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Mik a meteoritok, és honnan érkeznek?Mik a meteoritok, és honnan érkeznek?

 becsapódás a 
szülőtestbe→meteoroid
→meteorit

 többségük a Mars és a 
Jupiter közötti 
kisbolygó-övből 
származik.

 kisebb részük a Holdról 
és a Marsról érkezik.



A meteoritok rendszereA meteoritok rendszere
 Differenciálatlan meteoritok:

 kondritok:
 közönséges (H,L,LL)
 szenes 

(CI,CM,CO,CV,CK,CR,CH)
 ensztatit (EH,EL)
 rumuruti

 

Differenciált meteoritok:
 akondritok:

 primitiv akondritok 
(acapulcoitok, lodranitok, 
winonaitok)

 marsi meteoritok (SNC-
csoport,ALH 84001)

 brachinitek
 aubritok
 ureilitek
 angritok
 HED-meteoritok 

(howarditok,eukritok, 
diogenitek)

 holdi meteoritok
 kő-vasmeteoritok :

 pallazitok
 mezoszideritek

 vasmeteoritok



Marsi meteoritokMarsi meteoritok
SNC-csoport:

 Shergottitok: bazaltok és 
peridotitok
 bazaltos
 lherzolitos
 olivin-porfíros/pikrites

 Nakhlitok: 
klinopiroxenitek

 Chassignitek: dunitek

ALH 84001: ortopiroxenit



Holdi meteoritokHoldi meteoritok

 bazaltok
 breccsák:

 földpátos : >90% 
anortózit-tartalom

 bazaltos: 70-95% 
bazaltos anyag

 kevert anyagú:
50-50% bazaltos, ill. 
földpátos anyag



Fő ásványfázisokFő ásványfázisok
Mindkét meteorit-típusban uralkodóan 4 ásvány:
 plagioklász/maskelynit:

 legtöbb meteoritban maskelynit
 marsi meteoritok plagioklásza savanyúbb összetételű

 piroxének:
 főleg pigeonit és augit
 ortopiroxén: ALH 84001-ben uralkodó

 olivin:
 fenokristályként inkább forsterit (Mg-gazdag)
 mezosztázisban és szimplektitekben inkább fayalit (Fe-gazdag)

 ilmenit
 egyes esetekben hiányoznak, vagy akcesszóriák is lehetnek uralkodók (pl. 

krómit)
 a kőzetalkotó szilikátok gyakran zónásak→elsődleges magmás 

tulajdonság→információ a kristályosodási feltételekről
 olivin és px: Mg-gazdag mag+Fe-gazdag szegély
 plagioklász: Ca-gazdag  (anortitos) mag+Na-gazdag(albitos) szegély



AkcesszóriákAkcesszóriák
 Legtöbbször az alapanyag alkotórészeként vagy nagyobb méretű 

kőzetalkotó ásványok zárványaiként fordulnak elő.
mindkét meteorit-típusban előforduló akcesszóriák:
 spinellrácsú oxidok: krómit, ulvöspinell
 SiO2: kvarc, tridimit, krisztobalit
 káliföldpát, merrillit/whitlockit (foszfát)
 baddeleyit, cirkon
csak a marsi meteoritokban:
 titanomagnetit, klórapatit, pirit, kalkopirit, markazit, pirrhotin, amfibol, 

hercinit
csak a holdi meteoritokban:
 fluorapatit, monazit, troilit, pentlandit és pirrhotin (csak a PCA 02007-

ben), kamacit, ténit, armalcolit, tranquillityit, rutil, barringerit, cirkonolit, 
hapkeit

másodlagos ásványok:
 marsi meteoritokban a Földön és az anyabolygón képződött másodlagos 

ásványok egyaránt
 holdi meteoritokban csak földi eredetűek



Egyéb fázisok és szövetelemekEgyéb fázisok és szövetelemek

Szimplektitek: 
 két vagy több ásvány finomszemcsés összenövése
 főleg holdi meteoritokban, marsi meteoritok esetén csak a nakhlitokban
nakhlitok olivin-kristályaiban:
 titanomagnetit-augit-szimplektitek → az olivin szételegyedésével
 titanomagnetit-ilmenit-szimplektitek → az ulvöspinell szételegyedésével
holdi meteoritokban:
 Fe-ben gazdag px szételegyedésével :

 hedenbergit-fayalit-SiO2-szimplektitek (pl. MIL 05035, NWA 773, MET 01210)
 ferroaugit-fayalit-SiO2-szimplektitek (pl. EET 96008)

 bázisos magma késői differenciátumai:
 SiO2-káliföldpát-plagioklász-szimplektitek (pl. NWA 773)
 SiO2-fayalit- K-Ba-gazdag üveg- szimplektitek (pl. LAP-bazaltok)



Egyéb fázisok és szövetelemekEgyéb fázisok és szövetelemek

Olvadékeredetű zárványok: 
 főleg a marsi shergottitokban
 de néhány holdi meteoritban is (MIL 05035 és LAP-

bazaltok)
marsi meteoritok olvadék-zárványai:
 kialakulás sokk következtében
 kerekded/ellipszoid alak
 marsi atmoszféra gázainak hordozói→marsi eredet egyik 

bizonyítéka
 leggyakoribb szövet-típusok: üveges, mikroporfíros

(pl. ALH 77005 lherzolitos shergottit→üvegbe ágyazott olivin- és 
krómit-kristályok)



Egyéb fázisok és szövetelemekEgyéb fázisok és szövetelemek
Magmaeredetű zárványok:  
 a nagyobb  méretű, kőzetalkotó kristályokban
 a magma képződése során keletkeznek
 lehetnek egy- vagy többfázisú zárványok
plagioklászban: csak kevés esetben
 PCA 02007: olivin+px+Fe-Ni-fém –zárványok
 EET 96008: tridimit- és hedenbergit-szemcsék csak egyetlen plagioklász-lécben
piroxénekben:
 nakhlitok augit-kristályaiban többfázisú (üveg, titanomagnetit, pigeonit, hercinit, 

pirrhotin, klórapatit, üregek) és egyfázisú zárványok (magnetit)
 más meteoritok piroxénjeiben csak egyfázisú zárványok (pl. ALH 84001 

ortopiroxénjeiben maskelynit és krómit,  MIL 05035 és MET 01210 piroxénjeiben ilmenit)
olivinben:
 egyfázisú zárványok: krómit, ilmenit, augit (nakhlitok), Fe-Ni-fém (PCA 02007)
 többfázisú zárványok gyakoriak→legtöbb fázis nakhlitokban (augit, 

titanomagnetit, ilmenit, pigeonit, káliföldpát, klórapatit, pirrhotin, SiO2, üregek)



Agglutinátok és üvegszferulák, fúziós kéregAgglutinátok és üvegszferulák, fúziós kéreg

Agglutinátok és üvegszferulák:
 képződés: mikrometeoritok regolitba történő becsapódásával
 marsi és földi kőzetekben nincsenek, más meteoritokban is 

ritkák→ holdi eredet bizonyítéka
 impakt vagy vulkáni eredet
Fúziós kéreg:
 minden meteorit felszínén
 atmoszférán történő áthaladás→súrlódás→felmelegedés és 

olvadás→üveg
 sötét szín és üreges szerkezet
 olvadási csatornák



Utólagos hatások: illógazdag Utólagos hatások: illógazdag 
átalakulások, sokk-metamorf hatásokátalakulások, sokk-metamorf hatások

Illógazdag átalakulások:
 anyabolygón képződött: csak a marsi 

meteoritokban
 nakhlitok: iddingsit (agyagásványok+Fe-

oxihidroxidok 
+karbonátok+sóásványok)→folyékony víz 
jelenlétére utal+ infomáció a Marson végbemenő 
üledékképződési folyamatokról

 ALH 84001: karbonát-globulák→hidrotermás 
folyamatokra utalnak

földi eredetűek: marsi és holdi meteoritokban
NWA 1068 (olivin-porf. shergottit): karbonát-erek
NWA 773 (bazaltos breccsa): szemcsék felületén és repedésekben 
karbonátok és Fe-oxidok, érkitöltésként kalcit, foszfátok, szulfátok



Utólagos hatások: illógazdag Utólagos hatások: illógazdag 
átalakulások, sokk-metamorf hatásokátalakulások, sokk-metamorf hatások

Sokk-metamorf  hatások nyomai:
 összetöredezett ásványszemcsék
 plagioklász→maskelynit, unduláló kioltás
 olivin és px→mozaikosság, unduláló kioltás, olivin sötét 

színe
 ilmenit→lépcsőszerű töredezettség (LAP-bazaltokban)
 SiO2→unduláló kioltás, halpikkelyekre emlékeztető 

szerkezeti elemek (MIL 05035)
 olvadékerek és –zárványok
 impakt-eredetű agglutinátok és üvegszferulák



Egyedi képződményekEgyedi képződmények
ALH 84001→karbonát-globulák:
 földi analógia (pl. Spitzbergák)→hidrotermás képződés
 összetétel: ASM (ankerit-sziderit-magnezit)
 ALH 84001-ben a maskelynitekben, földi analógiák esetén az olivinekben vagy a kőzetüregekben, 

repedésekben

 a Földön gyakran agyagásványokkal és amorf SiO2-vel társulnak, míg az ALH 84001-ben nincsenek 
agyagásványok



Egyedi képződményekEgyedi képződmények

PCA 02007 földpátos breccsa→T8-klaszt:
 porfíros szövetű kondrumszerű klaszt
 ~ közönséges és szenes kondritok kondrumjai→kondritos impaktor a 

Holdon
 pentlandit és pirrhotin: más holdi meteoritokban még nem azonosították



Magmás szöveti jellemzőkMagmás szöveti jellemzők

Marsi meteoritok:
 szövet nem breccsás (kiv.: 

ALH 84001)
 kismértékű irányítottság, 

csak mikroszkópos szinten 
(Zagami px-kristályai, 
nakhlitok augitjai)

Holdi meteoritok:
 nem-breccsás/breccsás 

szövet
 nincs semmiféle 

irányítottság



A két égitest közös meteorit-típusa: A két égitest közös meteorit-típusa: 
bazaltokbazaltok

Hasonlóságok:
 szövet nem breccsásodott
 fő ásványfázisok: px+maskelynit
 olvadékeredetű zárványok jelenléte
Eltérések:
 marsi bazaltok kora 180-330 mill. év↔holdi bazaltok 

kora 2,8-4,35 Mrd. év
 szemcseméret: holdi bazaltok (2-6 mm)>marsi 

bazaltok(0,12-0,36 mm)
 szimplektitek csak holdi bazaltokban



ÖsszefoglalásÖsszefoglalás
 marsi és holdi meteoritok: differenciált akondritok → 

kőmeteoritok, melyek anyaga kőzettani-geokémiai változáson 
ment át

 meteoritok+holdi kőzetminták tanulmányozása→földi bazaltokhoz 
hasonló kőzetek

 Marson: bázisos és ultrabázisos kőzetek
 Holdon: bazaltok és anortózitok
 fő ásványfázisok: piroxének, plagioklász/maskelynit, olivin, 

ilmenit
 extraterresztrikus eredet bizonyítékai:

 fúziós kéreg, ásványi összetétel, kor, bazaltos kőzetek Fe/Mn-aránya 
(holdi:70-75, marsi:~40, földi:~60), O-izotópok aránya

 holdi meteoritok→agglutinátok, tranquillityit
 marsi meteoritok→olvadék-zárványok, oxidációs állapot



KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni legkedvesebb tanáromnak, Dr. Ditrói-
Puskás Zuárd egyetemi docensnek, hogy ez a szakdolgozat létrejöhetett. A 
Tanár Úr, idejét nem sajnálva, részleteiben is végigkövette a szakdolgozat 
épülését. Mind személyesen, mind elektronikus formában mindenkor 
rendelkezésemre állt. Felmerülő kérdéseimre adott válaszaival, építő 
jellegű kritikájával és tanácsaival segítette munkámat.
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