
 

 

Mikrostrukturer i slagkäglor – en träffsäker identifikationsmetod? 

Slagkäglor ser ut som räfflade koner och bildas i 

berggrunden vid meteoritnedslag. De är i stort sett 

unika för meteoritkratrar och kan därför användas 

för att hitta förhistoriska kratrar. Men trots att de går 

att se utan mikroskop kan de vara svåra att 

identifiera och skilja från andra strukturer. Finns det 

någon mikrostruktur som kan tala om för oss om det 

är en slagkägla eller ej? 

Årligen kommer mängder med stenar och damm från 

rymden in i vår atmosfär. I de allra flesta fall brinner 

materialet upp i atmosfären, men ibland kan större stenar, till exempel stora asteroider, ta sig genom 

atmosfären och orsaka förödelse där de kolliderar. Ett berömt exempel är den meteorit som för 66 

miljoner år sedan skapade den välkända 150 kilometer vida Chicxulub-kratern på Yucatanhalvön, och 

som spelade en stor roll i utplånandet av bland annat dinosaurierna. Men varför krävdes så noggranna 

geologiska undersökningar för att hitta kratern, trots dess storlek?  

När en krater har bildats – i ett kaosartat virrvarr av högt tryck och hög temperatur, kollaps och smältning 

av berggrund och utkastande av material – kommer geologiska processer successivt sudda bort kratern 

från jordens yta. Kratern kan till exempel eroderas bort, eller begravas under sediment. När kraterns 

karaktäristiska utseende har försvunnit krävs andra metoder för att identifiera en nedslagskrater, och det 

är där slagkäglorna kommer in i bilden. Eftersom slagkäglor i stort sett är unika för kratrar är de en stark 

indikator för att det skett ett meteoritnedslag på platsen. Men om slagkäglorna är otydliga och svåra att 

se, hur kan de då användas? 

Det är där mikrostrukturerna kommer in. På slagkäglor i kalksten från Charlevoix-kratern, som ligger i 

Kanada, har analyser utförts i sökandet efter en mikrostruktur som är unik för slagkäglor. Hittills har 

varken optisk mikroskopi eller svepelektronmikroskopi gett ett positivt resultat, men sökandet fortsätter 

då studien inte är omfattande nog att kunna utesluta att en mikrostruktur finns. Dessutom har 

mikrostrukturer i viss utsträckning hittats i andra bergarter än just kalksten! Om en unik mikrostruktur 

finns i alla bergarter kan den användas för att identifiera en otydlig slagkägla, eller för att särskilja 

slagkäglor från andra strukturer. Det skulle innebära att historiska kratrar i större grad kan identifieras 

utifrån slagkäglor, och det kanske till och med är möjligt att det skulle kunna gå att ta reda på detaljer 

om nedslagets karaktär. 
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