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Kopalne ordowickie chondryty – przegląd danych
Fossil ordovician chondrites – a review

Abstract: The largest group of fossil meteorites are L type chondrites, found in the Middle
Ordovician limestones in Sweden. Until now, 101 specimes were discovered. Probably, they come
from collisions in the asteroid belt. They are completely altered, except the chromite grains.
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Znaleziska meteorytów kopalnych zdarzaj¹ siê bardzo rzadko. Niew¹tpliwie sta-
nowi¹ one unikalny materia³ do geochemiczno-mineralogicznych i kosmogenicz-
nych analiz. Niniejszy artyku³ ma charakter przegl¹dowy i stanowi krótkie podsu-
mowanie aktualnej wiedzy na temat znalezisk kopalnych chondrytów typu L
w osadach œrodkowego ordowiku na terenie Szwecji.

Ze wszystkich meteorytów spadaj¹cych na Ziemiê a¿ 85% z nich stanowi¹
chondryty typu H, L oraz LL (Schmitz i in. 2014). Od lat 60. XX wieku najstar-
szymi meteorytami znalezionymi w zapisie geologicznym s¹ chondryty typu L,
wydatowane metod¹ K-Ar na ok. 470 Ma (Bogard 2011; Swindle i in. 2014).
Badania pochodzenia poszczególnych grup chondrytów wskazuj¹, ¿e kopalne
meteoryty kamienne typu L pochodz¹ z grup planetoid Flory lub Gefion, których
pozosta³oœci wchodz¹ w sk³ad pasa asteroid (Kyte i in. 2011). Grupa Flory jest
jedn¹ z wiêkszych rodzin licz¹cych oko³o 800 planetoid. Od 1990 roku znaleziska
szwedzkich meteorytów kopalnych zainicjowa³y systematyczne poszukiwania dal-
szej materii pozaziemskiej w ods³oniêciach z osadami œrodkowo ordowickimi
(Schmitz 2013). Rekonstrukcje paleoœrodowiskowe pokazuj¹, ¿e ówczesne
warunki sedymentacji na terenie Szwecji charakteryzowa³y siê g³ównie nisk¹ ener-
gi¹. W takich warunkach mi¹¿szoœæ osadu wzrasta³a o kilka milimetrów na ok.
tysi¹c lat.
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Wychodnia wapieni, w której odkryto meteoryty, ma mi¹¿szoœci ok. 3,2 m.
Schmitz podzieli³ j¹ na 12 horyzontów, w których znaleziono materiê poza-
ziemsk¹. Cech¹ charakterystyczn¹ jest zachowanie siê meteorytów na tzw. hardgro-
undzie, czyli twardym osadzie, powsta³ym na skutek skonsolidowania osadów
o wiêkszej mi¹¿szoœci do warstwy kilkunastocentymetrowej. W warstwach meteo-
rytonoœnych wystêpuj¹ tak¿e liczne ³odziki (fig. 1). Dobre zachowanie zarówno
g³owonogów, jak i meteorytów, wyklucza najprawdopodobniej ich redepozycjê na
skutek oddzia³ywania silnych pr¹dów przydennych.

Pierwszy w Szwecji œrodkowo ordowicki kopalny meteoryt nazwano Brunflo
i zosta³ odkryty w 1952 roku. Jednak dopiero w 1979 prawid³owo go zidentyfiko-
wano. Nastêpnie w 1988 prof. Schmitz (Division of Nuclear Physics, Lund, Szwe-
cja) wraz ze swym zespo³em og³osi³, ¿e w kamienio³omie Thorsberg odnaleziono
40 kopalnych chondrytów, które nazwano od miejsca pierwszego znaleziska –
Osterplana. W celu efektywnego szukania nowych kopalnych meteorytów w od-
s³oniêciu Thorsberg stosowania jest technika mechanicznego wycinania wapieni
w formie równych p³yt. Pozwala to na minimaln¹ stratê materia³u meteorytowego,
w przypadku zespolenia ze sob¹ kilku odrêbnych p³yt. Efektem wspomnianej tech-
niki jest znalezienie 101 meteorytów, których œrednice wynosi³y 1–21 cm (fig. 1)
Wyliczono, ¿e do uzyskania takiego zbioru potrzebne by³o przejrzenie ok.
20 tys. m2 wapieni. Niestety, przed znalezieniem pierwszych meteorytów i zwróce-
niem tym samym uwagi naukowców na szukanie kopalnej materii pozaziemskiej,
tony wapienia by³y eksploatowane z ods³oniêcia i wywo¿one w ró¿nych celach.
Nie da siê niestety okreœliæ ile meteorytów zosta³o w ten sposób bezpowrotnie stra-
conych.

Badane chondryty zawiera³y tylko spinele. Wydaje siê niemo¿liwe zachowanie
siê innych pierwotnych faz w tak starym materiale. Schmitz i in. (2014) znalezione
meteoryty Osterplana przypisali do grup L i LL na podstawie niskich zawartoœci
MgO i Al2O3 oraz wysokich TiO2.

W 2011 roku w ods³oniêciu Thorsberg odnaleziono kolejny kopalny meteoryt,
który jednak nie pasuje to ¿adnego znanego typu materii pozaziemskiej, zarówno
kopalnej jak i wspó³czesnej. Wed³ug Schmitza i in. (2014) jest to fragment cia³a,
które uderzaj¹c w asteroidê macierzyst¹ chondrytów L, spowodowa³o jej fragmen-
tacjê i spadek na tereny Szwecji w œrodkowym ordowiku. Badania izotopowe i che-
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Fig. 1. Jeden z kopalnych chondrytów ty-
pu L znaleziony w szwedzkim kamieniołomie
Thorsberg. Zdjęcie z Schmitz i in. (2001).



miczne przeprowadzone przez wspomnianych autorów wykaza³y, ¿e obiekt swoim
sk³adem i budow¹ jest najbardziej zbli¿ony do achondrytów typu winonaity.

Wapienie, w których odnaleziono meteoryty, deponowane by³y w czasie
1–2 mln lat (Schmitz i in. 2014). Œwiadczy to o zarówno licznym jak i nieprawdo-
podobnie d³ugotrwa³ym deszczu chondrytów. Teoretycznie mo¿e/mog¹ byæ z nim
powi¹zane du¿e struktury impaktowe, których wiek waha siê od 470–450 mln lat:
Neugrund (Estonia), Granby (Szwecja), Ames (Oklahoma, USA), Kärdla (Esto-
nia), Tvären (Szwecja), Lockne (Szwecja), Slate Islands (Ontario, Kanada) oraz
Calvin (Michigan, USA).

Schmitz i in. (2001) uwa¿aj¹, ¿e w œrodkowym ordowiku deszcze meteorytów
by³y nawet stukrotnie bardziej liczne, ni¿ obecne. Œwiadczy o tym równie¿ fakt, ¿e
obok wspomnianych meteorytów w szwedzkich wapieniach znaleziono tak¿e
tysi¹ce ziaren chromitu pochodzenia chondrytowego (Schmitz i in. 2003; Heck
i in. 2008, 2010; Cronholm i Schmitz 2010; Lindskog i in. 2012; Schmitz 2013).
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