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ZÁKLADNÍ MYŠLENKY

Srážky s asteroidy otřásaly �■

Zemí během její rané histo-
rie mnohem déle, než jsme 
si původně mysleli.

nové důkazy prozrazují, �■

že v období mezi 3,8 až 
2,5 miliardami let (což je 
věk, během nějž vznikaly 
první kontinenty) utrpěla 
Země devět velkých úderů 
z kosmu.

nová odvážná hypotéza �■

tvrdí, že tyto dopadající 
kosmické skály nepůsobily 
na Zemi pouze destruktivně, 
ale mohly také napomoci 
vzniku nových kontinentů.

—Redakce

VĚDY O ZEMI

Daly údery asteroidů v geologickém mládí Země vznik 
zárodkům dnešních pevnin?

Sarah Simpson

DIVOKÉ POČÁTKY KONTINENTŮ
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DIVOKÉ POČÁTKY KONTINENTŮ

Po svém vzniku před 4,6 miliarda-
mi let byla Země pokryta vířícím 
žhavým magmatem a vroucími 

plyny. Některé oblasti v tomto ohnivém 
moři se nakonec dostatečně ochladily  
na to, aby jejich povrch ztuhl, takže na 
Zemi vznikly první kry z pevných hor-
nin, které plavaly jako struska na povr-
chu doběla rozžhavené kapalině. Proza-
tím však nebyly ničím jiným než jen ten-
kou slupkou. Ještě dlouho trvalo, než 
terra firma zapustila své pevné kořeny do 
zemského pláště.

Jakým způsobem přesně – a jak rychle 
– kontinenty vznikaly a rostly, je před-
mětem už dlouho probíhajících diskusí.  
Mezi vědci dlouho panovala převážně 
shoda v tom, že vznik kontinentů byl po-
háněn v ýhradně vnitřními procesy 
Země. Nejnovější objevy však obrátily 

pozornost vědců na kdysi kacířskou 
myšlenku, že při vzniku kontinentů 
možná hrály určitou konstruktivní roli 
také dopady velkých asteroidů.

Základním předpokladem bylo to, že 
bombardování asteroidy bylo v geologic-
kém dětství Země sice časté, ale přibliž-
ně před 3,8 miliardami let již téměř usta-
lo. Do té doby se planeta již dostatečně 
ochladila na to, aby rodící se oceány 
mohly začít hostit první mikroskopický 
život. Dopady (neboli impakty) velkých 
těles pak již byly obecně považovány za 
vzácné, ovšem pokud se udály, tak s na-
prosto katastrofálními důsledky (vzpo-
meňme například vyhynutí dinosaurů)

V nedávné době však byli vědci nuceni 
vyrovnat se s objevem neočekávané série 
masivních impaktů, které proběhly mezi 
3,8 až 2,5 miliardami let, v mladším geo-

logickém období Země, označovaném 
jako prahory (jinak také archaikum nebo 
archeozoikum). Pověst asteroidů jako 
ničitelů zemské kůry se však zdá být  
v rozporu se základním charakteristic-
kým znakem prahor jako nejproduktiv-
nějšího období vzniku kontinentů v celé 
zemské historii. Podle některých odhadů 
se až 65 % dnešní kontinentální kůry  
vytvořilo právě v této době.

Ve snaze o vyřešení této hádanky pátrají 
geologové v prastarých horninových zá-
znamech po nápovědě, jak tyto gigantické 
srážky formovaly naší planetu. Jeden z nich 
– profesor Australské národní univerzity  
v Canbeře Andrew Y. Glikson – je díky 
svým 40 letům stráveným terénními vý-
zkumy přesvědčen o tom, že dopady kos-
mických těles ve skutečnosti napomáhaly 
růstu prvních kontinentů, včetně těch,  
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[ČASOVÉ MOMENTKY] 

jejichž pozůstatky jsou zachovány v nejstarších já-
drech (neboli kratonech) Jižní Afriky a Západní 
Austrálie.

Mnozí vědci považují Gliksonova tvrzení za 
pouhé nezávazné teoretizování a argumentují tím, 
že přímé důkazy o dějích, které probíhaly na pra-
staré Zemi, jsou dnes velmi vzácné a kontroverzní. 
Avšak moderní počítačové simulace potenciálních 
důsledků velkých impaktů vedou k některým zají-
mavým výsledkům, které tyto hypotézy podporují. 
Zatím ještě může být příliš brzy k přehodnocení 
klasických učebnicových teorií o raném vývoji kon-
tinentů, ale dokonce skeptikové souhlasí s tím, 
že nastal čas zamyslet se nad tím, jaké důsledky 
mohly mít tyto mocné síly z vesmíru na raný vývoj 
Země.

Země na obzoru!
Vědci ovšem strávili celé dekády luštěním záhady 
původu kontinentů dávno předtím, než se objevila 
teorie o možném vlivu dopadů asteroidů v praho-
rách. Jejich úsilí muselo být vždy spojeno s velkým 
důvtipem, protože tvorba kontinentů je velmi slo-
žitý proces – vyžaduje vznik desky z pevné kůry, 
která by byla dostatečně silná, ale zároveň lehká, 
aby se již nepotopila zpět do horkého nitra planety. 
Právě tato vlastnost je tím, co odlišuje dnešní kon-
tinenty od kůry tvořící dno oceánů. Poměrně tenká 
a hustá, železem bohatá oceánská kůra se snadno 
potopí do zemského pláště většinou během pou-
hých 200 miliónů let od svého vzniku. Naproti 
tomu kontinentální kůra je z větší části tvořena 
méně hustými horninami, jako jsou žuly neboli 
granity, které dokázaly udržet některé její prastaré 
fragmenty na povrchu jako ledovce na mořské hla-
dině už téměř čtyři miliardy let.

Příběh prvních kontinentů na Zemi se v růz-
ných učebnicích liší, ale jedna společná verze vypa-
dá nějak takto: 

Během krátkých přestávek v těžkém bombardo-
vání asteroidy, probíhajícím po zrození planety, 
přirozený sklon  zemského tělesa k ochlazování 
způsobil opakované utváření kůry na jeho povrchu. 
Tato kůra však nebyla homogenní, ale skládala se 
z několika tuctů ker, které klouzaly po povrchu ne-
ustále vířícího magmatu. V zemském plášti pod 
kůrou  vznikly termální sloupce neboli chocholy 
z plášťových hornin stoupající vzhůru (podobně 
jako horký vosk v takzvané „lávové“ lampě). Po do-
sažení povrchu se nepatrné ochladily a poté začaly 
klesat opět dolů – čímž snadno stahovaly tyto znač-
ně husté fragmenty původní kůry s sebou dolů. 
Mezitím vulkány chrlily ze zemského nitra na po-
vrch plyny, které zde vytvářely primitivní atmosfé-
ru. Déšť kondenzující se z této atmosféry zase vy-
tvářel na povrchu tenké kůry ztuhlého magmatu 
první mělké oceány.

Zárodek prvního kontinentu vznikl, když stou-
pající plášťový chochol částečně natavil svým tep-
lem oblast husté kůry ještě předtím, než mohla 
klesnout dolů – čímž umožnil lehčím minerálům 
s nižší teplotou tání, aby se oddělily od zbytku hor-
niny. Toto nově oddělené magma bylo lehčí než 
okolí, takže mělo tendenci stoupat vzhůru a výsled-
ná lehčí hornina, jakmile dostatečně zesílila, byla 
méně náchylná k zanoření do pláště.

Opakované cykly částečného natavování a od-
dělování lehčího magmatu vedly následně k vytvo-
ření granitu. Je nemožné dnes přesně určit časový 
rámec celého procesu, ale přinejmenším jeden po-
zůstatek z prvních 160 miliónů let po vzniku Země 
se nám dochoval: drobounké krystaly zirkonu staré 

Vývoj kontinentůVývoj kontinentůVývoj kontinentů

OCEÁN DOBĚLA 
ROZŽHAVENÉHO 
MAGMATU
Země se kondenzuje z úlomků 
kroužících ve sluneční mlhovině 
v podobě vířící koule žhavého 
magmatu a vroucích plynů.

TĚŽKÉ 
BOMBARDOVÁNÍ
Jak planeta postupně ztrácí 
své teplo, začíná na povr-
chu tuhnout. Avšak údery 
obřích asteroidů, z nichž 
jeden měl pravděpodobně 
rozměry Marsu, zničily 
téměř celou rodící se kůru.

ZÁRODKY PEVNIN
Částečným roztavením a 
sloučením zbytků nejstarší 
kůry vznikl první kontinent 
v pravém slova smyslu. 
Velké asteroidy stále dopa-
daly na Zemi, ale již ne tak 
často.

PRVNÍ 
SUPERKONTINENT
Srážky jednotlivých frag-
mentů kůry spojily záro-
dečné pevniny do prvního 
známého superkontinentu 
na Zemi – Rodinie.

Před 4,6 miliardami let Před 4,5 miliardami let
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4,4 miliard let, erodované z primárního granitu a 
později uložené do mladších formací sedimentár-
ních hornin v regionu, který je dnes Austrálií (viz 
„A Cool Early Earth?“, John W. Valley; SCIENTI-
FIC AMERICAN, říjen 2005).

Tyto pozůstatky raných granitů byly pravděpo-
dobně vedlejšími složkami prvních horninových 
mas, které zesílily natolik, aby vyčnívaly nad raný-
mi oceány. Měly samozřejmě ještě daleko do dneš-
ních kontinentů, které pokrývají 30 procent plane-
tárního povrchu a jsou v průměru 35 kilometrů sil-
né. Rané protokontinenty zřejmě rostly a získávaly 
svůj tvar velmi pomalu, podobně jako dnešní pev-
niny: vzájemné kolize mezi nimi spojovaly a zesi-
lovaly kůru do větších mas a horké plášťové cho-
choly přidávaly čerstvé magma zespodu.

Většina geologů se shoduje, že v období před 
třemi miliardami let už měla Země svůj první kon-
tinent v pravém slova smyslu: holý skalnatý pahorek 
posetý vulkány, který byl téměř jistě menší než 
dnešní Austrálie. Je dokonce možné, že nejstarší já-
dra (neboli kratony) dnešní Austrálie a Afriky byly 
kdysi součástí tohoto prvního kontinentu. Západo-
australský kraton Pilbara a kraton Kaapvaap, jehož 
součástí je i malebné jihoafrické pohoří Barberton 
„jsou geologicky neuvěřitelně podobné,“ pozname-
nává geolog Bruce M. Simonson z Oberin College, 
který strávil měsíce pročesáváním suchých, křovi-
natých, svažitých výchozů obou jmenovaných regi-
onů. „Pevně věřím, že Barberton a Pilbara patří 
k jednomu kontinentu, který se kdysi rozdělil na 
dvě části.“

Kde se první kontinent na zemském glóbu na-
cházel, není dnes známo, avšak s pokračujícím ví-
řením horkého nitra Země se tato pevnina rozště-
pila a vznikly zárodky dalších kontinentů. Násle-

dovala pak už dobře zdokumentovaná série dělení 
a spojování různých kontinentů, která vyústila až 
v dnešní uspořádání. 

Vědět, kde hledat
Tancem jednotlivých desek zemské kůry lze vysvět-
lit přerod kontinentů z dětství do dospělosti. Co se 
však dělo předtím, je stále zahaleno do nejistoty. 
Proto geologové obrátili svou pozornost na velmi 
staré terény v Jižní Africe a Austrálii, kde pátrají po 
stopách zrození prvního kontinentu. Ve srovnání 
s kratony jiných dnešních kontinentů prošly 
Kaapvaal a Pilbara slabší metamorfózou, takže 
zůstávají jedním z nejlépe zachovalých pozůstatků 
prahorní kůry. Zvláště zajímavé v těchto kratonech 
jsou takzvané „zelenokamenové pásy“ – horninové 
formace, které se utvářely mezi 3,5 až 2,4 miliarda-
mi let, tedy přesně v období vzniku prvních 
kontinentů. 

Od 70. let většina geologů interpretuje zeleno-
kamenové pásy jako obdobu dnešních řetězců vul-
kanických ostrovů, které rostou na překrývajících 
se okrajích sousedních desek zemské kůry a později 
se stávají součástí kontinentální pevniny. Srážka 
dvou desek trvá milióny let a spodní deska přitom 
zajíždí stále hlouběji do horkého pláště, přičemž 
vzniká hluboký příkop nazývaný subdukční zóna. 
Jak se však vulkanické ostrovy na klesající desce blí-
ží k příkopu, jsou tyto silnější části tlačeny na vy-
vstávající pevninu a namísto toho, aby byly spolu se 
svou mateřskou kůrou strženy dolů do pláště, jsou 
z ní doslova seškrábnuty. Sierra Nevada a další hor-
ská pásma tímto způsobem zachytily západ Severní 
Ameriky.

Glikson však poznamenává, že současný způsob 
růstu kontinentů nemůže vysvětlit všechny geolo-

Před třemi miliar-
dami let získala 
Země svůj první 
kontinent v pra-
vém slova smyslu: 
holý skalnatý 
pahorek posetý 
vulkány.

OCEÁN DOBĚLA 
ROZŽHAVENÉHO 
MAGMATU
Země se kondenzuje z úlomků 
kroužících ve sluneční mlhovině 
v podobě vířící koule žhavého 
magmatu a vroucích plynů.

TĚŽKÉ 
BOMBARDOVÁNÍ
Jak planeta postupně ztrácí 
své teplo, začíná na povr-
chu tuhnout. Avšak údery 
obřích asteroidů, z nichž 
jeden měl pravděpodobně 
rozměry Marsu, zničily 
téměř celou rodící se kůru.

ZÁRODKY PEVNIN
Částečným roztavením a 
sloučením zbytků nejstarší 
kůry vznikl první kontinent 
v pravém slova smyslu. 
Velké asteroidy stále dopa-
daly na Zemi, ale již ne tak 
často.

PRVNÍ 
SUPERKONTINENT
Srážky jednotlivých frag-
mentů kůry spojily záro-
dečné pevniny do prvního 
známého superkontinentu 
na Zemi – Rodinie.

Před 3,2 miliardami let Před 1,1 miliardou let
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[PŘÍMÉ DŮKAZY]

Opakované údery prastarému kontinentu
Prastaré terény v Jižní Africe a Austrálii nám mají nejvíce co říct ke zrození nových kontinentů. někteří geologové dokonce tvrdí, že části jihoaf-
rického pohoří Barberton (pravý horní obrázek) a regionu Pilbara v severozápadní Austrálii (dolní obrázek) jsou pozůstatky stejné původní pevni-
ny. Geologové pracující v těchto oblastech dosud objevili stopy dopadů nejméně devíti velkých asteroidů v období mezi 3,5 až 2,5 miliardami let, 
z nichž každý se projevil vrstvičkou takzvaných impaktních kuliček neboli sférulí (levý horní obráze).

gické rysy pozorované v zelenokamenových pá-
sech. Při podrobném studiu jihoafrických a austral-
ských pásů před několika lety zjistil, že nejstarší 
segmenty pásů – staré mezi 3 až 3,5 miliardami  
let – vypadají všechny akumulovány vertikálně: 
erodovaný materiál byl vrstevnatě ukládán mezi 
kupolovitá tělesa granitického magmatu vytlačo-
vaného z hloubky. Tyto formace nejevily žádné ty-
pické příznaky subdukce, jako sedimenty a vulka-
nický materiál nahromaděné horizontálně při boč-
ní srážce dvou fragmentů zemské kůry.

Nedostatek znaků subdukce však vůbec není 
překvapivý. Většina výzkumníků se shodne v tom, 
že desková tektonika pravděpodobně hrála v raných 
prahorách menší roli, pokud vůbec nějakou. Plane-
ta byla žhavější než dnes, takže  konvekce neboli 
tepelný pohyb hmoty (podobající se proudění vos-
ku v oněch „lávových“ lampách), která dnes pohání 
pohyb desek zemské kůry, byla tenkrát slabší. Glik-
son však tvrdí, že formování nejstarších částí  pra-
horních pásů  musela ovlivnit nějaká velmi rychlá 
událost. Absolutní stáří různých hornin v pásech 
naznačuje, že masivní granitová tělesa byla umístě-
na na svá místa v sérii prudkých, dobře ohraniče-
ných epizod. Pokud však hnací silou nebyla sub-
dukce, tak co to tedy bylo?

Tyto otázky vedly Gliksona k hledání nového 
vysvětlení toho, co formovalo prahorní Zemi.  
Věděl, že jedním z faktorů, které většina geologů 
ignorovala, byl potenciální důsledek srážky s aste-
roidem nebo kometou. Bombardování Země aste-
roidy vyvrcholilo v období před 3,9 miliardami let, 
ale studium měsíčních kráterů naznačovalo, že vel-
ké impakty pokračovaly až do období před 3,2 mi-
liardami let. Mohlo by toto pozdní bombardování 
ovlivnit vývoj zemské kůry? Prvním krokem při 
zkoumaní této teorie by mělo být nalezení věrohod-
ných důkazů o dopadech podobných těles na Zemi. 
Byly takové důkazy v průběhu geologické historie 
Země už zničeny, nebo se geologové zatím jen  
dívali špatným směrem?

Masivní údery
Na tu poslední otázku odpověděla dvojice americ-
kých geologů v roce 1986. Během jedné z každo-
ročních výzkumných exkurzí do zelenokamenové 
formace v pohoří Barberton narazili Donald R. 
Lowe ze Stanfordovy univerzity a Garry R. Byerly 
z Louisianské státní univerzity na tenkou vrstvičku 
starých oceánských sedimentů, která obsahovala 
stovky dutých sklovitých korálků. Při bližším zkou-
mání se zjistilo, že tyto kuličky o velikosti píseč-
ných zrnek jsou téměř identické s takzvanými 
„impaktními kuličkami“ – jedním z nejsilnějších 
dokladů o dopadu asteroidu, který před 65 milióny 

let ukončil vládu dinosaurů na Zemi.  Barbertonské 
kuličky, datované do doby před 3,2 miliardami  
let – a další kuličky nalezené v australském kratonu 
Pilbara – se tak staly prvním důkazem o tom,  
že velké kosmické objekty dopadaly na Zemi už  
v prahorách.

A následovaly další objevy. S vědomím toho,  
že se vrstvy s kuličkami vytvořenými asteroidem,  
který zabil dinosaury,   nacházejí po celém světě,  
se Lowemu a Byerlymu brzy podařilo určit vztah 
mezi australským ložiskem a 3,5 miliardy let sta-
rým impaktem nalezeným v Barbertonu. Navíc se 
jim v Jižní Africe podařilo objevit dvě další ložiska 
kuliček starých 3,2 miliard let. Také Simonson  
během zkoumání železitých formací v regionu Pil-
bara na počátku 90. let narazil na nečekaná ložiska 
kuliček, čím se mu podařilo rozšířit překvapující 
sérii dopadů asteroidů až za hranici prahor, do ob-
dobí před 2,5 miliardami let.

Průzkum prahorních zelenokamenových pásů 
se zaměřením na staré impakty přinesl geologům 
další informace jak o vlastních asteroidech, tak  
i o následcích jejich dopadů na Zemi. Tak například 
chemické analýzy impaktních kuliček odhalily bo-
haté zastoupení hořčíku a železa, z čehož Lowe a 
Byerly usoudili, že bludné kosmické balvany s nej-
větší pravděpodobností narazily do hustých hornin 
oceánského dna, zřejmě velmi daleko od míst, kam 
kuličky vymrštěné nárazem nakonec dopadly. Také 
stopy gigantických globálních tsunami,  doprová-
zejících každé ložisko impaktních kuliček, které 
objevili v Jižní Africe, jen podle nich potvrzují te-
orii, že asteroidy dopadly spíše do oceánu než na 
pevninu. 

Glikson si všiml, že načasování některých dopa-
dů se shoduje se vznikem „hojného počtu hranatých 
balvanů, včetně bloků o průměru až 250 metrů“  
v oblasti Pilbara. Takovéto chaoticky nakupené 
bloky jsou pozůstatky zvedání a klesání zemského 
povrchu podél velkých zemětřesných zlomů v ob-
lasti. Intenzivní roje silných zemětřesení by vskut-
ku mohly být jedním z okamžitých důsledků dopa-
du velkého asteroidu.

Je jasné, že rané prahorní údery asteroidů nebyly 
něčím, co naše planeta snášela jen tak lehce. Na zá-
kladě distribuce impaktních kuliček a také dalších 
porovnání s vyvrženým materiálem z mladších im-
paktů Lowe s Byerlym odhadují, že prahorní aste-
roidy byly opravdu velké – o průměru mezi 20 až 50 
kilometry. (Pro srovnání – nejspolehlivější známé 
odhady říkají, že zloudilý asteroid, který vyhubil di-
nosaury, nebyl větší než 15 kilometrů.) Úvahy o ve-
likosti asteroidů přivedly Gliksona na myšlenku, že 
prahorní asteroidy mohly hrát úlohu při formování 
prvních kontinentů na Zemi. Brzy začal obracet 

Je jasné, že rané 
prahorní údery 
asteroidů nebyly 
něčím, co by naše 
planeta snášela 
lehce.
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[[[PŘÍMÉ DŮKAZYPŘÍMÉ DŮKAZYPŘÍMÉ DŮKAZY]]]

Opakované údery prastarému kontinentuOpakované údery prastarému kontinentuOpakované údery prastarému kontinentu
Prastaré terény v Jižní Africe a Austrálii nám mají nejvíce co říct ke zrození nových kontinentů. někteří geologové dokonce tvrdí, že části jihoaf-Prastaré terény v Jižní Africe a Austrálii nám mají nejvíce co říct ke zrození nových kontinentů. někteří geologové dokonce tvrdí, že části jihoaf-Prastaré terény v Jižní Africe a Austrálii nám mají nejvíce co říct ke zrození nových kontinentů. někteří geologové dokonce tvrdí, že části jihoaf-
rického pohoří Barberton (rického pohoří Barberton (rického pohoří Barberton (pravý horní obrázekpravý horní obrázekpravý horní obrázek) a regionu Pilbara v severozápadní Austrálii () a regionu Pilbara v severozápadní Austrálii () a regionu Pilbara v severozápadní Austrálii (dolní obrázekdolní obrázekdolní obrázek) jsou pozůstatky stejné původní pevni-) jsou pozůstatky stejné původní pevni-) jsou pozůstatky stejné původní pevni-
ny. Geologové pracující v těchto oblastech dosud objevili stopy dopadů nejméně devíti velkých asteroidů v období mezi 3,5 až 2,5 miliardami let, ny. Geologové pracující v těchto oblastech dosud objevili stopy dopadů nejméně devíti velkých asteroidů v období mezi 3,5 až 2,5 miliardami let, ny. Geologové pracující v těchto oblastech dosud objevili stopy dopadů nejméně devíti velkých asteroidů v období mezi 3,5 až 2,5 miliardami let, 
z nichž každý se projevil vrstvičkou takzvaných impaktních kuliček neboli sférulí (z nichž každý se projevil vrstvičkou takzvaných impaktních kuliček neboli sférulí (z nichž každý se projevil vrstvičkou takzvaných impaktních kuliček neboli sférulí (levý horní obrázelevý horní obrázelevý horní obráze).).).

 impaktní kuličky o velikosti pískových 
zrnek zkondenzovaly z mraku horkých 
plynných hornin, které byly vymrštěny 
do vzduchu při nárazu asteroidu do 
Země před 2,5 miliardami let. Vítr roz-
ptýlil plynné horniny po celé zeměkouli 
a jak se plyn ochlazoval, kondenzovaly 
z něj kapičky, které v letu tuhly a do-
padaly na zemský povrch. Kuličky byly 
uzavřeny do vrstev prastarých mořských 
sedimentů vycházejících dnes na zem-
ský povrch v severozápadní Austrálii. 
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[[[SCÉNÁŘ IMPAKTUSCÉNÁŘ IMPAKTUSCÉNÁŘ IMPAKTU]]]

Jak by se mohla z kosmického chaosu vynořit pevninaJak by se mohla z kosmického chaosu vynořit pevninaJak by se mohla z kosmického chaosu vynořit pevnina
Před miliardami let vnitřní procesy Země vytvářely novou pevninu nad stoupajícími plášťovými chocholy podobným způsobem jako dnes. Horký materiál Před miliardami let vnitřní procesy Země vytvářely novou pevninu nad stoupajícími plášťovými chocholy podobným způsobem jako dnes. Horký materiál Před miliardami let vnitřní procesy Země vytvářely novou pevninu nad stoupajícími plášťovými chocholy podobným způsobem jako dnes. Horký materiál 
stoupající z pláště vzhůru částečně natavil horninu nad sebou, a tím napájel mohutné vulkány, které zesilovaly kůru (stoupající z pláště vzhůru částečně natavil horninu nad sebou, a tím napájel mohutné vulkány, které zesilovaly kůru (stoupající z pláště vzhůru částečně natavil horninu nad sebou, a tím napájel mohutné vulkány, které zesilovaly kůru (111). náraz velkého asteroidu by tento ). náraz velkého asteroidu by tento ). náraz velkého asteroidu by tento 
proces dočasně zabrzdil (proces dočasně zabrzdil (proces dočasně zabrzdil (222). Avšak počítačové simulace naznačují, že v dlouhodobé perspektivě by taková kolize mohla mít na tvorbu pevniny také kon-). Avšak počítačové simulace naznačují, že v dlouhodobé perspektivě by taková kolize mohla mít na tvorbu pevniny také kon-). Avšak počítačové simulace naznačují, že v dlouhodobé perspektivě by taková kolize mohla mít na tvorbu pevniny také kon-
struktivní vliv, když by odchýlila stoupající plášťový chochol do okolních regionů (struktivní vliv, když by odchýlila stoupající plášťový chochol do okolních regionů (struktivní vliv, když by odchýlila stoupající plášťový chochol do okolních regionů (333). ). ). 

52 S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í

Protokontinent

VNITŘNÍ PROCESY ZEMĚ: Blížící se asteroid 
o průměru přibližně 50 kilometrů předsta-
vuje jistou zkázu pro vulkanické ostrovy, 
které pomalu rostly nad stoupajícím plášťo-
vým chocholem. 

ČIRÁ DESTRUKCE: Asteroid roztříštil nebo 
roztavil veškerou horninu v okruhu 500 
kilometrů a zanechal po sobě ohnivý oceán 
žhavého magmatu, který dočasně utlumil 
stoupající plášťový chochol. 

b ř e z e n 2 010

NOVÁ PEVNINA: Vychýlený plášťový chochol 
napájí mohutné supervulkány na blízkém 
protokontinentu, ke kterému tak zespodu 
přidává novou, hustou kůru. Další část 
chocholu vytváří v blízkém oceánu nové 
vulkanické ostrovy.

●3  PO 200 000 LETECH... 

●2  100 LET PO IMPAKTU...

●1  NĚKOLIK SEKUND PŘED IMPAKTEM...

Oceánská kůra

Ztlumený plášťový chochol

Vychýlený plášťový chochol

Stoupající plášťový chochol

Roztříštěná hornina

Zemský plášť

Nové ostrovy

Místo dopadu 
(oceán z roztavené horniny) 

Místo dopadu 
(ztuhlé)

Pole 
supervulkánů

Nová hustá kůra

Ostrovy odsouzené ke zkáze

  Blížící se asteroid  
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[SCÉNÁŘ IMPAKTU]

Jak by se mohla z kosmického chaosu vynořit pevnina
Před miliardami let vnitřní procesy Země vytvářely novou pevninu nad stoupajícími plášťovými chocholy podobným způsobem jako dnes. Horký materiál 
stoupající z pláště vzhůru částečně natavil horninu nad sebou, a tím napájel mohutné vulkány, které zesilovaly kůru (1). náraz velkého asteroidu by tento 
proces dočasně zabrzdil (2). Avšak počítačové simulace naznačují, že v dlouhodobé perspektivě by taková kolize mohla mít na tvorbu pevniny také kon-
struktivní vliv, když by odchýlila stoupající plášťový chochol do okolních regionů (3). 
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svou pozornost k dalším prudkým změnám v hor-
ninových záznamech, které se odehrály přesně  
v období podle jeho názoru zvláště výrazného tria 
impaktů, které Lowe a Byerly nalezli seskupené  
v jihoafrických sedimentech usazených před 3,2 
miliardami let. 

V poslední odborné studii Glikson zveřejnil své 
pozorování, že načasování těchto impaktů se sho-
duje s významnými známkami toho, že region byl 
poprvé vyzvednut nad hladinu moře – čímž patrně 
došlo k vytvoření nové kontinentální pevniny. 
Konkrétně jsou horninové záznamy, uložené před 
impakty, tvořeny tlustými vrstvami oceánské kůry 
a sedimenty vzniklými na mořském dně. Během 
období zahrnujícího dopady asteroidů jsou tyto 
vrstvy bazaltů deformovány, zvednuty a erodovány. 
Gibson vysvětluje, že toto zvedání terénu může být 
snadno přisouzeno tektonickému šoku při nárazu 
asteroidu. Naproti tomu všechny horniny utvořené 
po dopadu zmiňované trojice asteroidů představují 
erodované zbytky hornin, které mohly vzniknout 
pouze na souši. Tyto změny v charakteru hornin 
naznačují, že nedlouho po dopadu asteroidů mo-
hutné vnitřní síly Země zvedly kůru nad hladinu 
oceánu a vytvořily se granity a další typy kontinen-
tálních hornin, které následně erodovaly.

Glikson dále tvrdí, že příčinou tohoto zvedání 
terénu byly právě dopady asteroidů. Nejdůležitější 
pro jeho argumentaci jsou velké hmoty granitické-
ho magmatu, které zespodu vniklo neboli intrudo-
valo do regionů Pilbara i Kaapvaal asi před 3,2 mi-
liardami let. Časová souslednost dopadu asteroidů 
a vzniku tohoto nového magmatu není pouhou ná-
hodou, tvrdí Glikson, podle něj je mezi nimi pří-
činný vztah. Tvrdí, že impaktní síly schopné ovliv-
nit planetu „způsobily velké zvedání již se rodících 
kontinentů a intruze granitických magmat, což 
obojí svědčí o divokému původu přinejmenším ně-
kterých částí kontinentální kůry.“ Kritická otázka 
je: Jaký tepelný proces vygeneroval magma? Glik-
sonova odpověď zní: „Ničivá síla asteroidů dopad-
lých před 3,2 miliardami let na Zemi vychýlila kon-
vekční proudění v plášti a vyvolala nové plášťové 
chocholy, které vystoupaly vzhůru a začaly zahřívat 
kůru zespodu.“ 

Konstruktivní kritika
Hodnověrnost Gliksonových tvrzení závisí z velké 
části na velikosti dopadlého asteroidu. V porovná-
ní s ději odehrávajícími se uvnitř Země a formující-
mi její podobu by kosmická skála o velikosti „zabi-
jáka dinosaurů“ byla stěží něčím větším než „brou-
kem rozplácnutým na čelním skle,“ říká Simonson. 
Pokud však měly rané prahorní impakty skutečně 
dvojnásobnou velikost, mohly zanechat na tváři 

Země trvalejší stopy. Asteroid o průměru 50 kilo-
metrů by opravdu mohl ovlivnit tepelné proudění 
uvnitř Země, říká geofyzik Jay Melosh z Purduovy 
univerzity. Na základě počítačových simulací hypo-
tetického impaktu, které se svými kolegy původně 
vyvinul pro jiné účely, Melosh popisuje, jak by 
náraz dostatečně velkého prahorního asteroidu 
mohl ve skutečnosti napomoci růstu kontinentů 
(viz obrázky na protější straně).

Melosh ve svém hypotetickém scénáři předpo-
kládá, že asteroid o velikosti 50 kilometrů udeří do 
oceánské pánve rychlostí přibližně 20 kilometrů za 
sekundu. Takový náraz by nevyhloubil jen obyčej-
ný kráter, ale vytvořil by gigantické moře roztavené 
horniny o průměru 500 kilometrů a téměř stejně 
hluboké. Pokud by takovéto obrovské množství 
lávy vzniklo nad stoupajícím plášťovým chocho-
lem, jeho intenzivní žár by plášťový chochol nejpr-
ve utlumil a poté by ho odklonil stranou do okol-
ních regionů. Chochol odkloněný pod hustou  
oceánskou kůru by v ní vytvořil nové vulkanické 
ostrovy, které by si později mohly najít cestu do 
subdukční zóny, kde by posílily rostoucí kontinent 
z boku. Nebo pokud by vychýlený chochol vystou-
pal vzhůru přímo pod vlastním protokontinentem, 
již obsahujícím méně husté horniny, nový zdroj  
tepla by pod ním mohl vytvořit čerstvé granitické 
magma (jako to, které se nachází v zelenokameno-
vých pásech Pilbara a Kaapvaal), které by posílilo 
protokontinent zase zespodu.

Melosh však zároveň varuje, že tento scénář je 
zatížen značnou nejistotou. Prokázat, že daný aste-
roid opravdu vychýlil stoupající plášťové chocholy 
do jiných regionů, kde vytvořily konkrétní zárodky 
kontinentů nalezené v horninových záznamech, je 
téměř nemožné. Krátery po asteroidech byly již 
dávno subdukovány (zasunuty pod jiné kry zemské 
kůry) nebo erodovány (rozrušeny). A i kdyby by 
plášťový chochol byl skutečně zodpovědný za vznik 
určitého granitu, jak můžeme s jistotou vyloučit, že 
v tom místě nestoupal pod protokontinentem už 
dávno před dopadem asteroidu?

Lze to shrnout tak, že Glokson objevil udivující 
časovou shodu mezi dopady asteroidů v raných pra-
horách a vzestupem nového magmatu v prastarých 
fragmentech dnešních kontinentů – a spojil je do-
hromady věrohodným mechanismem, jak by tako-
vý úder z kosmu mohl vést ke vzniku tohoto nové-
ho magmatu. „Je to velmi pravděpodobná hypoté-
za, jak se události tenkrát mohly odehrát,“ říká na 
to Lowe. „Ale je to jen jedna z možných interpre-
tací,“ dodává k tomu. Není však pochyb, že velké 
asteroidové impakty porušily interní dynamiku 
Země – a jejich ničivá síla nemusela působit jen  
destruktivně.  ■

➥ �CHCETE-LI 
VĚDĚT VÍCE:

The Evolution of Continental 
Crust.  
S. Ross Taylor a Scott M. McLennan, 
Scientific American, díl 274, č. 1, 
strany 76–81; leden 1996.

Field Evidence of Eros-Scale 
Asteroids and Impact Forcing of 
Precambrian Geodynamic Epi-
sodes, Kaapvaal (South Africa) 
and Pilbara (Western Australia) 
Cratons.  
Andrew Y. Glikson, Earth and Plane-
tary Science Letters, díl 267, strany 
558–570; 2008.

Prozkoumejte následky dopadu aste-
roidu zadáváním různých parametrů 
na stránkách: www.lpl.arizona.edu/ 
impacteffects

NA HUSTOTĚ ZÁLEŽÍ: Bazalt neboli 
čedič (horní obrázek) je hlavním 
typem horniny tvořícím dna 
oceánů. Méně hustý granit neboli 
žula (spodní obrázek) je naopak 
primární součástí kontinentů. 
Díky jeho nižší hustotě tak konti-
nenty plavou na povrchu, zatímco 
mořské dno se snadno zanořuje 
do horkého pláště.
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