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Impakty Ries-Steinheim.
Wzorzec rozrzutu mołdawitów
Ries-Steinheim impacts. Model of moldavites strewnfield

Abstract: In the 1960s demonstrated that the Ries-Steinheim craters, located in the south of
Germany and tektites types moldavites are the same age. Ries crater strewnfield covers eastern
Germany, the Czech Republic and northern Austria. A few old scientific studies have not given
a clear answer about model creation and the actual size of moldavite strewnfield. For this reason
11 years ago created a model that was to clarify these issues.
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Od 1963 roku, kiedy zaczêto stosowaæ radiometryczne metody wyznaczania wieku
osadów (Gentner i in. 1963) udowodniono, ¿e kratery Ries (fig. 1) i Steinheim
(24 i 3,8 km œrednicy) na po³udniu Niemiec oraz elipsa rozrzutu mo³dawitów
(Czechy, Austria, Niemcy; fig. 2) zosta³y utworzone na skutek jednego impaktu
15 mln lat temu (Gentner i in. 1963; Bolten i Müller, 1969; Gentner i Wagner,
1969; Pohl i in. 1977; Staudacher i in. 1982; Stöffler i Ostertag, 1983; Lange
1996).

Najprawdopodobniej struktury te powsta³y na skutek spadku asteroidy binar-
nej, sk³adaj¹cej siê odpowiednio z dwóch fragmentów licz¹cych 1500 oraz 150
metrów œrednicy (Stöffler i in. 2002). Wzorzec rozrzutu mo³dawitów by³ analizo-
wany w starszych pracach (Vand 1963; David 1966), których wnioski nie odpo-
wiedzia³y na wszystkie niewiadome zwi¹zane z powstawaniem oraz elips¹ rozrzutu
materia³ów poimpaktowych. W 1999 roku G. Gaup na podstawie rozk³adu prze-
strzennego ró¿nego rodzaju suevitów wysun¹³ przypuszczenie jakoby krater Ries
powsta³ na skutek uderzenia obiektu kosmicznego od pó³nocy. Model powstania
kraterów oraz rozrzutu tektytów zosta³ opracowany na podstawie szczegó³owych
danych geologicznych, petrograficznych oraz geochemicznych przez Stöfflera i in.
(2002).
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Położenie i wiek

Biostratygraficznie osady kraterów Ries-Steinheim s¹ identyczne, co wykazali Bol-
ten i Müller (1969) oraz Groschopf i Reiff (1971). Suevity i mo³dawity, datowane
metod¹ 40Ar–39Ar, wykaza³y wiek 15 mln lat (Gentner i in. 1963; Gentner
i Wagner, 1969; Staudacher i in. 1982; Vennernann i in. 2001). Geograficznie
kratery u³o¿one s¹ wzd³u¿ linii po³udniowy zachód–pó³nocny wschód (fig. 2).
Krater Ries znajduje siê 42 km na pó³nocny wschód od Steinheim. Mo³dawity
znajdowane s¹ do ok. 450 km w tym samym kierunku, tworz¹c strewnfield, z wiêk-
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Fig. 1. Stare zdjęcie lotnicze przedstawiające krater Ries. Zdjęcie z http://en.wikipedia.org.

Fig. 2. Schematyczna mapa pokazująca kratery Ries-Steinheim oraz zasięg obszaru rozrzutu (ang. strew-
nfield) mołdawitów (zmodyfikowane z Stöffler i in. 2002). W lewym górnym roku pokazano kąty ramion
tworzących strewnfield, oraz orientacje względem kierunków geograficznych.



szym nagromadzeniem tektytów w jego wschodniej czêœci (Stöffler i in. 2002).
Fakt ten stwierdzono po odkryciu mo³dawitów we wschodnich Niemczech (Lange
1990) oraz po³udniowej Austrii (Koeberl i in. 1988). Kratery Ries-Steinheim
utworzone zosta³y w ska³ach osadowych, maj¹cych odpowiednio 620 i 1180 me-
trów mi¹¿szoœci. Pod grubymi pok³adami trzeciorzêdu znajduj¹ siê utwory jury,
triasu oraz w niewielkich iloœciach permu. Poni¿ej znajduje siê pod³o¿e krystaliczne
ska³ magmowych, g³ownie gnejsy, granity oraz bazalty orogenezy Hercyñskiej
(Graup 1978; Hüttner i Schmidt-Kaler, 1999).

Wyrzucony materiał skalny (ang. ejecta deposits)
Znaczn¹ czêœæ wyrzuconego materia³u z krateru Ries tworz¹ polimiktyczne brekcje
(wielosk³adnikowe) o mi¹¿szoœci do 200 m, pokryte suevitem gruboœci od
5–90 metrów (Stöffler i Ostertag, 1983; Engelhardt 1997). Te dwa rodzaje ska³
tworz¹ pierwsze ogniwo ejecta deposits struktury Ries i maj¹ zasiêg do ok. 50 km od
krateru (Hüttner i Schmidt-Kaler, 1999). Nastêpnie znajduj¹ siê klasty jurajskich
wapieni i ci¹gn¹ siê od ok. 50–70 km od struktury (Gall i Müller, 1975). Ostat-
nim ogniwem s¹ mo³dawity znajdowane, jak ju¿ wspomniano wy¿ej do ok.
450 km od impaktu (Stöffler i Ostertag, 1983; Lange 1996). Badany sk³ad che-
miczny i izotopowy tektytów wskazuje, ¿e powsta³y one z trzeciorzêdowego piasku
kwarcowego z niewielkimi domieszkami gliny i wapieni (Engelhardt 1972; Engel-
hardt i in. 1987; Horn i in. 1985). Badania suevitu wyrzuconego z krateru wska-
zuj¹, ¿e powsta³ on na drodze stopienia i wymieszania stopów granitowych i gnej-
sowych (Engelhardt 1967, 1972; Stahle 1972; Vennemann i in. 2001).

Model rozrzutu mołdawitów
W swojej pracy z 2002 roku Stöffler i in. przedstawili wyniki doœwiadczalnego eks-
perymentu, który mia³ na celu zobrazowaæ przebieg powstania struktur Ries-Stein-
heim a tak¿e schemat wyrzutu ejecta deposits, w tym tektytów. Badania wykaza³y,
¿e mo³dawity (a tym samy warunki potrzebne do ich powstania) powsta³y podczas
uderzenia cia³a kosmicznego w osad bogaty w krzemionkê przy prêdkoœciach nie
mniejszych ni¿ 15 km/s i k¹cie od 30–50° (Artemieva 2002), z tym¿e najlepsze
warunki do ich powstania wynosz¹: 20 km/s i 30°. Uderzenia pod mniejszymi
k¹tami powoduj¹ wiêksze topnienie materia³u skalnego, który za bardzo zanieczy-
szcza krzemionkê (Stöffler i in. 2002). Figura 3 ukazuje model wyrzutu materia³u
z krateru w przedziale czasowym od 0,6 do 3,9 sekundy po uderzeniu cia³a w Zie-
miê. Schematycznie pokazano na niej tylko obiekty powy¿ej 1 cm œrednicy.

Czêœæ warstw, gdzie nast¹pi³o uderzenie ulega wyparowaniu. Na skutek kon-
densacji z powsta³ej mieszaniny gazów i mikro frakcji mo¿e nast¹piæ opad mikro-
meteorytów i tektytów. W przypadku krateru Ries nie stwierdzono wystêpowania
tej pierwszej frakcji (Stöffler i in. 2002). Wi¹¿e siê to najprawdopodobniej z szyb-
kim wietrzeniem. Wspomniane fazy lotne maj¹ wysok¹ temperaturê, wskutek
czego szybuj¹ce przysz³e tektyty nie trac¹ ciek³ego stanu skupienia, co prowadzi do
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nabrania przez nich charakterystycznych kszta³tów oraz wyparowania z ich struk-
tur wody. Pocz¹tkowa prêdkoœæ wyrzutu materia³u z krateru oscylowa³a w grani-
cach 10 km/s (Stöffler i in. 2002). Pomiêdzy 20 a 40 sekund¹ po uderzeniu wyrzu-
cony drobny materia³ osi¹ga wysokoœæ ok. 50 km na powierzchni¹ gruntu (fig. 4).

Na tym etapie doœwiadczenia Stöffler i in. (2002) uzyskiwali w niektórych przy-
padkach wysokoœci równe prêdkoœci ucieczki. Na przyk³adzie tego mo¿na wysun¹æ
prosty wniosek, ¿e na skutek du¿ego uderzenia i w sprzyjaj¹cych parametrach
(prêdkoœæ i k¹t uderzenia) wyrzucony do atmosfery materia³ skalny mo¿e mieæ
zasiêg globalny. Czas opadania tektytów, w zale¿noœci od wielkoœci oszacowano na
przedzia³ czasowy 5–30 minut. Na podstawie wyników symulacji oszacowano, ¿e
masa tektytowego materia³u (nie licz¹c frakcji, która osi¹gnê³a prêdkoœæ ucieczki)
mog³a wynosiæ nawet 16 mln ton, z czego 6 mln spad³o blisko krateru tworz¹c
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Fig. 3. Model rozrzutu materiału poimpaktowego z krateru Ries, uzyskany przez Stöfflera i in. (2002),
odpowiednio po: 0,6 s; 2 s oraz 3,9 s po uderzeniu. Objaśnienia symboli w ramce „a”.



charakterystyczne pok³ady. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e hipotetyczna ogólna masa
mo³dawitów wynosz¹ca ok. 10 mln ton mo¿e byæ zawy¿ona, ze wzglêdu na
mniejsz¹ gruboœæ pok³adów piasku kwarcowego w kraterze Ries, ni¿ przyjêto
w eksperymencie (40 m). W niektórych przypadkach eksperyment Stöfflera i in.
(2002) wykaza³, ¿e teoretycznie najwiêksze odleg³oœci od krateru Ries, w jakich
mog³y spadaæ mo³dawity wynosi³y by ok. 525 km, co jest wartoœci¹ o 16,6%
wiêksz¹ ni¿ najwiêksze odleg³oœci faktycznie znajdowanych.

Streszczenie

Stosowanie radiometrycznych metod wyznaczania wieku mia³o znacz¹cy wp³yw na
okreœlanie wieku struktur impaktowych. Umo¿liwi³o tak¿e datowanie i powi¹zy-
wanie z nimi produktów poimpaktowych znajdowanych czêsto w znacznych
odleg³oœciach od Ÿród³a. Okreœlono, ¿e za powstanie olbrzymiego obszaru rozrzutu
tektytów typu mo³dawity odpowiedzialne s¹ po³udniowo niemieckie kratery Ries-
Steinheim, powsta³e w trzeciorzêdowych piaskach kwarcowych neogenu. Mimo
to, przez 30 lat, a¿ do pocz¹tków XXI wieku nie stworzono modelu ich rozrzutu.
Wyniki analiz eksperymentalnych pokazuj¹, ¿e byæ mo¿e najwiêksze odleg³oœci,
w jakich mo¿na znaleŸæ mo³dawity s¹ znacznie wiêksze, ni¿ te w jakich do tej pory
je znajdowano.

Literatura
Artemieva N.A., 2002, Tektite origin in oblique impact: Numerical modeling, [w:] Y. Plado,

L. Pesonen (red.), Meteorite Impacts in Precambrian Shields, Springer Verlag, Berlin, Ger-
many, s. 257–276.

Bolten R., Müller D., 1969, Das Tertiar im Nordlinger Ries und in seiner Umgebung, Geologica
Bavarica, 61, s. 87–130.

David E., 1966, Flight of tektites from meteorite impact, Zeitschr. Naturforschg, 21a,
s. 1131–1137.

Engelhardt von W., 1967, Chemical composition of Ries glass bombs, Geochim. Cosmochim.
Acta, 31, s. 1677–1689.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 4, 2013

26 Impakty Ries-Steinheim. Wzorzec rozrzutu mołdawitów

Fig. 4. Schematyczny wykres przedstawiający trajektorię lotu i spadek tektytów w przedziale czasowych
od 0–30 s od uderzenia. Ciągła kreska reprezentuje tektyty o średnicy ok. 1,3 cm, przerywana ok. 1 cm
średnicy, natomiast wypunktowana ok. 0,7 cm (Stöffler i in. 2002). Należy zaznaczyć, że podczas opraco-
wywania powyższego modelu przyjęto warunki spokoju atmosferycznego.



Engelhardt von W., 1972, Shock produced rock glasses from the Ries Crater, Contrib. Mineral.
Petrol., 36, s. 265–292.

Engelhardt von W., 1997, Suevite breccia ofthe Ries impact crater, Germany: Petrography, chemis-
try, and shock metamorphism of crystalline clasts, Meteorit. Planet. Sci., 32, s. 545–594.

Engelhardt von W., Luft E., Arndt J., Schock H., Weiskirchner W., 1987, Origin of moldavites,
Geochim. Cosmochim. Acta, 51, s. 1425–1443.

Gall H., Müller D., 1975, Reutersche Blocke-e-Ausseralpine Fremdgesteine unterschiedlicher Her-
kunft in jungtertiaren und quartaren Sedimenten Sudbayerns, Mitt. Bayer. Staatssamml.
Paliiontol. Hist. Geol., 15, s. 207–228.

Gentner W., Wagner G.A., 1969, Altersbestimmungen an Riesglasern und Moldaviten, Geologica
Bavarica, 61, s. 296–303.

Gentner W., Lippolt H.J., Schaeffer O.A., 1963, Argonbestimmungen an Kaliummineralien-XI.
Die KaliumArgon- Alter der Glaser des Nordlinger Rieses und der bohrnischmahrischen Tektite,
Geochim. Cosmochim. Acta, 27, s.191–200.

Graup G., 1978, Das Kristallin des Nordlinger Ries. Petrographische Zusammensetzunng und
Auswurfsmechanismus der kristallinen Triimmermassen, Struktur des kristallinen Untergrundes
und Beziehungen zum Moldanubikum, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, Germany, s. 190.

Graup G., 1999, Carbonate silicate immiscibility upon impact melting: Ries crater, Germany,
Meteorit. Planet. Sci., 34, s. 425–438.

Groschopf P., Reiff W., 1971, Vorlaufige Ergebnisse der Forschungsbohrung 1970 im Steinheimer
Becken (Schwabische Alb), Jahresheft. Geolog. Landesamt Baden- Wiirttemberg, Freiburg,
13, s. 223–226.

Horn P., Mueller-Sohnius D., Koehler H., Graup G., 1985, Rb-Sr systematics of rocks related to
the Ries, Germany, Earth Planet. Sci. Lett, 75, s. 384–392.

Hüttner R., Schmidt-Kaler H., 1999, Erlauterungen zur geologischen Karte des Rieses 1:50 000,
Geologica Bavarica, 104, s. 7–76.

Koeberl C., Brandstatter F., Niedermayer G., Kurat G., 1988, Moldavites from Austria,
Meteoritics, 23, s. 325–332.

Lange J-M., 1990, Tektite der Niederlausitz, Natur und Landschaft Bezirk Cottbus NLBC, 12,
s. 77–94.

Lange J-M., 1996, Tektite glasses from Lusatia (Lausitz), Germany, Chem. Erde, 56, s. 498–510.
Pohl J., Stöffler D., Gall H., Ernstson K., 1977, The Ries impact crater, [w:] D.J. Roddy,

R.O. Pepin, R.B. Merrill (red.), Impact and Explosion Cratering, Pergamon Press, New York,
USA, s. 343–404.

Stahle V., 1972, Impact glasses from the suevite of the Nordlinger Ries, Earth Planet. Sci. Lett., 17,
s. 275–293.

Staudacher T., Jessberger E.K., Dominik T.K., Schaeffer O.A., 1982, 40Ar-39Ar ages of rocks
and glasses from the Nordlinger Ries crater and the temperature history of impact breccias,
J. Geophys., 51, s. 1–11.

Stöffler D., Ostertag R., 1983, The Ries impact crater, Fortschr. Mineral., 61, s. 71–116.
Stöffler D., Artemieva N.A., Pierazzo E., 2002, Modeling the Ries-Steinheim impact event and the

formation of the moldavite strewn field, Meteoritics & Planetary Science, 37, s. 1893–1907.
Vand V., 1963, Ries Kessel and Steinheim Basin, Mineral Industries Expt. Sta., Pennsylvania, 32,

s. 1–8.
Vennemann T.W, Morlok A., Engelhardt von W., Kyser K., 2001, Stable isotope composition of

impact glasses from the Nordlinger Ries impact crater, Germany, Geochim. Cosmochim. Acta,
65, s. 1325–1336.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 4, 2013

Tomasz BRACHANIEC 27


