty minera³ami ilastymi i/lub chlorytami. Ska³a wykazuje
s³aby magnetyzm (ang. natural remanent magnetisation, wg Whitehead i in. 2002).
Rycina 5E, F przedstawia tagamit WT z licznymi jasnobr¹zowymi klastami mine-
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ra³ów miêkkich (ilaste, chloryty), z licznymi w nich kryszta³ami kwarcu i skaleni.
Bia³e klasty kwarcu s¹ nieliczne, natomiast przezroczyste, drobniejsze wystêpuj¹
licznie. W pêcherzach krystalizuj¹ minera³y ilaste, zeolity igie³kowe (mezolit), kal-
cyt. Jedynie górna czêœæ okazu jest silnie zeszkliwiona z wyraŸn¹ tekstur¹ fluidaln¹ –
fragment widoczny na rycinie 5F. Szkliwo ma prze³am b³yszcz¹cy, typowy dla taga-
mitu WT. Bia³y klast stopionego kwarcu (kwarc diaplektyczny) ma wybitne brzegi
temperaturowe. Ska³a wykazuje s³abszy magnetyzm ni¿ tagamit NT. Jasnobr¹zowe
klasty wykazuj¹ce szcz¹tkowe tekstury fluidalne stanowi¹ wtórne przekszta³cenia
w postaci minera³ów ilastych, czasem z mikroerozj¹. Vishnevsky i in. (2006) odno-
towuj¹ powszechne w ska³ach Popigaj zastêpowanie klastów szkliwa przez smektyt.
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Ryc. 5. Zmienność tagamitów w kraterze Popigaj. A – tagamit z „ballen quartz” (strzałka i wkładka);
B – tagamit typu żużla z dużymi pęcherzami (strzałka); C, D – tagamit niskotemperaturowy; E, F – tagamit
wysokotemperaturowy. Podziałka milimetrowa. Oryg.



Suevity

Brekcje suevitu wystêpuj¹ w górnych warstwach dna krateru. Dominuj¹ w czêœci
centralnej i tam osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ ponad 1000 m (Masaitis 1992). Na pó³noc
i wschód od nich s¹ eksponowane brekcje allogeniczne (Fig. 2; Masaitis i Mash-
chak 1980). Chemiczny sk³ad suevitów jest podobny do tagamitów i odpowiada
sk³adowi lokalnych granatowo-biotytowych gnejsów (Masaitis 1999).

Suevity zawieraj¹ liczne klasty szkliwa. Opisano cztery typy lityfikacyjne brekcji
suevitu:

1. O zawartoœci 50–70% fragmentów zmienionego lub œwie¿ego szkliwa o wy-
miarach lapilli i 30–50% fragmentów ska³ mezozoicznych.

2. Suevity luŸne lub s³abo zlityfikowane zawieraj¹ce g³ównie drobne cz¹stki ska³
Kredy.

3. Brekcje z chaotyczn¹ mieszanin¹ wielkich klastów, 1-80 m œrednicy, w ma-
triks silnie zeszklonej jak w typie 1.

4. Suevit typu Ries w postaci polimiktycznej brekcji z klastyczn¹ matriks do
70%, zawieraj¹cej popió³ oraz fragmenty szkliwa wielkoœci lapilli z warstw
mezozoicznych oraz krystalicznego pod³o¿a (Dressler i Reimold 2001).

Inny podzia³ suevitów Popigaj proponuje Masaitis na podstawie typów klastów
i ich iloœciowych proporcji (Masaitis 2003):

1. Ska³a z witroklastami (cz¹stki œwie¿ego lub zmienionego szkliwa).
2. Ska³a z litoklastami (fragmenty ska³ osadowych i krystalicznych).
3. Ska³a z krystaloklastami (fragmenty minera³ów ze ska³ krystalicznych).
4. Ska³a z granoklastami (zaokr¹glone lub subkanciaste ziarna mineralne z pia-

sków i piaskowców).
W zale¿noœci od procentowego udzia³u typu klastów suevity otrzymuj¹ przy-

k³adowo nazwy: witrogranoklastyczny, granowitroklastyczny, krystaloklastyczny,
itd. Typy s³abo zlityfikowane to witrogranoklastyczny i granowitroklastyczny.
Masaitis uznaje za suevit równie¿ ska³ê z 90% szkliwa. Stwarza to trudnoœci w kla-
syfikacji tych ska³. Analizy stratygraficzne suevitu pokazuj¹, ¿e ska³a gruboziarnista
zalega g³êbiej, zaœ warstwy drobnoziarniste s¹ po³o¿one nad gruboziarnistymi.
Warstwy suevitów s¹ te¿ przemiennie u³o¿one z tagamitami. Odró¿niane s¹ te¿
przez Masaitisa typy suevitów o chaotycznej strukturze i s³abo warstwowanej. Dla
suevitów charakterystyczne s¹ lapilli akrecyjne. Lapilli wystêpuj¹ chaotycznie lub
w warstwach o gruboœci 10–30 cm. Suevit witroklastyczny zawiera fragmenty zlity-
fikowane, bomby szkliwa, lechatelierytu i gnejsu pokrytego szkliwem (do 20 cm
œrednicy). Kettrup i in. (1999) wykazali, ¿e szkliwa pokrywaj¹ce bomby gnejsu s¹
allogeniczne wobec tej ska³y.

Porównanie tagamitu i suevitu przedstawia schemat na rycinie 3. Równoczeœnie
klasty w matriks suevitu powstaj¹cego podczas impaktu w tarczê krystaliczn¹, jak
w Popigaj, bêd¹ znacznie mniejsze i mniej liczne w porównaniu do suevitu z tarczy
ska³ osadowych (Osinski i in. 2008). Klasty zszokowanych gnejsów, ska³ osado-
wych i ich minera³ów stanowi¹ do 90% objêtoœci suevitu. Ska³a ta zawiera sch³o-
dzony stop impaktowy w postaci bomb i fragmentów. Suevity, podobnie jak taga-
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mity, zawieraj¹ diamenty. Wraz z suevitami wystêpuje drobnoziarnista brekcja
zwana koptoklastytem. Suevit spotykany jest równie¿ w odleg³oœci 20–25 km od
brzegu krateru (Masaitis 2002). Stopieñ dyspersji impaktytów z krystalicznej tar-
czy Popigaj jest znacznie mniejszy ni¿ z kraterów z tarcz¹ sedymentacyjn¹ (Masaitis
i Mashchak 1980).

Ze ska³¹ suevitu typu polimiktycznej brekcji wi¹¿ê siê zagadnienie tzw. wêdru-
j¹cych klastów (ksenolitów skalnych) rozwa¿ane przez Masaitisa (2005b). Ksenoli-
ty s¹ znajdowane w kraterze i poza nim. Maj¹ one ró¿n¹ litologiê, pochodz¹ z ró¿-
nych poziomów kraterowanego pod³o¿a i s¹ transportowane na dalekie odleg³oœci,
czêsto w przeciwnych kierunkach. Ich wymiary s¹ od milimetrów do dziesi¹tek
centymetrów. Mog¹ byæ kanciaste lub zaokr¹glone. Wyró¿niano w kraterach ró¿ne
dajki zawieraj¹ce ksenolity: dajki injekcyjne, dajki powstaj¹ce przez wyciskanie
i dajki powstaj¹ce przez wype³nianie. Dajki injekcyjne zawieraj¹ materia³ zbrekcjo-
wany i stopiony. S¹ tworzone podczas fazy ekskawacji. Drugi typ powstaje podczas
kompresji i ekskawacji przez zwiêkszanie ciœnienia, trzeci podczas modyfikacji kra-
teru i wype³niania pêkniêæ ska³. Dajki injekcyjne zawieraj¹ miêdzy innymi polimi-
ktyczne brekcje, suevit. Wymiary dajek injekcyjnych s¹ od centymetrów do dzie-
si¹tek metrów. Du¿e ksenolity s¹ czêsto lokowane w centrum dajki i s¹ czêsto zszo-
kowane impaktem. W dajkach tych klasty s¹ przemieszczane w górê i w dó³ (ang.
wandering clasts). Klasty te pozwalaj¹ na œledzenie dystrybucji materia³u skalnego
podczas i bezpoœrednio po impakcie.

***

Wybrane przyk³ady suevitów z krateru s¹ przedstawione na rycinie 6. Okaz na
rycinie 6A jest suevitem witroklastycznym, z du¿¹ iloœci¹ szkliwa rekrystalizuj¹cego
w kwarc drobnymi bia³ymi plamkami. Ten fragment odwiertu w czêœci prawej
zdjêcia zawiera dajkê szerokoœci ok. 2 cm suevitu drobnoziarnistego, granowitro-
klastycznego. Z lewej strony zdjêcia du¿y klast zszokowanego gnejsu biotytowego
jest przedstawiony w powiêkszeniu na rycinie 6B. Czarne fragmenty to biotyt, sza-
robr¹zowe to skalenie, bia³e to kwarc. Kwarc jest zeszkliwiony, te¿ w formie „rybiej
³uski”. Skalenie i kwarc maj¹ charakterystyczne dla wysokich temperatur faliste,
mgliste kontakty. Wiele klastów stopionej ska³y lub szkliwa jest okr¹g³ych. Frag-
ment jest silnie zlityfikowany. Kolejny okaz jest bomb¹ ciemnobr¹zowego szkliwa
z suevitu (ryc. 6C, D). Zawiera liczne jasne fragmenty szkliwa drobnopêcherzyko-
wego z fluidaln¹ tekstur¹. Jest to kwarcowe szkliwo diaplektyczne zawieraj¹ce bar-
dzo drobne klasty kwarcu rekrystalizuj¹cego. Bomba zawiera pêcherzyki wiêksze
(ryc. 6D, strza³ki) oraz bardzo liczne mikropêcherzyki wskazuj¹ce na wysok¹ tem-
peraturê topienia.

Tufizyt – (pumeks, suevit)

Analizy tufizytów z astroblemy Popigaj przedstawili Vishnevsky i in. (2006). Ska³a
wystêpuje w postaci dajek. Dajki w gnejsach pod³o¿a zawieraj¹ 10–90% szkliwa,
klasty gnejsów i kryptoziarnist¹ matriks. Wiêkszoœæ cz¹stek szkliwa jest porowata,
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a¿ do stopnia pumeksu. Szkliwo przekszta³ca siê w minera³y ilaste, w smektyt.
Minera³y wtórne to równie¿ chloryty, kalcyt, dolomit. Sporadycznie krystalizuje
piryt. Szkliwo tufizytów jest trzech rodzajów: I – homogeniczne, zielono-¿ó³to-
-br¹zowe, otrzymane z gnejsów; II – heterogeniczne z pr¹¿kami typu I, III – z coe-
sytem, pochodz¹ce z kwarcu. Tufizyty by³y injekcjowane w gnejsy przy niskim ciœ-
nieniu ~0,8–3,3 GPa, w odleg³oœci >25–30 km od centrum krateru. Bywaj¹ cie-
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Ryc. 6. Suevity i tufizyt krateru Popigaj. A – fragment suevitu witroklastycznego z dajką drobnoziarnistą
z prawej; B – fragment z A z klastem gnejsu biotytowego; C – bomba szkliwa diaplektycznego; D – frag-
ment z C z pęcherzykami (strzałki) i spienionym, fluidalnym szkliwem (białe fragmenty); E – suevit witrokla-
styczny (tufizyt); F – fragment z E z fluidalnym jasnozielonym szkliwem. Podziałka milimetrowa. Oryg.



mnoszare, œrednio lub silnie zlityfikowane, maj¹ te¿ strukturê fluidaln¹. S³abo zli-
tyfikowane przypominaja aglomerat tufu z dominacj¹ psamitowych fragmentów
(<5 mm). Czasem dajki s¹ otoczone <1 cm warstewk¹ ciemnego, zwietrza³ego
mylonitu. Szkliwo zawiera mikrolity piroksenów, globule kalcytu. Te ostatnie
i globule montmorillonitu s¹ nowymi danymi dla krateru. Sferule natywnego Ni-
Fe w niektórych tufizytach nie wykluczaj¹ mo¿liwoœci domieszek asteroidy
w impaktytach z Popigaj. Szkliwo zawiera fluidalne pasma minera³ów gnejsu. We
wszystkich szkliwach tufizytów Popigaj autorzy stwierdzali globule troilitu-piroty-
nu (do 60 µm œrednicy). Wielu geologów uwa¿a tufizyty za dajki suevitu. Przyk³ad
„pumeksowego” szkliwa tufizytu-suevitu ilustruje rycina 6E, F. Jasne plamki zesz-
klonego kwarcu otoczone s¹ ¿ó³tawymi minera³ami ilastymi (stwierdzano liczne
wystêpowanie montmorillonitu (Vishnevsky i in. 2006)). Nieliczne s¹ obszary
z fragmentami minera³ów gnejsu (ciemniejsze fragmenty z biotytem). Jasnozielon-
kawe obszary na rycinie 6F to lite, fluidalne szkliwo z licznymi bardzo drobnymi
pêcherzykami gazów. Ta cecha silnego nasycenia gazami jest specyficzna dla tufizy-
tów Popigaj (Vishnevsky i in. 2006).

Diamenty Popigaj

Diamenty krateru Popigaj s¹ chyba najbardziej spektakularnym typem impaktytu,
niestety w wiêkszoœci niewidocznego go³ym okiem. Odkryto je w pocz¹tkach lat
70-tych XX wieku. Wystêpuj¹ w tagamitach i suevitach oraz w litycznych klastach
tych impaktytów. S¹ w gnejsach granatowo-biotytowych transformowanych szo-
kiem w szklist¹ pêcherzykow¹ ska³ê. Pojedyncze ziarna diamentów znajdowano
w odleg³oœci 100–150 km od brzegu krateru. Impaktowe diamenty odkryto rów-
nie¿ w innych kraterach ze ska³ami z grafitem, np. Ries, Kara, Puchezh-Katunki,
Terny, Zapadnaya, Sudbury czy Lappajärvi (Deutsch i in. 2000).

Gnejsy Popigaj zawieraj¹ grafit w postaci p³atków, kryszta³ów i agregatów
o wymiarach od 20 µm do >10 mm. Tabliczkowe kryszta³y grafitu s¹ równoleg³e
do warstwowej struktury gnejsu. Diamenty zachowuj¹ krystalograficzny status
i zbliŸniaczenia grafitu z przedimpaktowych ska³. S¹ to paramorfozy diamentu po
graficie powstaj¹ce przy ciœnieniu 35–60 GPa. S¹ polikrystaliczne, zbudowane
z bardzo cienkich lamelli. Mikroinkluzje w diamentach zawieraj¹ CO2 i wodê. Ich
wymiar maksymalny do 1 cm, w wiêkszoœci znacznie mniejsze. Nie wystêpuj¹
w centrum krateru, gdzie temperatury stopionych ska³ by³y tak wysokie, ¿e powo-
dowa³y wtórn¹ grafityzacjê (Koeberl i in. 1997).

Paramorfoza diamentu po graficie odbywa siê tu na drodze przemiany marten-
zytycznej (Fel’dman i in. 2003).

***

W strukturze Popigaj, badacze rosyjscy i inni, stwierdzili zszokowanie ska³
pod³o¿a, g³ównie gnejsów biotytowych i granatowo-biotytowych, z up³ynnianiem
kryszta³ów kwarcu i skaleni. G³ówna masa impaktytów jest tworzona przez tagami-
ty i suevity. Impaktyty te wystêpuj¹ w postaci wielu ró¿nych typów, m.in. zeszklo-
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ne suevity jako dajki tufizytów. Nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy tagamit w postaci dajek
injekcyjnych ze stopem nie jest pseudotachylitem. Powszechne jest wystêpowanie
minera³ów wtórnych, w tym ilastych po szkliwie. Wystêpowanie grafitu w ska³ach
pod³o¿a umo¿liwi³o tworzenie impaktowych diamentów. Struktura Popigaj jest
uznawana za wzorcowy obiekt badawczy z powodu jej z³o¿onoœci i dobrego zacho-
wania stanu wyjœciowego.
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