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Pytania o kwarc deformacyjny i szokowy
Questions about deformed and shocked quartz

Abstract: Quartz, known as a common mineral on our planet, is used as a good marker of
microstructural deformation created by tectonic activity or meteorite impact. Planar fractures
(PFs) and planar deformation features (PDFs) are not randomly oriented in an impacted quartz
crystal, but are distinctly connected to crystallographic planes. In a tectonically deformed quartz
PDFs are mostly parallel to the plane (0001), but can also be bent. Recrystallization reduces the
level of dislocations in such a quartz. However, the difference between both types of quartz is
quantitative and not qualitative. One might expect that the impact could reactivate or induce new
tectonic metamorphism and/or volcanic activity. In addition, P-T parameters decrease
continuously from the impact centre toward outside. Then, intermediate forms of quartz
deformation ought to be distinguished. The paper also presents the point of view that the location
and identification of deformed and shocked quartz, as well as some allochtonic Scandinavian
impactites, transported into the Central Europe during the last glaciation, is highly probable in
areas of enhanced tectonic activity in Lower Silesia, Poland. Identification of local rocks with
pseudotachylite properties and recognition of their nature, deformed versus shocked, could also be
helpful here.
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Wstęp

Wa¿ne dla poni¿szych rozwa¿añ jest przyjêcie pogl¹du, ¿e zdarzenia geologiczne na
Ziemi mog¹ byæ bardzo powolne lub przebiegaæ bardzo gwa³townie. Te drugie
obejmuj¹ nie tylko impakty, ale tak¿e intensywny metamorfizm dynamiczny
up³ynniaj¹cy ska³y do postaci pseudotachylitu.

Równie istotny jest fakt, ¿e kwarc dobrze uwidacznia dynamiczne odkszta³cenia
sieciowej struktury kryszta³u (Borkowska i Smulikowski 1973). S¹ one trwa³e
w postaci anomalii optycznych. Jeœli dodamy do tego informacjê, ¿e kwarc jest
pospolitym minera³em w skorupie kontynentalnej, to jego rola jako markera
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odkszta³ceñ wywo³anych metamorfizmem dynamicznym lub impaktowym staje siê
pierwszoplanowa.

Borkowska i Smulikowski (1973) podaj¹, ¿e w kryszta³ach kwarcu faliste wyga-
szanie œwiat³a w uk³adzie skrzy¿owanych nikoli jest pospolite i spowodowane jest
wp³ywem tektonicznym. Takie stany s¹ typowe dla kataklazytów i mylonitów,
gdzie kwarc ujawnia mozaikow¹ naturê. Im silniejsze zaanga¿owanie tektoniczne
ska³y, tym deformacje kryszta³ów kwarcu s¹ powa¿niejsze. Ju¿ to stwierdzenie
nadaje temu zjawisku charakter zmiennoœci ci¹g³ej.

Mo¿na za³o¿yæ, ¿e struktury produktów metamorfizmu impaktowego zbli-
¿aj¹ siê do struktur produktów metamorfizmu dynamicznego, tym bardziej,
jeœli oba procesy s¹ opisywane parametrami iloœciowymi.

Deformacje wywo³ane metamorfizmem nie s¹ rozmieszczone losowo w ska³ach
i grupuj¹ siê g³ównie w p³aszczyznach planarnych (Passchier i Trouw 2005).
Odnosi siê to w szczególnoœci do stref œciêciowych, gdzie tworz¹ siê charakterysty-
czne tekstury i zespo³y minera³ów typowe dla danych warunków P-T. Wysokie
wartoœci P-T wystêpuj¹ w strefach œcinania z uplastycznieniem ska³ (mylonityzacja
ska³). Przy danym ciœnieniu i temperaturze kruszenie lub uplastycznianie ska³ zale-
¿ne jest miêdzy innymi od typu ska³y poddawanej takiemu procesowi. Pomiêdzy
stref¹ kruszenia ska³ i powstawania kataklazytów a stref¹ plastycznej mylonityzacji,
pojawia siê uplastyczniony pseudotachylit. Zarówno brekcje jak i kataklazyty mog¹
byæ ska³ami zwiêz³ymi w nastêpstwie rekrystalizacji minera³ów, np. kwarcu, kalcy-
tu, epidotu czy chlorytu. Dla zwiêz³ego pseudotachylitu charakterystyczna jest jego
drobnoziarnista lub czêœciowo szklista struktura, z rozga³êzieniami drobnych ¿y³ek
od ¿y³ki g³ównej. Granica pseudotachylitu ze ska³¹ macierzyst¹ jest ostra. Strefy
œcinania mog¹ byæ ³atwo reaktywowane. Jest to wa¿na cecha tych stref, gdy¿
przypadkowy impakt w takim rejonie mo¿e odegraæ istotn¹ rolê w ich pono-
wnym uaktywnieniu.

Impakt, ze wzglêdu na znacznie wy¿sze, ni¿ w metamorfizmie dynamicznym,
parametry P-T, powoduje w kwarcu g³êbsze zmiany jego struktury krystalicznej.
Okreœlane s¹ one jako deformacje planarne (ang. PDF, planar deformation features)
i spêkania planarne (ang. PF, planar fractures). Pierwszy typ zmian odnajdujemy
w suewitach, brekcjach impaktowych, dla drugiego typu dobrym przyk³adem s¹
spêkania kwarcu w kraterze Ries w Niemczech.

Zmieniony kwarc nie jest jednoznacznie charakteryzowany przez struktury
PF i PDF, gdy¿, de facto, zarówno ich pojawianie siê jest iloœciowo zmienne, jak
i ich orientacja krystalograficzna, jedynie statystycznie prawdopodobna (Langen-
horst i Deutsch 1993, Ferrière i in. 2009, Voorn 2010).

Interpretacjê obrazu up³ynnienia ska³ wywo³anego przez metamorfizm dynami-
czny lub przez metamorfizm impaktu komplikuje wykszta³canie siê w obu przypa-
dkach pseudotachylitu o ró¿norodnej mikrostrukturze, czêsto zeszklonego. Z³o¿o-
noœæ interpretacji przekszta³ceñ ska³ i kwarcu wynika równie¿ z mo¿liwej czasowej
i przestrzennej interakcji obu zdarzeñ, deformacji tektonicznej i szoku impakto-
wego.
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Rozwa¿ania o obu typach kwarcu staj¹ siê istotne przy pojawianiu siê sugestii
o istnieniu struktur kolistych w Polsce (Czajka 2004; Przybylski i Badura 2004)
i sensownoœci poszukiwania impaktytów pomiêdzy, lub na tle struktur deformacyj-
nych.

Kwarc deformacyjny

Ró¿ne ska³y poddane metamorfizmowi dynamicznemu (dyslokacyjnemu) lub
gwa³townemu metamorfizmowi lokalnemu przekszta³caj¹ siê w brekcje, kataklazy-
ty lub mylonity (ryc. 1). Te przekszta³cenia uwarunkowane s¹ g³ównie wartoœci¹
ciœnienia kierunkowego, stressu. Ska³y z teksturaln¹ foliacj¹ wykazuj¹ rekrystaliza-
cjê i kierunkow¹ reorientacjê minera³ów. Stress powoduje m.in. wygiêcia zbliŸnia-
czeñ i zaburza strukturê kryszta³ów (Manecki i Parachoniak 2008). W ¿y³ach
kwarc jest spêkany prostopadle lub ukoœnie do osi ¿y³y (ryc. 1A), te¿ np. w myloni-
tach regionu Daqingshan (Liu i in. 2007). W kwarcytowym kataklazycie klasty
kwarcu maj¹ ró¿ne wymiary, od widocznych do niewidocznych makroskopowo
(ryc. 1B). W mylonitach makrostrukturalnie widoczne s¹ du¿e porfiroklasty, g³ów-
nie skaleni lub kwarcu. Widoczne byæ mo¿e wygiêcie p³aszczyzn zbliŸniaczeñ
w skaleniu (ryc. 1D) lub mikrozbrekcjowanie-skataklazowanie w ziarnie kwarcu
(ryc. 2D). Planarne, równoleg³e spêkania kwarcu widoczne s¹ równie¿ w skali
mikro (ryc. 2B), zaœ wielokierunkowe, równoleg³e œlady inkluzji (ryc. 2C) interpre-
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Ryc. 1. Skały metamorficzne: A – brekcja zmylonityzowanego kwarcytu, Kotlina Gilowa; B – kataklazyt
kwarcytu, Pożarzysko, Wzgórza Imbramowickie; C – mylonit z porfiroklastem skalenia, Wrocław; D – mylo-
nit z ugiętymi zbliźniaczeniami skalenia (wstawka), Kotlina Gilowa. Oryg.
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Ryc. 2. Kwarc deformacyjny: A – równoległe makrospękania, ukośne względem przebiegu żyły kwarcu
w gnejsie, Kawia Góra, Wzg. Dobrzenieckie; B – planarne mikrospękania (PF) kwarcu, Gębczyce, Wzg.
Strzelińskie, nikole częściowo x; C – ziarno kwarcu w zlepieńcu trawertynowym z planarnymi i równo-
ległymi śladami inkluzji (linie), Muszkowice, Kotlina Henrykowa; D – brekcja-kataklazyt mikroziarna kwarcu
w zlepieńcu trawertynowym, Muszkowice, Kotlina Henrykowa. Oryg.

Ryc. 3. Kryształy niskotemperaturowego kwarcu �: A – trygonalnego z zaznaczonymi osiami a1, a2, a3, c;
B – prawostronnego ze ścianami s i x. Wskaźniki Millera-Bravais’a dla zaznaczonych ścian oraz kąty
pomiędzy krystalograficzną orientacją ściany lub PDF-u do niej || a osią c są wg Ferrière i in. 2009 nastę-
pujące: płaszczyzna bazalna c (0001), ściana pryzmatu heksagonalnego m {10-10} – 90,00o, ściana rom-
boedru r {10-11} – 51,79o, ściana romboedru z {01-11} – 51,79o, ściana romboedru � {10-12} – 32,42o,
ściana romboedru � {10-13} – 22,95o, ściana romboedru e {10-14} – 17,62o (w pobliżu romboedru �),
ściana dwupiramidy trygonalnej s {11-21} – 65,56o, ściana trygonalnego trapezoedru x {51-61} – 82,07o,
ściana pryzmatu trygonalnego a {10-20} – 90o (dla zbliźniaczeni brazylijskiego). A – wg QuartzPage.de,
zmienione i uzupełnione wg danych Ferrière i in. 2009; B – wg Friedlaender 1981, zmienione.



towane s¹ jako zabliŸnienia dawnych spêkañ (Passchier i Trouw 2005). Podobne
wielokierunkowe spêkania planarne z orientacj¹ r {10-11} i � {10-13} (patrz
ryc. 3) Trepmann (2008) identyfikowa³a w brekcjach krateru Rochechouart.

Deformowany kwarc ulega zmianom mikrostrukturalnym, ujawnianym mikro-
skopowo. Wielu autorów odnotowuje w takim kwarcu zmiany jego struktury
w postaci zbliŸniaczeñ, niejednorodnego wygaszania œwiat³a spolaryzowanego
(ryc. 4B), lamelli deformacyjnych oraz nielosowego ukierunkowania sieci krystali-
cznej ziaren.

ZbliŸniaczenia akomoduj¹ tylko czêœæ odkszta³ceñ deformacyjnych i zawsze
powstaj¹ w specyficznych krystalograficznych kierunkach. Dodatkowe obni¿enie
ciœnienia lub rekrystalizacja s¹ potrzebne dla akomodacji du¿ych odkszta³ceñ (Pass-
chier i Trouw 2005). W kwarcu zdeformowanym autorzy opisywali dwa typy bliŸ-
niaków, delfiniackich i brazylijskich. W zbliŸniaczeniu delfiniackim jeden z kry-
szta³ów jest obrócony o 180o wokó³ osi c [0001] wzglêdem drugiego kryszta³u, oba
w tej samej konfiguracji, lewej lub prawej. W bliŸniakach brazylijskich oba kry-
szta³y s¹ zwierciadlane wzglêdem siebie i zbliŸniaczenie jest wzd³u¿ œciany
a {11-20} (Friedlaender 1981). Wenk i in. (2011) dowiedli, ¿e w ska³ach podda-
nych silnemu stressowi bliŸniaki delfiniackie s¹ pospolite w kwarcu. Jednak ten
sam typ zbliŸniaczeñ by³ obserwowany w eksperymentalnie szokowanym kwarcu,
w kwarcytach ze stiszowitem ze struktury Vredefort i w Santa Rosa, P³d. Kalifor-
nia, w strefie zmylonityzowanej z kwarcem i pseudotachylitem. BliŸniaki delfiniac-
kie s¹ jednak rzadkie w uplastycznionych mylonitach. Wenk i in. (2011) uwa¿aj¹,
¿e zbliŸniaczenia kwarcu tworz¹ siê w lokalnym stressie sejsmicznym, który powo-
duje spêkania i topienie w trakcie tarcia na powierzchni uskoku, miejsca du¿ego
stressu lokalnego. Passchier i Trouw (2005) takiej strefie przypisuj¹ tworzenie siê
luŸnych pokruszonych ska³, brekcji i kataklazytów. W brekcjach i kataklazytach
kwarc wystêpuje w postaci licznych ziaren. W ziarnach tych zdeformowane bliŸ-
niaki maj¹ zwê¿aj¹ce siê sto¿ki skierowane do œrodka kryszta³u. Gromadz¹ siê
w miejscach silnej deformacji, jak brzeg kryszta³u lub styk dwóch kryszta³ów
(ziaren).
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Ryc. 4. Kwarc deformacyjny: A – rekrystalizacja ziaren kwarcu z ameboidalnymi, płatowatymi granicami,
depozyt polodowcowy, Wrocław; B – faliste wygaszanie światła i „ameboidalna” rekrystalizacja w ziarnach
kwarcu w gnejsie, Henryków, nikole częściowo x. Oryg.



Faliste wygaszanie obserwowane w zdeformowanych kryszta³ach kwarcu jest
przypisywane licznym, podobnym dyslokacjom sieci krystalicznej, która ulega
wówczas ugiêciu (Passchier i Trouw 2005). Wygaszanie to mo¿e byæ rozleg³e
w krysztale (ryc. 4B) lub te¿ z powodu np. mikropêkniêæ plamiste i nieregularne.

Lamelle deformacyjne o wysokim reliefie optycznym i o wyraŸnej nielosowej,
subbazalnej orientacji, zwane równie¿ lamellami Fairbairn’a, s¹ œwiadectwem intra-
krystalicznej deformacji kwarcu. Lamelle widoczne s¹ dziêki licznym w nich dyslo-
kacjom, wyd³u¿onym subziarnom i bardzo ma³ym, widocznym w transmisyjnym
mikroskopie elektronowym, sta³ym i p³ynnym inkluzjom. W podwy¿szonej tem-
peraturze faliste wygaszanie i lamelle deformacyjne mog¹ zanikaæ z powodu rekry-
stalizacji. Nasuwa siê zatem wniosek, ¿e po impakcie w zdeformowane uprzednio
pod³o¿e krystaliczne cechy pierwotnego metamorfizmu dynamicznego s¹ w zasiêgu
takich temperatur eliminowane.

Trepmann (2008) wykaza³a, w kraterze Rochechouart, dla kwarcu deformowa-
nego przez œcinanie wystêpowanie lamelli z orientacj¹ bazaln¹, opisanych przez ni¹
jako PDF-y; zbliŸniaczeñ brazylijskich, spêkañ planarnych (PF), pseudotachylitu
i zgiêtych kryszta³ów mik. W Rochechouart deformacja tektoniczna by³a indu-
kowana impaktem, zatem i kwarc wykazywa³ deformacje charakterystyczne
zarówno dla impaktu jak i metamorfizmu tektonicznego.

W wielu zdeformowanych ska³ach orientacja sieci krystalicznej w minera³ach
nie jest losowa, lecz zorientowana (ang. lattice-preferred orientation, LPO) (Pass-
chier i Trouw 2005). Dla minera³ów z kryszta³ami blaszkowymi, np. miki, lub
wyd³u¿onymi, np. amfibole lub pirokseny, tekstura lineacji lub foliacji ska³y jest
wyraŸnie widoczna. Przemieszczanie siê dyslokacji w krysztale zmienia jego kszta³t
oraz jego interakcje z kryszta³ami s¹siednimi. Ta dynamika dyslokacji powoduje
nielosowe zorientowanie sieci w ziarnach kwarcu. Typ zorientowania warunkowa-
ny jest ró¿nymi czynnikami, m.in. dynamiczn¹ rekrystalizacj¹ lub wzrostem kry-
szta³ów z roztworu. Zatem nielosowe zorientowanie sieci krystalicznej minera³ów
ska³y zawiera³oby w sobie zarówno elementy struktury (kszta³tu ziarn minera³ów),
jak i tekstury, czyli wzoru u³o¿enia ziarn minera³ów w skale (Bolewski i Paracho-
niak 1982).

Passchier i Trouw (2005) dyskutuj¹ przebudowê zdeformowanych kryszta³ów
poprzez dynamiczn¹ rekrystalizacjê. Jeden z typów tej rekrystalizacji polega na
zmniejszeniu w kryszta³ach ca³kowitej d³ugoœci dyslokacji (ang. dislocation density).
Sumaryczna d³ugoœæ dyslokacji przy granicy jest ró¿na dla obu kontaktuj¹cych siê
ziarn. Stan docelowy tej aktywnoœci to wyrównanie gêstoœci dyslokacji. Powoduje to
ruch granicy pomiêdzy ziarnami i zmianê ich kszta³tu (ang. grain boundary mobility,
GBM). Tak przebudowane ziarna maj¹ p³atowate wypustki wnikaj¹ce w ziarna
s¹siednie i kszta³t ameboidalny (ryc. 4A, B). Ten typ rekrystalizacji ziarn kwarcu
zachodzi w wy¿szej temperaturze, ca 500–550°C. W ni¿szych temperaturach, ca
250–400°C, dynamiczn¹ rekrystalizacjê charakteryzuj¹ tylko lokalne zmiany na gra-
nicy ziarn kwarcu. Nowe rekrystalizuj¹ce mikroziarna tworz¹ siê poprzez wpuklanie
do ziarna o wysokiej gêstoœci dyslokacji (ang. bulging recrystallisation, BLG).
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Kwarc szokowy

Norton i Chitwood (2007) jako wskaŸniki kwarcu szokowego, przy rosn¹cych ciœ-
nieniach, wymieniaj¹ w kolejnoœci: spêkania planarne (PF) i deformacje planarne
(PDF) (5–35 GPa), mozaikowatoœæ oraz minera³y: stiszowit, coesyt i przy ciœnie-
niu powy¿ej 50 GPa powstaj¹cy z kwarcu lechatelieryt. Wartoœci ciœnienia dla PF
i PDF czêœciowo zazêbiaj¹ siê z tymi, charakterystycznymi dla metamorfizmu dys-
lokacyjnego.

Dla syntetycznej informacji o cechach kwarcu szokowego wa¿ne s¹ badania
Engelhardta i Bertscha (1969), wykonane na krystalicznych brekcjach (suewit)
z krateru Ries (ryc. 5A), zawieraj¹cych silnie zdeformowany kwarc. Elementy kry-
staliczne brekcji pochodzi³y z lokalnych ska³ typu granitów, diorytów, diorytów
kwarcowych i gnejsów. Planarne struktury deformacyjne autorzy sklasyfikowali
w piêæ typów:
� struktury dekorowane pêcherzykami gazowymi lub ciek³ymi; s¹ one podobne

do lamelli deformacyjnych w tektonitach,
� struktury niedekorowane,
� lamelle homogeniczne o okreœlonej szerokoœci (do 3 µm),
� lamelle wype³nione (drobnoziarnistym stiszowitem),
� spêkania planarne. Te ostatnie czêsto zachodz¹ w p³aszczyznach równoleg³ych

do zestawów lamelli niedekorowanych.
Deformacje te s¹ || do 9 p³aszczyzn krystalograficznych kwarcu. Najpospolitsze

s¹ struktury ozdobione i nieozdobione || do œcian romboedrów � i � {10-13}
i {10-12}. Spêkania planarne s¹ || do p³aszczyzny bazalnej {0001} i romboedru r

{10-11}, i tworz¹ siê przy mniejszym stresie ciœnienia lub dalej od centrum impa-
ktu. Najszersze spêkania planarne by³y wype³nione minera³ami wtórnymi. Wa¿ne
s¹ dane autorów informuj¹ce, ¿e od 1,3 do 11% szokowych struktur planar-
nych nie zosta³o przypisanych do ¿adnej p³aszczyzny krystalograficznej.
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Ryc. 5. Impaktyty: A – suevit (brekcja tufu) z krateru Ries; B – kwarc szokowy z planarnymi spękaniami
(PF) ze struktury Rochechouart. Zdjęcia okazów z kolekcji Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego. Oryg.



Kwarc, w szczególnoœci z niedekorowanymi lamellami, mia³ s³absz¹ dwój³om-
noœæ – same lamelle maj¹ obni¿on¹ dwój³omnoœæ. Autorzy uwa¿aj¹, ¿e kwarc ten
jest mieszanin¹ fazy amorficznej i krystalicznej. Impaktowi w Ries przypisuj¹ ciœ-
nienie rzêdu 10–40 GPa. Faza SiO2 poddana ciœnieniu powy¿ej 40 GPa przecho-
dzi³a w ca³oœci w szkliwo diaplektyczne.

W obserwowanych ziarnach kwarcu planarne deformacje szokowe koncentro-
wa³y siê przy granicach ziaren, szczególnie w k¹tach kontaktu trzech ziarn. Cech¹
szczególn¹ niektórych zestawów lamelli jest ich ³ukowate zagiêcie, dowodz¹ce
poœlizgu p³aszczyzn, szczególnie romboedrów � {10-13} i {01-13}. Kwarc z planar-
nymi strukturami deformacyjnymi ma równie¿ ni¿sz¹ gêstoœæ w porównaniu do
normalnego kwarcu. Te cechy zbli¿aj¹ go do szkliwa diaplektycznego.

Badania Trepmann (2009) kwarcu z Rochechouart (ryc. 5B) wykaza³y, ¿e
PDF-y kwarcu szokowego by³y przewa¿nie równoleg³e do œcian romboedrów.
Kwarc optycznie prawie izotropowy by³ zbudowany z drobnych krystalitów
(< 200 nm) o losowej orientacji. Dla kwarcu szokowego autorka obserwowa³a cha-
rakterystyczn¹ ekstynkcjê marmurkow¹. Ta mozaikowatoœæ kwarcu wskazuje na
ciœnienie rzêdu 30 GPa. Przy zwiêkszaj¹cym siê szoku ciœnienia domeny mozaiki
zmniejsza³y siê i zwiêksza³o siê zaburzenie ich orientacji. Mozaikowatoœæ jest, zda-
niem Trepmann (2009), stadium pomiêdzy PDF-ami a szkliwem diaplektycznym
powstaj¹cym z nich.

Kwarc deformacyjny versus szokowy
Struktury deformacyjne tworzone przez metamorfizm tektoniczny, zdaniem Trep-
mann (2009), s¹ ³atwo odró¿nialne od struktur szokowych wystêpuj¹cych
w postaci szkliwa diaplektycznego, mozaikowatoœci kwarcu i planarnych struktur
deformacyjnych || do romboedralnych p³aszczyzn. Jednak rozró¿nienie mikro-
struktur szokowych powstaj¹cych w pewnej odleg³oœci od centrum impaktu
od tych, które s¹ tworzone w krótkim stresie wywo³anym sejsmicznym usko-
kiem, nie jest jednoznaczne. Z badañ nad strukturami przedszokowymi i szoko-
wymi krateru Rochechouart autorka wyci¹ga mo¿e najistotniejszy wniosek, ¿e czê-
stotliwoœæ zarówno deformacji przedszokowych jak i szokowych jest wysoce
zmienna. Kwarc w ska³ach pod³o¿a rzadko zawiera³ romboedralne PDF-y.
W ¿y³kach czêœciowo zrekrystalizowanego kwarcu wyró¿nia³y siê strefy katakla-
zytu. Kwarc w kataklazycie zawiera³ czêste PDF-y w postaci bliŸniaków brazylij-
skich || do p³aszczyzny bazalnej (0001). Wskazuje to na ni¿sze ciœnienie szokowe
(< 15 GPa). Kwarc ten mia³ te¿ lamelle deformacyjne bez preferowanej orientacji
krystalograficznej. Zatem zorientowane lamelle PDF-ów i lamelle deformacy-
jne wspó³wystêpowa³y w zmienionym kwarcu struktury Rochechouart.

Poza kraterem mikrostruktura kwarcu ujawnia³a zabliŸnione mikropêkniêcia
i faliste wygaszanie, a wiêc cechy kwarcu zmienionego tektonicznie. ¯y³ki kwarcu
tworzy³ g³ównie kwarc rekrystalizuj¹cy. Mikropêkniêcia by³y z regu³y subbazalne
lub || do romboedru r. Odleg³oœci pomiêdzy lamellami deformacyjnymi by³y du¿e,
w granicach 5–30 µm.
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Bazalne PDF-y || do p³aszczyzny (0001) by³y rzadko wystêpuj¹c¹ cech¹ szoku
impaktowego. PDF-y || do p³aszczyzn romboedralnych powstaj¹ w kwarcu trans-
formowanym w fazê amorficzn¹ o wysokiej gêstoœci. Brak romboedralnych
PDF-ów oraz obecnoœæ mikrostruktur || do p³aszczyzny (0001) sugeruje oddzia³y-
wanie ni¿szego ciœnienia, rzêdu < 8 GPa, typowego dla tektonicznej aktywnoœci
metamorficznej. Obserwowano równie¿ strefy kataklazy, które mog¹ powstawaæ
po metamorfizmie tektonicznym jak i po kraterowaniu impaktem. Trepmann
(2009) odnotowuje równie¿ odmienny obraz zmienionego kwarcu pochodz¹cego
z dwu ró¿nych lokalizacji, lecz z tej samej odleg³oœci od centrum impaktu. Tê ró¿-
nicê przypisuje m.in. odmiennoœci pod³o¿a zmienianego przez falê szokow¹ oraz
niekolistemu roz³o¿eniu intensywnoœci szoku.

Gratz i in. (1996) trawi¹c kwasem fluorowodorowym kwarc z lamellami defor-
macyjnymi lub szokowymi i analizuj¹c je w skaningowym mikroskopie elektrono-
wym, dochodz¹ do wniosku, ¿e te drugie wype³nione s¹ szkliwem diaplektycznym.
Jest to zatem wa¿na cecha markerowa rozró¿niaj¹ca oba typy lamelli. Koreluje to
z pogl¹dem Trepmann (2009) o przechodzeniu PDF-ów w szkliwo diaplektyczne
(poprzez stadium mozaikowatoœci kwarcu).

Alexopoulos i in. (1987) dla kwarcu szokowego ze struktury impaktowej
Jeziora Mistastin (Labrador) wymieniaj¹ nastêpuj¹ce cechy:
� przewa¿aj¹ce (90% ziaren) kierunki krystalograficzne struktur planarnych to

romboedry � {10-13} i � {10-12},
� struktury s¹ ostre, proste, w przewadze ci¹g³e,
� wystêpuj¹ w zestawach 3–4 na jedno ziarno kwarcu,
� lamelle s¹ równoleg³e i równomiernie rozmieszczone, co ~2 µm, i przebiegaj¹

poprzez ca³e ziarno kwarcu.
W kwarcu deformacyjnym z wulkanicznej kaldery Toba na Sumatrze autorzy

obserwowali lekkie zgiêcie lamelli, ich brzegi by³y nieostre, lamelle czêsto nieci¹g³e,
przerywane z nieregularnymi odstêpami pomiêdzy nimi, do ~10 µm. Nieliczne
zestawy lamelli przebiega³y poprzez ca³e ziarna kwarcu. Tylko 5% z nich mia³o
orientacje || do romboedrów � i �, typowe dla PDF-ów. Ustalenie orientacji kry-
stalograficznej autorzy uwa¿aj¹ za utrudnione ze wzglêdu na zakrzywienie lamelli
i ich nieostroœæ. Dane deformacji z Toba s¹ jakoœciowo podobne do obrazu
z impaktowej struktury Shanghevan w Chinach. Równie¿ wyniki badañ kwarcu
z gnejsów sto¿ka centralnego impaktowej struktury Charlevoix (Trepmann
i Spray 2004) wykazuj¹ obecnoœæ w nim zgiêtych lamelli PDF || do bazalnej p³asz-
czyzny (0001) oraz falistego wygaszania, czyli cech typowych dla kwarcu deforma-
cyjnego.

Kwarc szokowany eksperymetalnie dla zmiennego ciœnienia i temperatury wyka-
zuje zmiennoœæ orientacji PDF-ów (Langenhorst i Deutsch 1993). Takiej zmienno-
œci P-T i PDF-ów mo¿na oczekiwaæ w naturalnych warunkach krateru impakto-
wego. Dodatkowo Grieve i Therriault (1995) wskazuj¹ na istotny wp³yw porowato-
œci pod³o¿a, np. krystaliczne versus piaszczyste (piaskowce), na zmiennoœæ orientacji
PDF-ów. Dla brekcji z Tookoonooka i Aorounga podaj¹ odpowiednio 15,6%
i 34,6% PDF-ów nieprzypisanych ¿adnej p³aszczyŸnie krystalograficznej.
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Analizy iloœciowe dla orientacji PDF-ów wykonane na stoliku uniwersalnym
przez Ferrière i in. (2009) dowodz¹, ¿e nawet po odrzuceniu b³êdu obserwacji spo-
wodowanego niedoœwiadczeniem badacza, poziom krystalograficznie niezinde-
ksowanych PDF-ów jest rzêdu 6,9–8,0%. W zszokowanych ska³ach typu brekcja
z klastami metaszarowaki, gnejs biotytowy i piaskowiec dominuje orientacja || do
romboedru � {10-13} – 48–73%, zaœ orientacja || do p³aszczyzny bazalnej c

(0001) jest rzêdu: 2,5% w klastach szarowaki, do 1,9% w gnejsie i 28% w pias-
kowcu.

Engelhardt i Bertsch (1969) uwa¿aj¹, ¿e w kwarcu szokowym rozwój struktur
planarnych jest poddany w wiêkszym stopniu kontroli struktury krystalicznej ni¿
w kwarcu deformacyjnym. Zdarzenia w p³aszczyznach romboedrów {10-13}
i {10-12} s¹ znacznie czêstsze ni¿ w p³aszczyŸnie bazalnej (0001). Kwarc szokowy
zawiera te¿ wiêcej zestawów takich zdarzeñ w pojedynczym ziarnie. Struktury s¹
ostrzejsze, bardziej równoleg³e do p³aszczyzn, lamelle gêsto u³o¿one. Ziarna
z takimi lamellami maj¹ ni¿sz¹ dwój³omnoœæ œwiadcz¹c¹ o destrukcji sieci krystali-
cznej kwarcu. Autorzy uwa¿aj¹ tê s³ab¹ dwój³omnoœæ za bardzo istotn¹ cechê
kwarcu szokowego.

Szczegó³owe analizy impaktowych PDF-ów oraz nieimpaktowych lamelli defor-
macyjnych wykonane przez Voorna (2010) na stoliku uniwersalnym dowodz¹, ¿e
rozk³ady czêstotliwoœci ich orientacji krystalograficznej s¹ podobne. Dominuj¹
orientacje krystalograficzne w rozstêpie k¹tów 15–40o wobec osi c, z maksimami
dla � {10-13} i � {10-12,}, charakterystycznymi dla stromych romboedrów.
Orientacjê krystalograficzn¹ || do e {10-14}, bardzo stromego romboedru, równie¿
czêsto obserwowano. W próbie ze struktury Vredefort zachowa³y siê jednak prawie
wy³¹cznie orientacje || do p³aszczyzny bazalnej c (0001), co zosta³o spowodowane
poszokowymi zmianami. Autor wskazuje na nieznaczne ró¿nice pomiêdzy obu
typami lamelli, lamelle deformacyjne czêœciej by³y || do p³aszczyzn mniej stromych
wzglêdem osi c (> 30o) oraz czêœciej by³y niezindeksowane. Zestawy niezindekso-
wanych lamelli stanowi³y ca 20–25% w kwarcu nieimpaktowym i ca 5–15%
w kwarcu szokowym (Voorn i in. 2010)

Z powy¿szego wynika, ¿e zasadnicza ró¿nica pomiêdzy kwarcem szokowym
z PDF-ami i deformacyjnym z lamellami deformacyjnymi jest iloœciowa i przejawia
siê ma³ymi ró¿nicami w kszta³cie rozk³adów czêstotliwoœci ich orientacji krystalo-
graficznej.

Dane te dowodz¹, ¿e oba typy kwarcu nie s¹ jednoznacznie identyfikowane
mikrostrukturalnie i granica pomiêdzy nimi jest nieostra.

Zmienność metamorfizmu w strukturach impaktowych
Stöffler (1966) analizuj¹c fragmenty ska³ krystalicznych w suewicie struktury Ries
(brekcja typu tufu) wykaza³ ci¹g³¹ gradacjê metamorfizmu szokowego, zgodnie do
zmniejszaj¹cego siê gradientu ciœnienia i temperatury wzd³u¿ promienia od cen-
trum impaktu. W wyró¿nionych strefach obserwowa³ zmiany minera³ów, kolejno
od centrum:
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1. Ska³y pod³o¿a s¹ topione zupe³nie. Szkliwo w suewicie ma laminarny uk³ad,
jest smu¿yste i zawiera fragmenty minera³ów.

2. £añcuchowe i warstwowe krzemiany (amfibole, biotyt) zmieniaj¹ siê. Amfi-
bole powoli trac¹ dwój³omnoœæ i pleochroizm. Ska³y krystaliczne trac¹ swoj¹
oryginaln¹ teksturê. Tworzy siê smugowate szkliwo i struktury pêcherzykowe.

3. Zachodzi przekszta³canie krzemianów szkieletowych w szkliwo. Kwarc jest tu
bardziej odporny od ortoklazu i plagioklazu. Skalenie wykazuj¹ nieregularn¹,
czêœciow¹ do ca³kowitej izotropiê, zaœ kwarc wybitne spêkania. Kwarc prze-
kszta³cany jest w stiszowit i coesyt.

4. Strefa najdalsza od centrum impaktu – kwarc wykazuje regularne spêkania
(PF-y). Szereg p³aszczyzn spêkañ jest najczêœciej typu (0001). Obserwowano
równie¿ lamelle deformacyjne. Ortoklaz w granicie mia³ cechy optyczne wy-
sokotemperaturowego sanidynu. W zewnêtrznej strefie Stöffler stwierdzi³
mechaniczne pêkanie i deformacje minera³ów. Minera³y ska³ krateru Ries
wykaza³y rosn¹c¹ odpornoœæ na szokow¹ izotropizacjê i przekszta³canie
w szkliwo: Mg-kordieryt – Fe-kordieryt – ortoklaz – albit – sillimanit – kwarc
– amfibol, biotyt – cyrkon. Wed³ug obliczeñ Stöfflera kwarc jest jednym
z minera³ów bardziej odpornym na zeszkliwienie.

Autor uwa¿a, ¿e w kraterze Ries dodatkowy podzia³ wyró¿nionych stref na pod-
strefy jest mo¿liwy.

Powy¿sze dane wykazuj¹ ci¹g³y charakter zmian w „bryle impaktowej”, od
szoku impaktowego do deformacji tektonicznej. Schemat na rycinie 6 jest wiêc
w pe³ni uzasadniony, chocia¿ w strefie uruchamiania przez impakt aktywnoœci
tektonicznej i/lub wulkanicznej zdarzenia s¹ bardziej z³o¿one, co zaznaczono pytaj-
nikiem.

Schemat na rycinie 6 wskazuje, ¿e mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce zwi¹zki impaktu
z pod³o¿em skalnym:

1. Asteroida uderza w pod³o¿e krystaliczne o ró¿nej, lecz jednolitej petrografii
(ska³y magmowe, osadowe, metamorficzne). Spadek P i T mo¿e ilustrowaæ
regularny rozk³ad ci¹g³y, np. typu J.

2. Impakt oddzia³ywuje na pod³o¿e ró¿norodne petrograficznie i o zmiennej
sekwencji ska³. Spadek P i T bêdzie nieregularny, wolniejszy w warstwach ska³
zwiêz³ych i szybszy w warstwach luŸnych.

3. Impakt trafia na obszar o wysokiej reaktywnoœci metamorfizmu dynamiczne-
go.

4. Uderzenie jest w obszarze podatnym na erupcje wulkaniczne. Mog¹ to byæ
miejsca uœpionej aktywnoœci wulkanicznej lub komory magmowe zalegaj¹ce
p³ytko w skorupie Ziemi, na g³êbokoœci kilku kilometrów.

W punkcie 1 metamorfizm szokowy do okreœlonej g³êbokoœci zaciera œlady pier-
wotnego metamorfizmu tektonicznego i/lub aktywnoœci wulkanicznej. Na g³êbo-
koœciach z niskimi wartoœciami P-T impaktu na pierwotny metamorfizm tektoni-
czny nak³ada siê metamorfizm szokowy – kwarc wykazuje stany dwojakie, defor-
macyjne i szokowe. W stadium poszokowym m.in. rekrystalizacja kwarcu eliminu-
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je PDF-y typu szokowego. W g³êbi pod³o¿a skalnego metamorfizm szokowy s³ab-
nie, dominuj¹ spêkania kwarcu (PF) i PDF-y typu (0001).

W punkcie 2 zró¿nicowanie zdarzeñ szokowych-tektonicznych w kwarcu jest
wiêksze i powodowane przez zmiennoœæ wartoœci P-T fali szokowej trafiaj¹cej na
ró¿ne ska³y, np. krystaliczne, porowate, wapienne, na ró¿nych poziomach pod³o¿a.

W punktach 3 i 4 impakt uruchamia nowy, dodatkowy metamorfizm tektoni-
czny i/lub aktywnoœæ wulkaniczn¹ – do struktur szokowych dodawane s¹ nowe
struktury deformacyjne z czêstotliwoœci¹ zale¿n¹ od odleg³oœci od centrum impa-
ktu obszarów tektonicznie i/lub wulkanicznie aktywowanych lub reaktywowa-
nych.

Jones i in. (2002) opowiadaj¹ siê za mo¿liwoœci¹ indukowania wulkanizmu
przez impakt, zaœ Ivanov i Melosh (2003) na podstawie symulacji komputerowej
dla uderzenia asteroidy tworz¹cej krater nawet o œrednicy 300 km s¹ przeciwnego
zdania. Bior¹c pod uwagê zmiennoœæ tektoniczn¹ i wulkaniczn¹ skorupy Ziemi,
w tej drugiej zmiennoœæ g³êbokoœci zalegania komór magmowych, opinia Jones’a
i in. (2002) wydaje siê byæ wysoce prawdopodobna.

Na znacznych g³êbokoœciach i w du¿ych odleg³oœciach od centrum impaktu
kwarc mo¿e wykazywaæ ju¿ tylko struktury typowe dla metamorfizmu dyna-
micznego, jednak wywo³ane impaktem. Zatem pytanie: Czy takie struktury
klasyfikujemy jako deformacyjne, czy jako szokowe?, prowadzi do niejednoz-
nacznej odpowiedzi.

Struktury koliste Sudetów i Pogórza

Na pytanie, Czy w Polsce mo¿na znaleŸæ impaktyty lokalnego pochodzenia?, do
odpowiedzi mo¿na wykorzystaæ sugestie i analizy przedstawione przez Czajkê
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Ryc. 6. Strefa dużego impaktu (kratery o średnicach kilku do kilkuset kilometrów) i jej interakcja (?) z jed-
nolitym podłożem krystalicznym przy zmianie P i T o charakterze ciągłym. Oryg.



(2004), dotycz¹ce kolistej struktury Podlesie oraz przez Przybylskiego i Badurê
(2004), odnosz¹ce siê do struktur identyfikowanych w Sudetach i ich Przedgórzu.
Z tych ostatnich dla celów niniejszego artyku³u interesuj¹ca mo¿e byæ struktura
kolista Masywu Œlê¿y. Pozostaje ona w relacji przestrzennej z metamorficzn¹ stref¹
Niemczy (Mazur i Puziewicz 1995). Przybylski i Badura (2004) uwa¿aj¹, ¿e struk-
tura kolista Œlê¿y mo¿e byæ œladem sto¿ka centralnego, a zerodowane zlodowace-
niami œlady krateru s¹ w znacznej od niej odleg³oœci. Rozwa¿aæ tu mo¿na m.in. ³uk
Gilów-strefa œcinania Niemczy-Wzgórza Strzeliñskie ze ska³ami metamorficznymi
i licznymi œladami wulkanizmu. Taki pogl¹d pozostaje w opozycji do badañ Maje-
rowicza (2006) w Masywie Œlê¿y, dowodz¹cych, ¿e jest to kompleks ofiolitowy.
Uwzglêdniaj¹c jednak zwi¹zek kompleksu ofiolitowego z komorami magmowymi
(Dadlez i Jaroszewski 1994), pojawia siê pytanie, Czy du¿y impakt mo¿e za-
pocz¹tkowaæ rozwój kompleksu ofiolitowego ku powierzchni skorupy Ziemi? Inte-
resuj¹ce mog¹ byæ tutaj analizy mikrostrukturalne kwarcu z ¿y³ek identyfikowa-
nych przez Majerowicza (2006) w zmetamorfizowanych ska³ach maficznych Góry
Kunowskiej, bêd¹cej w kontakcie z amfibolitami, na obrze¿u ofiolitu Œlê¿y.

Z Kotliny Henrykowa

W powy¿szym paœmie, Gilów-Niemcza-Wzgórza Strzeliñskie, le¿y Kotlina Henry-
kowa, os³oniêta od zachodu lessowymi wzgórzami, od pó³nocy i w jej centrum
wychodniami ska³ wulkanicznych (¯elowice, Kowalskie, Targowica, Brukalice,
Dobroszów) i od wschodu krystalinikiem Wzgórz Strzeliñskich z garnitami, ³upka-
mi kwarcytowymi i pegmatytem z syllimanitem w rejonie Skalic (ryc. 7). Obszar
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Ryc. 7. Rejon Kotliny Henryko-
wa ze śladami metamorfizmu
tektonicznego. Mapa – źródło
internetowe Pracownii Kartografii
IGiPZ PAN. Zmienione.



ten jest przyk³adem dobrze udokumentowanego metamorfizmu tektonicznego
(Mazur i Puziewicz 1995). Poniewa¿ impakty s¹ zdarzeniami losowymi na powie-
rzchni Ziemi, zatem nie mo¿na a priori odrzucaæ w tym rejonie mo¿liwoœci
wp³ywu impaktu na petrogenezê. S¹ dwie mo¿liwoœci, impakt nak³ada siê na ist-
niej¹cy metamorfizm tektoniczny lub impakt uaktywnia taki metamorfizm.
W drugim przypadku metamorfizm dyslokacyjny bêdzie zacieraæ œlady impaktu.
Jednak w obu przypadkach, w terenie geologiczne œlady obu zdarzeñ s¹ prawdopo-
dobne.

W wielu lokalizacjach kotliny odnajdujemy na powierzchni fragmenty kwarcy-
tów i zbrekcjowanych-skataklazowanych gnejsów (ryc. 8A, B) z regularnymi spê-
kaniami kwarcu w ¿y³ach. Spêkania te s¹ wzajemnie || i lekko ukoœne lub prosto-
pad³e do przebiegu ¿y³ (patrz gnejs ze Wzg. Dobrzenieckich, ryc. 2A). Kwarc ten
wykazuje równie¿ mikrospêkania (PF-y), które s¹ wzajemnie || i dekorowane
pêcherzykami (ryc. 8C, D). W kwarcu ze spêkanego pegmatytu zbudowanego
równie¿ ze skalenia, biotytu i syllimanitu, odnotowano ponadto zgiête PDF-y
(ryc. 9A).

W zbrekcjowanym i skataklazowanym gnejsie z Henrykowa (ryc. 8A, B) kwarc
wykazuje faliste wygaszanie (ryc. 9B) oraz lamelle deformacyjne (ryc. 9D) typowe
dla metamorfizmu dynamicznego. Fragment kwarcu (ryc. 9C) wykazuje planarne
struktury przebiegaj¹ce przez ca³e ziarno, o wzajemnych odleg³oœciach lamelli
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Ryc. 8. Struktury deformacyjne skał i kwarcu z Kotliny Henrykowa: A – brekcja gnejsu, Henryków; B – stre-
fa kataklazytu pomiędzy liniami kropkowanymi w zbrekcjowanym gnejsie, Henryków; C – spękania planar-
ne fragmentu ziarna kwarcu z gnejsu, Henryków, nikole częściowo x; D – różnokierunkowe zestawy spę-
kań planarnych (PF) w ziarnie kwarcu z gnejsu, Henryków, nikole częściowo x. Oryg.



< 10 µm. Mog¹ byæ one uwa¿ane za lamelle deformacyjne || do p³aszczyzny
(0001), ale w œwietle powy¿szych rozwa¿añ o iloœciowej naturze ró¿nicy pomiêdzy
kwarcem deformacyjnym i szokowym, taki opis nie musi byæ obowi¹zuj¹cy. Dane
powy¿sze s¹ jedynie ilustracj¹ struktur deformacyjnych mo¿liwych do identyfikacji
w ska³ach metamorficznych Sudetów i ich Pogórza. Dotychczas autor nie odnalaz³
w Kotlinie Henrykowa impaktytów (suewit, szkliwo diaplektyczne). Poszukiwania
i analizy mikrostrukturalne nale¿a³oby uzupe³niæ o kwarc o obni¿onej dwój³omno-
œci, odpowiednio do wniosku Engelhardta i Bertscha (1969).

Pytanie: Czy struktury deformacyjne ³uku Gilów-Niemcza-Henryków-
-Wzgórza Strzeliñskie s¹ nik³ym œladem dawnego impaktu? – nie jest wy-
³¹cznie pytaniem retorycznym, lecz pytaniem, które powinno byæ stawiane
w przypadku obszaru zmienionego geologicznie metamorfizmem dyslokacyj-
nym lub innym typem krótkotrwa³ego intensywnego metamorfizmu, w szcze-
gólnoœci jeœli jego geomorfologia wskazuje na strukturê kolist¹.

Impaktyty skandynawskie

W zwi¹zku z transportem skandynawskiego materia³u skalnego na obszar Polski
podczas minionych zlodowaceñ, krótkiego rozwa¿enia wymaga równie¿ to zagad-
nienie. Obszar Pó³wyspu Skandynawskiego, Finlandii, Litwy, £otwy, Estonii oraz
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Ryc. 9. Deformacje mikrostrukturalne kwarcu: A – lamelle ugięte kwarcu z pegmatytu z syllimanitem, Ska-
lice, Wzg. Strzelińskie, nikole ||; B – faliste wygaszanie światła w ziarnie kwarcu; C – gęste lamelle
(PDF-y?) we fragmencie ziarna kwarcu; D – lamelle deformacyjne w ziarnie kwarcu. B, C, D – gnejs, Hen-
ryków, nikole częściowo x. Oryg.



rosyjskiej Karelii jest szczególnie bogaty w zidentyfikowane koliste struktury impa-
ktowe. S¹ to kratery: Dellen, Dobele, Gardnos, Granby, Ilumetsä, Ilyinets, Iso-
Naakkima, Jänisjärvi, Kaalijärvi, Kärdla, Karikkoselkä, Karla, Lappajärvi, Lockne,
Logoisk, Lumparn, Mien, Mishina Gora, Mjølnir, Neugrund, Sääksjärvi, Siljan,
Söderfjärden, Suavjarvi, Suvasvesi, Tvären i Vepriai. Ich wiek jest oceniany na
ca 0,007 mln lat dla struktury Ilumetsä i ca 1000 mln dla Lumparn. Ich œrednica
jest od 80 m dla ma³ej Ilumetsa do 52 km dla Siljan (dane wg
http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/Europe.html).

Rozpoznawalnoœæ tych struktur jest ró¿na, od widocznych na powierzchni kra-
terów, jak np. Lockne, Mien lub Siljan w postaci czytelnych jezior; nieeksponowa-
nych na powierzchni, jak np. Granby; do ukrytych pod powierzchni¹ morza, jak
np. Neugrund czy Tvären. Impaktyty s¹ czêsto eksponowane na powierzchni
w postaci potê¿nych g³azów brekcji, np. z Neugrund (Estonia). Kwarc impaktytów
skandynawskich uwidacznia cechy typowe dla metamorfizmu impakcyjnego
w postaci spêkañ planarnych, PF (ryc. 10A), ¿y³ek pseudotachylitu (ryc. 10B), pla-
narnych struktur deformacyjnych, PDF-ów (ryc. 10C) oraz szkliwa (ryc. 10D).

Depozyt polodowcowy z kolejnych zlodowaceñ siêgaj¹cych Karpat i Sudetów
niew¹tpliwie zawiera w sobie równie¿ te impaktyty. Zatem rozpoznawanie impa-
ktytów w rejonie silnego metamorfizmu dyslokacyjnego musi uwzglêdniaæ
ich lokalne i/lub allochtoniczne, polodowcowe skandynawskie pochodzenie.
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Ryc. 10. Struktury szokowe ze skandynawskich brekcji impaktowych: A- spękania planarne (PF-y) kwarcu
struktury Mien, Szwecja; B – żyłki pseudotachylitu struktury Lockne, Szwecja; C – planarne struktury,
PDF-y kwarcu z Neugrund, Estonia; D – szkliwo diaplektyczne, Mien, Szwecja. Oryg.



Pseudotachylit, makrostrukturalne znamię szoku?

W odpowiedzi na powy¿sze pytanie niezwykle pomocne s¹ rozwa¿ania Reimolda
(1998) o brekcjach egzo- i endogenicznych. Mikroskopowo brekcje z pseudota-
chylitem, stopione ska³y impaktowe, ultrakataklazyty i ultramylonity s¹ trudne do
rozró¿nienia. W pseudotachylicie identyfikuje siê mikrolity krystalizuj¹ce z matrix
brekcji, szkliwo, wygaszanie na brzegach ¿y³ek, pêcherzyki zdeformowane przez
p³yniêcie oraz klasty skorodowane (stopione). Problemem pozostaje rozró¿nienie
brekcji z pseudotachylitem pochodzenia tektonicznego od impaktowego. Zdaniem
Reimolda i Gibsona (2005) pseudotachylity „tektoniczne” s¹ stosunkowo czêste,
m.in. w ska³ach facji eklogitowej i granulitowej. Brekcje pseudotachylitu w stru-
kturach impaktowych o œrednicach 20–50 km s¹ rzadko identyfikowane. Jako
cia³a masywne obecne s¹ w wyniesionym pod³o¿u skalnym najwiêkszych ziemskich
kraterów Sudbury i Vredefort.

Dyskutowane jest przez Reimolda (1998) podobieñstwo makroskopowe pseu-
dotachylitu i kataklazytu. Ultramylonity s¹ odró¿nialne przez obecnoœæ w nich
foliacji. W brekcji pseudotachylitu foliacja mo¿e byæ spowodowana wtórn¹ defor-
macj¹. Tektoniczny pseudotachylit jest brekcj¹ zawieraj¹c¹ fazê stopion¹ przez tar-
cie w rejonie uskoku. Reimold proponuje ograniczyæ okreœlenie pseudotachylit do
dobrze okreœlonych tektonicznych lub impaktowych stopów powsta³ych przez tar-
cie. Spray rozpozna³, ¿e oba procesy, kataklaza i topienie przez tarcie, tworz¹ pseu-
dotachylity (wg Reimold 1998). Reimold na przyk³adach ultramylonitu z Nami-
bii, pseudotachylitu z Vredefort i impaktytu z Lappajärvi o podobnej makrostru-
kturze, dowodzi ich odmiennoœci mikroskopowej. Ska³a metamorficzna z Namibii
ma teksturê mylonityczn¹ z deltoidalnymi porfiroklastami, okaz z Vredefort ma
mikrokrystaliczn¹ matriks z mikrolitami skaleni i klastami granitoidu, zaœ impa-
ktowa stopiona matriks z Lappajärvi zawiera bardzo liczne kryszta³y plagioklazu.
Pseudotachylit w postaci cienkiej stopionej warstwy tworzy siê równie¿ na sto¿-
kach impaktowych (ang. shatter cones). Mikroskopowo przy powierzchni sto¿ków
powinny byæ identyfikowane w minera³ach PDF-y. Wœród impaktytów zró¿nico-
wanie brekcji jest du¿e. S¹ brekcje szokowej kompresji, dekompresji, ale i tektoni-
cznych modyfikacji.

W brekcjach czarne ¿y³ki czêsto interpretowane s¹ jako pseudotachylit, ale czar-
no-bia³e brekcje s¹ równie¿ kataklazytami. Wielogeneracyjne brekcje z pseudota-
chylitem ze struktury Vredefort tworzone s¹ przez ró¿nowiekowe ska³y lokalne,
mylonity i granity (Reimold 1998). Dowodzi to z³o¿onoœci produktów impaktu
poprzez nak³adanie siê na nie produktów z pobliskich stref tektonicznej de-
formacji.

Poniewa¿ naturalne uskoki tektoniczne s¹ reaktywowane przez impakt, to kwe-
stia czy znajduj¹ce siê tam brekcje pseudotachylitowe s¹ produktem topienia przez
tarcie, czy tworzone s¹ przez impakt, jest dyskusyjna. Trouw i in. (2010), jako
szczególne cechy pseudotachylitu w porównaniu z kataklazytem, wymieniaj¹
drobne ¿y³ki injekcyjne odchodz¹ce z g³ównej ¿y³y pseudotachylitu oraz jej
ostre odgraniczenie od ska³y macierzystej. Pseudotachylity powstaj¹ z kataklazy-
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tów przy tym samym poziomie P-T, wed³ug Passchier i Trouw (2005) w tempera-
turze 750–1600oC.

Trouw i in. (2010) uwa¿aj¹, ¿e ¿y³y pseudotachylitu grubsze ni¿ 2 cm powin-
ny byæ analizowane pod k¹tem mo¿liwego impaktu. Rozwój ¿y³ek pseudotachy-
litu w ska³ach typu: granit, gabro, gnejs, amfibolit, granulit, nie jest zwi¹zany z kry-
stalizacj¹ ¿y³ kwarcu, jednak pseudotachylit zawiera liczne fragmenty kwarcu ze
ska³y macierzystej. Maj¹ one kanciasty kszta³t i spêkania wewn¹trz oraz charaktery-
styczne agregaty kropelek siarczków (Passchier i Trouw 2005). Równie¿ w kwarcu
przylegaj¹cym do ¿y³ pseudotachylitu, Wenk i in. (2011) obserwowali liczne spêka-
nia, przemieszczenia fragmentów, faliste wygaszanie i rekrystalizacjê na brzegach
ziarn. Nie odnotowano natomiast tworzenia bliŸniaków delfiniackich.

Zdaniem Melosha (2005), w strefach topienia ska³ przez tarcie, np. ska³ w oko-
licy krateru uruchomionych impaktem, ¿y³ki pseudotachylitu s¹ cienkie, rzêdu
mm do cm. Natomiast nadmiar startej i stopionej ska³y jest wyciskany w spêkane
otoczenie, czêsto gromadz¹c siê tam w du¿ych masach. ¯y³ki czarnej, amorficznej
matriks z brekcji granitoidu (ryc. 11A) maj¹ szerokoœæ 3–6 mm. W izotropowej
matriks widoczne s¹ jednak liczne mikrofragmenty kwarcu (ryc. 11B). Czy ta allo-
chtoniczna brekcja z pseudotachylitem (?) jest produktem metamorfizmu tektoni-
cznego czy impaktowego? – pozostaje pytaniem bez odpowiedzi. Brekcja ta do-
wodzi, ¿e w obszarach metamorfizmu tektonicznego, tutaj przyk³adowo dla
otoczenia Kotliny Henrykowa, poszukiwanie impaktytów, poprzez studiowa-
nie mikrostruktury kwarcu oraz ska³ stopionych, w tym pseudotachylitu,
lokalnego lub allochtonicznego pochodzenia, mo¿e byæ interesuj¹ce dla opisu
petrogenezy regionu.

* * *

W zakoñczeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e:
� Rozk³ady czêstotliwoœci orientacji struktur planarnych w kwarcu deformacyj-

nym i szokowym s¹ s³abo odró¿nialne. PF-y i PDF-y wystêpuj¹ w obu typach
kwarcu, jednak poziom niezindeksowanych struktur jest wy¿szy w kwarcu
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Ryc. 11. Brekcja granitoidu ze Skalic, Wzgórza Strzelińskie (depozyt polodowcowy). A – fragment z czar-
nymi żyłkami pseudotachylitu (?); B – izotropowa matriks żyłki z fragmentami kwarcu i innych minerałów
(nikole częściowo x). Oryg.



deformacyjnym. W œwietle powy¿szych danych PDF-y nie s¹ wraŸnym kryte-
rium dyskryminuj¹cym oba typu kwarcu.

� Za szczególnie u¿yteczn¹ cechê jakoœciow¹ kwarcu szokowego mo¿na przyj¹æ
jego obni¿on¹ dwój³omnoœæ.

� Prawdopodobna jest interakcja impaktu oraz metamorfizmu tektonicznego
i/lub aktywnoœci wulkanicznej i w efekcie z³o¿ona, impaktowo-nieimpaktowa
natura mikrostrukturalna kwarcu.

� Powy¿sze rozwa¿ania proponuj¹ poszukiwania impaktytów oraz pseudotachy-
litu w obszarach silnego metamorfizmu tektonicznego, tu obszar Dolnego
Œl¹ska, w szczególnoœci w miejscach domniemanych struktur kolistych.
Nale¿y uwzglêdniaæ mo¿liwoœæ allochtonicznego pochodzenia impaktytów.

Podziękowanie

Panu Doktorowi Stanis³awowi Madejowi z Instytutu Nauk Geologicznych Uni-
wersytetu Wroc³awskiego dziêkujê za merytoryczne dyskusje i udostêpnienie pre-
paratu gnejsu z Henrykowa.

Literatura

Alexopoulos J., Grieve R.A.F., Robertson P.B., 1987. Microscopic lamellar deformation features
in quartz from different geologic environments, Lunar and Planetary Science Conference
XXVIII, s. 19–20.

Bolewski A., Parachoniak W., 1982. Petrografia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Borkowska M., Smulikowski K., 1973. Minera³y ska³otwórcze, Wydawnictwa Geologiczne,

Warszawa.
Czajka W. 2004. Struktura Podlesie – Czy w Polsce znajduje siê wielki krater uderzeniowy?

Przegl¹d Geologiczny 52, s. 229–232.
Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Engelhardt W.V., Bertsch W., 1969. Shock induced planar deformation structures in quartz from

the Ries crater, Germany, Contr. Mineral. and Petrol. 20, s. 203–234.
Ferrière L., Morrow J.R., Amgaa T., Koeberl C., 2009. Systematic study of universal-stage measu-

rements of planar deformation features in shocked quartz: implications for statistical significance
and representation of results, Meteoritics & Planetary Science 44, s. 925–940.

Friedlaender C.G.I., 1981. Quartz group. W: K. Frye (Ed.) The encyclopedia of mineralogy. Ency-
clopedia of Earth Sciences, Vol. IVB, s. 99–105, Hutchinson Ross Publishing Company, Stro-
udsburg (wyd. rosyjskie).

Gratz A.J., Fisler D.K., Bohor B.F., 1996. Distinguishing shocked from tectonically deformed
quartz by the use of the SEM and chemical etching, Earth and Planetary Science Letters 142,
s. 513–521.

Grieve R.A.F., Therriault A.M., 1995. Planar deformation features in quartz: target effects, Lunar
and Planetary Science Conference XXVI, s. 515–516.

Ivanov B.A., Melosh H.J., 2003. Impacts do not initiate volcanic eruptions: eruptions close to the
crater, Geology 31, s. 869–872.

Jones A.P., Price G.D., Price N.J., DeCarli P.S., Clegg R.A., 2002. Impact induced melting and
the development of large igneus provinces, Earth and Planetary Science Letters 202, s. 551–561.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 5, 2014

70 Pytania o kwarc deformacyjny i szokowy



Liu Z.H., Xu Y., Wang K.Y., 2007. Evidence of microstructures and fluid inclusions for the origin
of polycristalline quartz ribbons in high-grade metamorphic rocks in Daqingshan region, Science
in China Series D: Earth Sciences 50, s. 496–504.

Langenhorst F., Deutsch A., 1993. Orientation of planar deformation features (PDFs) in quartz,
Lunar and Planetary Science Conference XXIV, s. 849–850.

Majerowicz A., 2006. Krótki przewodnik terenowy po ska³ach ofiolitowego zespo³u Œlê¿y oraz ich
petrologicznej i geologicznej historii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw.

Manecki A., Parachoniak W., 2008. Budowa wewnêtrzna ska³ metamorficznych – struktury
i tekstury, W: A. Manecki, M. Muszyñski (Wyd.) Przewodnik do petrografii, AGH Uczel-
niane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, s. 456–480.

Mazur S., Puziewicz J., 1995. Mylonity strefy Niemczy, Annales Societatis Geologorum Poloniae
64, s. 23–52.

Melosh H.J., 2005. The mechanics of pseudotachylite formation in impact events, W: C. Koeberl,
H. Henkel (Eds.) Impact tectonics, Springer, Berlin, s. 55–80.

Norton O.R., Chitwood L.A., 2007. Szok w ziemskich strukturach uderzeniowych, Meteoryt 4
(64), s. 14–16.

Passchier C.W., Trouw R.A.J., 2005. Microtectonics, Springer, Berlin.
Przybylski B., Badura J., 2004. Czy struktury koliste w Sudetach mog¹ mieæ genezê uderzeniow¹?

Przegl¹d Geologiczny 52: 971–978.
Reimold W.U., 1998. Exogenic and endogenic breccias: a discussion of major problematics, Earth-

Science Reviews 43, s. 25–47.
Reimold W.U., Gibson R.L., 2005. “Pseudotachylites” in large impact structures, W: C. Koeberl,

H. Henkel (Eds.) Impact tectonics. Springer, Berlin, s. 1–53.
Stöffler D., 1966. Zones of impact metamorphism in the crystalline rocks of the Nördlinger Ries cra-

ter, Contr. Mineral. and Petrol. 12, s. 15–24.
Trepmann C.A., 2008. Shock effects in quartz: compression versus shear deformation – an example

from the Rochechouart impact structure, France, Earth and Planetary Science Letters 267,
s. 322–332.

Trepmann C.A., 2009. Shock effects and pre-shock microstructures in hydrothermal quartz veins
from the Rochechouart impact structure, France, Journal of Structural Geology 31, s. 183–196.

Trepmann C.A., Spray J.G., 2004. Post-shock crystal-plastic processes in quartz from crystalline tar-
get rocks of the Charlevoix impact structure, Lunar and Planetary Science XXXV, abstract
no. 1730

Trouw R.A.J., Passchier C.W., Wiersma D.J., 2010. Atlas of mylonites- and related microstructu-
res, Springer, Heidelberg.

Voorn M.H., 2010. A new way to confirm meteorite impact produced planar features in quartz:
combining Universal Stage and Electron Backscatter Diffraction techniques, MSc Thesis,
Utrecht University, s. 1–46.

Voorn M.H., Hamers M.F., Drury M.R., 2010. Comparison of orientation measurements of pla-
nar deformation features and tectonic deformation lamellae in quartz, Meteoritics and Planetary
Science Supplement, id.5017.

Wenk H.-R., Janssen C., Kenkmann T., Dresen G., 2011. Mechanical twinning in quartz: shock
experiments, impact, pseudotachylites and fault breccias, Tectonophysics 510, s. 69–79.

Strona internetowa

http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/Europe.html

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 5, 2014

Romuald KOSINA 71




