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Powstawanie kraterów impaktowych i ich rodzaje
Formation of impact craters and their types

Abstract: Craters form after meteoroid or asteroid impact son celestial bodies surface are created
during three different periods: contact/compression, excavation and modification stage.
Depending on its size the craters can be divided into three main types: simple, complex and
multi-ring craters. The enormous energy released during the impact forms evident records in basis
as shatter cones or breccias and affect the surrounding rock (visible only in micro scale) by shock
metamorphism, which has no equivalent in the Earth’s geological processes.
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Œwiat naukowy powszechnie zaakceptowa³ fakt spadania na powierzchniê Ziemi
kosmicznych okruchów skalnych na pocz¹tku XIX wieku (Bia³a 2003), czego
dowodem s¹ m. in. kratery meteorytowe ró¿nej wielkoœci i formy. Du¿e impakty
niejednokrotnie wp³ywa³y w znacz¹cy sposób na rozwój i kszta³towanie siê Ziemi.
W 1970 roku D.J. McLaren wysun¹³ hipotezê, wed³ug której wielkie wymieranie
na granicy franu i famenu mia³oby byæ spowodowane spadkiem du¿ego cia³a kos-
micznego. Pocz¹tkowo nie spotka³o siê to jednak z wiêkszym zainteresowaniem.
Dopiero publikacja W. i L.W. Alvarezów (1980), w której przedstawili oni
dowody geochemiczne na powi¹zanie wymierania póŸno kredowego z uderzeniem
asteroidy, przyczyni³a siê do poszukiwania kraterów, których wiek pokrywa³by siê
z granic¹ fran/famen. Opublikowane w 1992 oraz 1994 roku prace P. Claeysa
sugerowa³y, ¿e impaktem inicjuj¹cym wymieranie dewoñskie by³ 52 km krater Sil-
jan w Szwecji. W 1995 roku H. Leroux wraz z zespo³em doniós³ o znalezisku szo-
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kowych kwarców w mega brekcji Alamo w Nevadzie, które jednoznacznie
œwiadcz¹ o spadku asteroidy. Mimo to wiek badanych osadów okreœlony na ok.
370 mln lat, wykluczy³ jej zwi¹zek z kryzysem f/f. Obecnie przyjmuje siê, ¿e póŸno
dewoñskie wymieranie by³o spowodowane na³o¿eniem siê ró¿nych czynników œro-
dowiskowych, m.in. zmian¹ poziomu mórz, och³odzeniem klimatu oraz eutrofi-
zacj¹. Równie¿ obecnie jesteœmy œwiadkami kosmicznych zderzeñ, w tym tych wie-
loskalowych. W lipcu 1994 roku kometa Shoemaker–Levy 9, ulegaj¹c wczeœniej-
szej fragmentacji, uderzy³a w Jowisza (Spencer i Mitton 1995). W 1947 w atmos-
ferê ziemsk¹ nad Syberi¹ wszed³ meteor, który eksplodowa³ nad górami Sikhote
Alin, daj¹c najwiêkszy deszcz meteorytów ¿elaznych XX wieku. Oszacowano, ¿e
pocz¹tkowa masa meteoroidu wynosi³a ok. 100 ton (Krinov 1966). Szacuje siê, ¿e
ka¿dego dnia taka sama iloœæ materii kosmicznej dociera do powierzchni Ziemi
(Taylor 1992; Love i Brownlee 1993). Statystycznie jednak du¿e cia³o kosmiczne
uderza w Ziemiê raz na kilkaset tysiêcy lat, pozostawiaj¹c krater, którego jednak
mechanizm powstawania nie jest do koñca znany. Od pocz¹tków lat 70-tych
XX wieku zagadnienie to sta³o siê przedmiotem licznych opracowañ (m.in. French
1968a, 1990b, 1998; Shoemaker 1977; Nicolaysen i Reimold, 1990, Dressler i in.
1994; Koeberl i Henkel 2005; Reimold i Jourdan 2012; Collins i in. 2012).

Energia impaktu

Energia uderzenia podczas impaktu jest energi¹ kinetyczn¹, któr¹ mo¿na obliczyæ
ze wzoru:

Ek = ½ mv2

gdzie: m – masa cia³a, v – prêdkoœæ cia³a.
W przypadku meteoroidów prêdkoœæ przelotu przez atmosferê ziemsk¹ wynosi

œrednio kilkadziesi¹t km/s, co oznacza, ¿e nawet dla ma³ych cia³ energia ta jest
du¿a. W przypadku kamiennych meteoroidów o wielkoœci poni¿ej 100 m silne
hamowanie w ziemskiej atmosferze powoduje przewa¿nie rozpad cia³a i tym
samym dyssypacjê energii, dziêki czemu zjawisko nie jest w stanie wyprodukowaæ
krateru. Natomiast impakt cia³a o œrednicy kilku kilometrów mo¿e w kilka sekund
wyzwoliæ energiê wiêksz¹, ni¿ wszystkie ziemskie procesy geologiczne typu: trzêsie-
nia ziemi, wulkanizm czy ruchy tektoniczne w ci¹gu setek lub nawet tysiêcy lat
(French 1998). W chwili uderzenia energia kinetyczna przekszta³cana jest w fale
wysokociœnieniowe, które rozchodz¹ siê promieniœcie od punktu uderzenia przez
ska³y pod³o¿a z prêdkoœci¹ kilku km/s (Melosh 1989). Asteroida œrednicy kilkuset
metrów wyzwala energiê rzêdu kilku milionów ton trotylu, czyli równ¹ wybuchu
bomby wodorowej, du¿ego trzêsienia ziemi lub wybuchu wulkanu, co jednak
w skutkach ma charakter lokalny (Kring 1997). Impakty cia³ maj¹cych kilka czy
kilkanaœcie kilometrów wyzwalaj¹ tak du¿¹ energiê, ¿e przechodzi ona przez ska³y
pod³o¿a, atmosferê, biosferê czyni¹c w ka¿dym z tych œrodowisk ogromne spusto-
szenia. Alvarez i inni (1980), Sharpton i Ward (1990), Kring (1993) oraz Ryder
i inni (1996) twierdz¹, ¿e ciep³o wytworzone z energii impaktu Chicxulub
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w p³ytkim morzu spowodowa³o wyparowanie wêglanów i ewaporatów, co dopro-
wadzi³o do uwolnienia do atmosfery wêglanów i siarczanów, które ³¹cz¹c siê
z py³em doprowadzi³y do opadów kwaœnych deszczy oraz globalnego ocieplenia.
Teoriê tê potwierdza zdarzenie z po³owy wrzeœnia 2007 roku, kiedy to w pobli¿u
miejscowoœci Carancas w Peru zosta³ wybity niewielki krater o œrednicy 14 m uwa-
lniaj¹c do atmosfery toksyczne opary (Kenkmann 2009). Energia kinetyczna
wspomnianego wczeœniej meteoru Sikhote Alin podczas jego rozerwania w atmos-
ferze wynosi³a ok. 4000 t TNT, czego skutkiem by³o rozerwanie masy g³ównej
cia³a na tysi¹ce fragmentów (Krinov 1966). S³awny bolid tunguski z 1908 roku
równie¿ eksploduj¹c w atmosferze wyzwoli³ energiê równ¹ 15 mln ton TNT, która
docieraj¹c do powierzchni Ziemi powali³a ok. 2000 km2 lasu (Krinov 1966).

Metamorfizm szokowy
Metamorfizm szokowy jest jednym z wa¿niejszych kryteriów okreœlania genezy
struktury impaktowej ze wzglêdu na sw¹ unikatowoœæ w zapisie geologicznym. Od
lat 60-tych XX wieku ska³y i minera³y zmienione szokowo s¹ traktowane jako nie-
podwa¿alny dowód na impakt (Grieve 1991; Grieve i in. 1995; Grieve i Pesonen
1992, 1996). Wszelkie dane dotycz¹ce zmian w minera³ach i wp³ywu szoku impa-
ktowego na ska³y zosta³y uzyskane na drodze analiz laboratoryjnych (French
i Short 1968; Roddy i in. 1977; Stöffler 1972; Kieffer i Simonds 1980; Melosh
1989; Stöffler i Langenhorst 1994).

Maksymalne ciœnienie wytworzone podczas impaktu du¿ego cia³a kosmicznego
mo¿e wynosiæ >100 GPa (French 1998). Ciœnienie o podobnej wartoœci towa-
rzysz¹ce ziemskim procesom geologicznym panuje na g³êbokoœci do 1000 km
(French 1998). Fala uderzeniowa poruszaj¹ca siê z prêdkoœci¹ kilku km/s przecho-
dzi przez minera³y w ci¹gu mikrosekund. Deformacja szokowa odzwierciedla
warunki stresu oraz prêdkoœæ odkszta³ceñ. Ponadto fale uderzeniowe przenosz¹
energiê podnosz¹c¹ temperaturê ska³. Ciœnienia szokowe o mniejszych wartoœciach
(~2–10 GPa) wytwarzaj¹ tzw. sto¿ki uderzeniowe (Milton 1977; Roddy i Davis
1977), o wy¿szych natomiast (10–45 GPa) wysokociœnieniowe odmiany krze-
mionki, tj. coesyt i stiszowit (Stöffler 1972). Ciœnienia rzêdu 50 GPa powoduj¹
topnienie ska³, z kolei te oko³o 100 GPa i wiêcej ca³kowite wyparowanie (French
1998).

Etapy szokowego metamorfizmu
Na podstawie ró¿nych efektów szoku impaktowych fal uderzeniowych wyró¿niono
nastêpuj¹ce etapy metamorfizmu szokowego (Chao 1967; Stöffler 1966, 1971,
1984; Stöffler i Langenhorst 1994):

1. <2 GPa – powstawanie szczelin w ska³ach i ich brekcjonowanie
2. 2 GPa – 30 GPa – powstaj¹ sto¿ki uderzeniowe
3. 8 GPa – 30 GPa – wstêpne deformacje w kwarcu
4. 25 GPa – 40 GPa – powstaj¹ coesyt i stiszowit

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 5, 2014

32 Powstawanie kraterów impaktowych i ich rodzaje



5. 35 GPa – 60 GPa – selektywne wytapianie minera³ów, g³ównie skaleni; znisz-
czenie oryginalnych struktur i tekstur ska³

6. 60 GPa – 100 GPa – wytopienie wszystkich minera³ów
7. >100 GPa – ca³kowite wyparowanie ska³
Niepodwa¿alnym dowodem na impakt du¿ego cia³a kosmicznego jest obecnoœæ

minera³ów szokowych. Pod wp³ywem fal uderzeniowych minera³y mog¹ byæ prze-
kszta³cone w wysokociœnieniowe odmiany minera³ów. Ciœnienie potrzebne do
powstania stiszowitu wystêpuje na g³êbokoœciach ok. 300–400 km (French 1998).
Zidentyfikowany kwarc szokowy od pocz¹tku lat 60-tych XX wieku jest niepod-
wa¿alnym dowodem na zapis geologiczny impaktu. Pos³u¿y³ do zinterpretowania
genezy krateru Ries w Niemczech (Chao i in. 1960; Shoemaker i Chao 1961).
Przegl¹d danych na temat kwarcu szokowego znajduje siê m.in. w publikacji Wój-
cik-Tabol (2012). Diament jako wysokociœnieniowa odmiana wêgla powsta³a
z grafitu równie¿ wskazuje na impakt du¿ego cia³a kosmicznego (Masaitis 1998;
Hough i in. 1995; Koeberl i in. 1997). Du¿o rzadziej ni¿ kwarc w ska³ach poimpa-
ktowych mo¿na spotkaæ zszokowane skalenie, pirokseny oraz amfibole (Stöffler
1972).

Tworzenie się krateru

Na skutek erozji i ruchów tektonicznych wiêkszoœæ du¿ych struktur uderzenio-
wych jest mocno zatarta i odkrycie ich genezy zawdziêczamy przeprowadzanym
w warunkach laboratoryjnych testom (Holsapple i Schmidt 1982, 1987) oraz
badaniom geologicznym tych najlepiej zachowanych (Shoemaker 1963; Schultz
i Merrill 1981). Wielkoœæ krateru wi¹¿e siê œciœle z wielkoœci¹ meteoru ude-
rzaj¹cego w Ziemiê ale równie¿ z dynamik¹ spadku. Obiekty maj¹ce kilka metrów
œrednicy i mniej wchodz¹ce w atmosferê s¹ mocno wyhamowywane przez opór
powietrza powoduj¹cy ablacjê, przez co znaczna czêœæ ich pocz¹tkowej masy ulega
wyparowaniu. Jeœli mimo to uda im siê dolecieæ do powierzchni, powsta³y krater
jest niewiele wiêkszy od wielkoœci samego cia³a z racji niewielkich ju¿ wtedy roz-
miarów meteorytu i niewielkiego pêdu. Wyj¹tek stanowi wspominany wczeœniej
krater w Carancas, gdzie przy kilku metrowej œrednicy meteoroidu (H4/5)
i wyj¹tkowo ma³ej prêdkoœci oraz p³askiemu k¹towi wejœcia (V0 ~12÷14 km/s,
K < 20o) powsta³ krater zderzeniowy o œrednicy du¿o wiêkszej od impaktora (Ken-
kmann 2009). Tego typu kratery stowarzyszone s¹ przewa¿nie ze spadkami ogro-
mnych bry³ ¿elaznych lub ¿elazo-kamiennych (np. Haviland Dalgaranga,
Sikchote-Alin, Whitecourt) a przy spadku cia³ kamiennych praktycznie siê nie
zdarzaj¹.

Asteroidy i du¿e meteory podczas przelotu przez atmosferê nie podlegaj¹ znacz-
nemu zmniejszeniu prêdkoœci kosmicznej, przez co ich uderzenie powoduje
powstawanie olbrzymich struktur poimpaktowych. Wytworzone podczas impaktu
fale szokowe o ogromnej energii nie maj¹ swych ziemskich odpowiedników
(Melosh 1989). Ciœnienie w miejscu uderzenia mo¿e osi¹gn¹æ nawet 100 GPa
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(1 GPa = 1�109 Pa), co jest stukrotnie wiêksz¹ wartoœci¹, ni¿ wartoœci ciœnienia
tworz¹ce w ziemskich ska³ach odkszta³cenia plastyczne (French 1998).

Etapy powstania krateru

I. Stadium kontaktu / kompresji

Etap ten zaczyna siê natychmiast po zetkniêciu z powierzchni¹ Ziemi czo³a asteroi-
dy. Obiekt nie wbija siê w ni¹ na wiêcej ni¿ dwukrotnoœæ swojej œrednicy tworz¹c
pó³koliste zag³êbienie (Kieffer i Simonds 1980; Melosh 1989). Wytworzona wtedy
fala uderzeniowa o ogromnej energii i ciœnieniu zostaje wyemitowana w ska³y ota-
czaj¹ce, powoduj¹c ich odparowanie oraz deformacje. Doœwiadczenia przeprowa-
dzone przez Melosha (1989) oraz Robertsona (1975) wykaza³y, ¿e energia fali ude-
rzeniowej maleje proporcjonalnie do zwiêkszaj¹cej siê odleg³oœci od punktu ude-
rzenia. Gigantyczne ciœnienie w pobli¿u impaktu wynosiæ mo¿e kilkaset GPa, kilka
kilometrów od tego punktu ok. 10–50 GPa, natomiast od kilkudziesiêciu do
nawet kilkuset km dalej mo¿e dochodziæ do 1 GPa (Kieffer i Simonds 1980). Roz-
chodz¹ca siê fala uderzeniowa powoduje kompresjê ska³ otaczaj¹cych, szczególnie
siln¹ w pobli¿u impaktu oraz szybki wzrost temperatury wystarczaj¹cy do stopnie-
nia impaktora a w przypadku du¿ych kraterów nawet do jego odparowania. Etap
kontaktu/kompresji trwa bardzo krótko, szacuje siê, ¿e dla cia³a œrednicy 50 km
ok. 2 sekund (Melosh 1989). Schemat omawianego stadium zosta³ przedstawiony
na figure 1.

II. Stadium krateru początkowego / przejściowego

Po wbiciu siê w pod³o¿e materia impaktora znajduje siê w pó³kolistym zag³êbieniu,
najczêœciej poni¿ej poziomu gruntu. Rozchodz¹ce siê fale uderzeniowe powoduj¹
kruszenie siê i przemieszczenie materia³u skalnego, co prowadzi do powstania
symetrycznego zag³êbienia wokó³ obiektu (fig. 2). Fale uderzeniowe kieruj¹ce siê
ku powierzchni powoduj¹ niszczenie materia³u skalnego a nastêpnie jego wynosze-
nie poza tworz¹c¹ siê w ten sposób krawêdŸ krateru przejœciowego, zwiêkszaj¹c tym
samym jego œrednicê (Melosh 1989). Z powstaj¹cego krateru przejœciowego kolej-
ne serie skalne wyrzucane ku górze mog¹ osi¹gaæ prêdkoœæ kilku km/s a bêd¹c
deponowane dalej od tych poprzednich mog¹ tworzyæ charakterystyczne wa³y ota-
czaj¹ce krater (Kieffer i Simonds 1980; Melosh 1989). Z racji bardzo wysokiego
ciœnienia fali uderzeniowej biegn¹cej ku powierzchni a co za tym idzie rozleg³emu
wyniesieniu materia³u skalnego krater przejœciowy mo¿e mieæ œrednicê ok. 20–30
razy wiêksz¹ ni¿ œrednica asteroidy (French 1998). Wnêtrze powsta³ego krateru
wype³nione jest stopem, powsta³ym na skutek topnienia mas skalnych. Gdy ener-
gia fali uderzeniowej jest mniejsza od wytrzyma³oœci mechanicznej ska³ nastêpuje
koniec etapu drugiego. Jest on d³u¿szy od pierwszego – szacuje siê, ¿e dla 200 km
krateru trwa ok. 2 minuty (Melosh 1989). Zazwyczaj g³êbokoœæ struktury w tej
fazie wynosi ok. 30% jej œrednicy (Croft 1985).
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Fig. 1. Stadium kontaktu/kompresji. Zilustrowany przebieg wysokociśnieniowych fal wstrząsowych oraz
kierunki przemieszczeń materiału skalnego. Asteroida po wbiciu się w podłoże skalne na maksymalną
głębokość dwukrotnie większą od swojej średnicy może ulec całkowitemu stopieniu bądź wyparowaniu.
Fale uderzeniowe tworzą półkoliste strefy, które różnią się między sobą wartością przenoszonego ciśnie-
nia. Ciśnienie od 50–5 GPa to tzw. strefa szoku metamorficznego. Skały poddawane natomiast ciśnieniom
rzędu 5–1 GPa ulegają masowemu szczelinowaniu i brekcjonowaniu. Pod koniec etapu kontaktu/kompre-
sji następuje wyrzut materiału z krateru oraz skał podłoża, co zapoczątkowuje stadium II -formowania kra-
teru przejściowego (zmodyfikowane z Melosh 1989; French 1998).

Fig. 2. Stadium formowania krateru przejściowego. Zilustrowany teoretyczny przekrój przez podłoże ska-
lne podczas powstawania krateru przejściowego. Rozchodzące się promieniście od punktu zderzenia fale
uderzeniowe powodują przemieszczenia materiału skalnego a także jego wynoszenie za nowo powstałą
krawędź krateru, powodując tym samym zwiększanie jego średnicy (zmodyfikowane z Grieve 1987;
French 1998).



III. Etap modyfikacji

Rozpoczyna siê natychmiast po zakoñczeniu etapu drugiego. Najwa¿niejszym
aspektem s¹ tu grawitacyjne ruchy mas skalnych, które powoduj¹ modyfikacjê
struktury. Uwa¿a siê (Melosh 1989), ¿e dla du¿ych kraterów trwaj¹ one ok. kilku
minut. Kolejne zmiany strukturalne oraz morfologiczne nastêpuj¹ ju¿ w wolniej-
szych procesach geologicznych, takich jak np. erozja czy ruchy tektoniczne. D³uga
erozja mo¿e ca³kowicie zatrzeæ morfologiê krateru. W geologicznej przysz³oœci
mo¿e on zostaæ tak¿e wype³niony osadami m³odszymi, co równie¿ znacznie utrud-
nia jego identyfikacjê. Szacuje siê, ¿e ok. 33% wszystkich znanych wspó³czeœnie
kraterów zosta³o odkrytych dziêki badaniom geofizycznym, maj¹cym na celu po-
szukiwania g³ównie ropy naftowej (Grieve 1991).

Typy kraterów

Stopieñ w jakim zostanie zmodyfikowany krater przejœciowy zale¿y od jego wielko-
œci oraz rodzaju ska³ w których zosta³ utworzony. Ma³e struktury zmieniaj¹ sw¹
morfologi¹ g³ównie na skutek zapadania siê œcian krateru. W wiêkszych formach
zmiany mog¹ obejmowaæ g³ównie wypiêtrzenie centralnej czêœci dna krateru oraz
wa³u okalaj¹cego strukturê. W zale¿noœci od stopnia modyfikacji wyró¿niamy trzy
typy kraterów:

Kratery proste

Przyjmuj¹ formê zag³êbieñ w kszta³cie misy. Maj¹ do kilku kilometrów œrednicy
(French 1998). Jak wspomniano wczeœniej modyfikacje strukturalne (fig. 3) pole-
gaj¹ na zapadniêciu siê œcian krateru oraz redepozycji materia³u skalnego wyrzuco-
nego z krateru. W rezultacie œrednica struktury mo¿e wzrosn¹æ o 20% wzglêdem
krateru przejœciowego, natomiast w fazie modyfikacji jego g³êbokoœæ maleje o ok.
50%, co jest spowodowane wype³nieniem oberwanych grawitacyjnie mas skalnych
(Melosh 1989) oraz brekcj¹ impaktow¹ utworzon¹ z p³ynnego stopu mieszaniny
ska³.

Przyk³adami kraterów prostych mog¹ byæ te znajduj¹ce siê w rezerwacie Mora-
sko, ko³o Poznania, które s¹ najprawdopodobniej jedynymi tego typu strukturami
w Polsce.

Kratery złożone

Wiêksze kratery przybieraj¹ bardziej z³o¿one formy morfologiczne ni¿ kratery pro-
ste. Charakteryzuj¹ siê wypiêtrzeniem centralnej czêœci dna krateru, p³askim dnem
i du¿ymi formami skalnymi okalaj¹cymi krater (Grieve 1991). Du¿y impakt
wyzwala fale wstrz¹sowe o tak du¿ej energii, ¿e s¹ one w stanie wynieœæ ska³y dna
krateru (Grieve i in. 1981). W fazie modyfikacji (fig. 4) ska³y na obrze¿eniu krate-
ru zapadaj¹ siê do œrodka wzd³u¿ powsta³ych uskoków tworz¹c tarasy. Doœwiadcza-
lnie proces powstania krateru z³o¿onego przedstawi³ Melosh (1989) oraz Taylor
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Fig. 3. Etapy powstania krateru prostego: a) stadium kontaktu/kompresji – meteor uderza w podłoże
wywołując fale wstrząsowe, b) – rozpoczęcie tworzenia się krateru przejściowego, dalsza ekspansja fali
uderzeniowej, c) – na skutek wyparowania / topnienia / wyrzutu / przemieszczenia materiału skalnego
powstaje krater przejściowy, d) – zakończenie fazy powstania krateru przejściowego, wyrzucany materiał
skalny powoduje podniesienie się krawędzi krateru, e) – na skutek topnienia i ścierania bloków skalnych
ze sobą zaczynają tworzyć się brekcje impaktowe. Deponowany poza krawędź struktury materiał zaczyna
tworzyć grube pokłady, e) – finalny krater właściwy w kształcie misy wypełniony brekcją impaktową oraz
stopionym materiałem skalnym. Stadia a – d trwają ok kilku sekund, etapy e i f do paru godzin (zmodyfiko-
wane z French 1998).



(1992). Wed³ug nich najwa¿niejsz¹ cech¹ form z³o¿onych jest zjawisko wynoszenia
materia³u skalnego poza krawêdŸ a nastêpnie zapadanie siê do œrodka jego czêœci.
Badacze stwierdzili tak¿e, ¿e proces powstania wyniesienia centralnego mo¿e trwaæ
kilka minut.

Przyk³adem krateru z³o¿onego jest po³o¿ona w zachodniej czêœci Bawarii (Nie-
mcy) struktura Steinheim (3,7 km œrednicy), s¹siaduj¹ca z oddalonym o ok. 42 km
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Fig. 4. Etapy powstania krateru złożonego: a) proces tworzenia się krateru przejściowego w strukturze
typu złożonego jest identyczny jak w przypadku krateru prostego (Fig. 3c, d); b) na skutek działania fal
następuje wstępne wyniesienie skał dna krateru dzięki ogromnej sile fal wstrząsowych; c) zaczyna formo-
wać się wyniesienie centralne oraz następuje wyrzut materiału poza krawędź krateru. Jego wnętrze
wypełnia płynny stop skalny; d) właściwy krater złożony charakteryzuje wyniesienie centralne na płaskim
dnie struktury. Na zboczach krateru materiał skalny jest spękany wzdłuż powstałych uskoków. Zewnętrzne
obrzeżenie struktury utworzone z rozrzuconego materiału skalnego może mieć średnicę dwa razy większą
niż średnica samego krateru (zmodyfikowane z French 1998).



na pó³nocny wschód kraterem Ries (24 km œrednicy). Od 1963 roku, kiedy
zaczêto stosowaæ radiometryczne metody wyznaczania wieku osadów (Gentner
i in. 1963) udowodniono, ¿e obydwie struktury oraz pola rozrzutu mo³dawitów
zosta³y utworzone na skutek jednego impaktu 15 mln lat temu (Gentner i in.
1963; Bolten i Müller 1969; Gentner i Wagner 1969; Staudacher i in. 1982;
Stöffler i Ostertag 1983; Lange 1996). Najprawdopodobniej kratery te powsta³y
na skutek spadku asteroidy binarnej, sk³adaj¹cej siê z dwóch fragmentów licz¹cych
1500 metrów (Ries) oraz 150 metrów œrednicy (Steinheim; Stöffler i in. 2002).Ste-
inheim utworzony zosta³ w ska³ach osadowych, maj¹cych 1180 metrów mi¹¿szo-
œci. Pod grubymi pok³adami trzeciorzêdu znajduj¹ siê utwory jury, triasu oraz
w niewielkich iloœciach permu. Poni¿ej znajduje siê pod³o¿e krystaliczne ska³ mag-
mowych, g³ownie gnejsy, granity oraz bazalty orogenezy Hercyñskiej (Hüttner
i Schmidt-Kaler 1999). Charakterystyczne wyniesienie centralne ma wysokoœæ kil-
kudziesiêciu metrów. Figura 5 przedstawia morfologiê (a) oraz topografiê (b) kra-
teru Steinheim.

Kratery wielopierścieniowe

S¹ to najwiêksze struktury impaktowe, jakie mo¿na spotkaæ. Maj¹ od kilkuset do
kilku tysiêcy kilometrów œrednicy (Schultz i Merrill 1981; Melosh 1989). W prze-
ciwieñstwie do kraterów prostych i z³o¿onych struktury te maj¹ wygl¹d wzajemnie
siê okalaj¹cych pierœcieni (fig. 6), z których najwiêkszy jest ogniwem zewnêtrznym,
zaœ mniejsze wewnêtrznymi. Kratery wielopierœcieniowe zosta³y utworzone na sku-
tek zderzenia cia³ o œrednicach dochodz¹cych do kilkuset kilometrów, co mia³o
miejsce g³ównie na pocz¹tku tworzenia siê Uk³adu S³onecznego. Struktury te mo¿-
na obserwowaæ m.in. na: Ksiê¿ycu, Marsie, Merkurym i ksiê¿ycach Jowisza
(French 1998). Nie do koñca jest jednak znany mechanizm powstawania tych
struktur, choæ z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ one œwiadectwem najwiêkszych i najgwa³townie-
jszych zderzeñ kosmicznych (Schultz i Merrill 1981; Melosh 1989).
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Fig. 5. Krater Steinheim. a) Mapa reliefowa z charakterystycznym wyniesieniem centralnym zaznaczonym
strzałką. Zdjęcie pochodzi z http://www.impact-structures.com. b) Topografia struktury (materiały
Prof. Korda Ernstsona – http://www.impact-structures.com).



Z uwagi na ziemsk¹ erozjê nie mo¿na stwierdziæ z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e struktury
te wystêpuj¹ na Ziemi, choæ przypuszcza siê, ¿e nale¿y do nich krater Chicxulub,
znajduj¹cy siê na p³w. Jukatan.

W 1980 roku Ganapathy zasugerowa³, ¿e powsta³ na skutek spadku najprawdo-
podobniej planetki chondrytowej o œrednicy ok. 10 km. Datowania wykaza³y, ¿e ta
180 kilometrowa struktura jest równowiekowa z wymieraniem póŸno kredowym
(Sharpton i in. 1992). Œladami tamtego impaktu w zapisie kopalnym s¹ przede
wszystkim: anomalie geochemiczne platynowców (m.in. Alvarez in. 1980; Crocket
i in. 1988; Schmitz i in. 1988; Ebihara i Miura 1996; Premoviæ 2009; Racki i in.
2011), mikrotektyty (m.in. French 1998; Glass i Simonson 2012) oraz minera³y
szokowe (m.in. Boher i in. 1987; McHone i in. 1989; French 1998; Alvarez 2003;
French i Koeberl 2010).

Ziemskimi kraterami wielopierœcieniowymi mog¹ byæ nastêpuj¹ce struktury
(French 1998):
� Manicouagan, œrednica 100 km, Kanada,
� Popigai, œr. 100 km, Rosja,
� Vredefort, œr. > 200 km, Po³udniowa Afryka,
� Sudbury, œr. > 200 km, Kanada.
� Chicxulub, œr. 180 km, Meksyk.
Wed³ug Sharptona i innych (1993, 1996b) oraz Morgana i innych (1997) Chi-

cxulub jest najlepiej zachowanym kraterem wielopierœcieniowym na Ziemi. Nie do
koñca jest jednak znany mechanizm powstawania tych struktur, choæ z ca³¹ pew-
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Fig. 6. Wielopierścieniowy krater Valhalla znajdujący się na Callisto, księżycu Jowisza. Struktura ma śred-
nicę ok. 600 km i otoczona jest co najmniej 15 koncentrycznymi pierścieniami. Średnica skrajnego pier-
ścienia wynosi około 3000 km, zatem zajmowany obszar pomieściłby powierzchnię USA. Zdjęcie wyko-
nane przez sondę Voyager 1 w 1979. Źródło zdjęcia http://en.wikipedia.org.



noœci¹ s¹ one œwiadectwem najwiêkszych i najgwa³towniejszych zderzeñ kosmicz-
nych (Schultz i Merrill 1981; Melosh 1989; Spudis 1993). Nie jest te¿ oczywiste
czy mniejszy krater mo¿e staæ siê wielopierœcieniowym poprzez zwiêkszanie swojej
œrednicy (Herricle i in. 1997).

Podsumowanie

Na chwilê obecn¹ (luty 2014) na Ziemi zidentyfikowano 183 kratery impaktowe,
w tym 75 maj¹cych wiêcej ni¿ 10 km œrednicy i 13 maj¹cych ponad 50 km œredni-
cy (dane z Earth Impact Database). Najwiêksze impakty powodowa³y deformacje
ska³ skorupy ziemskiej o objêtoœciach wynosz¹cych tysi¹ce m3 (m.in. Dence 1971;
Grieve i Cintala 1992; Dressler i Reimold 2001), a konsekwencje wywo³ane spad-
kiem mia³y zasiêg globalny. By³y to m.in.: zmiany klimatu, uwarunkowañ oceano-
graficznych, rozprzestrzenianie drobnego materia³u poimpaktowego po kuli ziem-
skiej czy anomalie geochemiczne. Obserwacja uderzenia komety Shoemaker-
-Levy 9 w Jowisza, które mia³o miejsce w 1994 roku, pozwoli³o na uœwiadomienie
naukowcom jakim niszczycielskim, a zarazem wa¿nym procesem geologicznym
kszta³tuj¹cym planety s¹ zderzenia cia³ kosmicznych. Odkrywanie i badania
nowych kraterów s¹ niezmiernie wa¿ne dla geologii impaktów, gdy¿ uzupe³niaj¹
bazy danych dotycz¹c¹ procesów powstawania, jak i rodzajów kraterów meteoryto-
wych.
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