vědy o zemi

ůvod
P
podmořské

krajiny

Hluboké pánve pod
oceány jsou pokryty
lávou, která vyvřela
z podmořských sopek
a ztuhla. Vědci vyřešili
záhadu, jak přesně se
všechna ta láva dostala
na mořské dno
Peter B. Kelemen

základní myšlenky
■

 smdesát pět procent
O
vulkanických erupcí na
zemi probíhá hluboko
pod vodou podél středooceánských hřbetů.

■

L áva vypuzená z těchto úzkých řetězů sopek
na mořském dně
vytváří skalnatý podklad všech oceánů.

■

 ž do nedávné doby
A
nikdo příliš nechápal,
jak roztavená láva stoupá nahoru do hřbetů.

■

 ědci si nyní myslí, že tenV
to proces rozluštili a že
začíná formováním mikroskopických kapiček tekuté
horniny v místech v hloubce až 150 kilometrů.
—Redakce
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a tmavém dně našich chladných oceánů
probíhá prakticky bez povšimnutí téměř
85 procent všech vulkanických erupcí na
Zemi. Ačkoliv nejsou viditelné, rozhodně nejsou
bezvýznamné. Podmořské sopky vytvářejí pevnou
„podezdívku“ světových oceánů – masivní skalní
desky sedm kilometrů silné.
Geofyzici si poprvé začali uvědomovat doutnavé
počátky podmořské krajiny, známé také pod názvem
oceánská kůra, počátkem šedesátých let 20. století.
Sonarové průzkumy odhalily, že sopky vytvářejí téměř souvislé hřbety, které ovinují zeměkouli stejně
jako švy míček na baseball. Později se stejní vědci
snažili vysvětlit, co napájí tato vybuchující horská
pásma zvaná středooceánské hřbety. Základní teorie naznačovaly, že protože se oceánská kůra podél
těchto hřbetů odtahuje, musí horký materiál ukrytý
hluboko ve skalnatém nitru země stoupat nahoru,
aby vyplnil vzniklou mezeru. Avšak podrobnosti
o tom, kde přesně láva vzniká a jak putuje k povrchu,
zůstávaly dlouho tajemstvím.
V nedávných letech poskytly některé odpovědi
matematické modely vzájemného působení mezi
roztavenou a pevnou horninou, stejně tak jako zkoumání bloků starého mořského dna nyní odkrytého
na kontinentech. Tyto poznatky umožnily sestavení
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podrobné teorie popisující zrození oceánské kůry.
Ukázalo se, že se proces dosti liší od typických laických představ, že ohnivé magma vyplní obrovskou
komoru pod sopkou a potom vysoptí nahoru přes
rozeklanou puklinu. Ve skutečnosti tento proces začíná spoustu kilometrů pod mořským dnem, kde
maličké kapičky tekuté horniny prosakují mikroskopickými póry rychlostí přibližně 10 centimetrů
za rok, tedy přibližně tak rychle, jako rostou nehty
na rukách. Blíže k povrchu se tento proces zrychluje a vrcholí v masivních proudech lávy valící se přes
mořské dno rychlostí řítícího se náklaďáku. Rozluštění toho, jak se tekutina probíjí skrz pevné horniny
v hlubokém podzemí, nejenže vysvětluje, jak oceánská kůra vzniká, ale může také osvětlit chování jiných sítí transportujících tekutiny, včetně říčních
systémů protínajících povrch planety.

Co se děje v hloubce

Hluboko pod sopkami středooceánského hřbetu
a jejich nesčetných vrstev lávy tvořících kůru je
zemský plášť, 3200 kilometrů silná vrstva žhavé
horniny, která vytváří střední část Země a obklopuje její kovové jádro. Na chladném povrchu planety jsou vytlačené horniny pláště tmavě zelené, ale
pokud byste měli možnost je vidět v jejich pravém
ú n o r 2 010

STŘEDOATLANTICKÝ HŘBET
(černý „steh”), 10 000 kilometrů dlouhé pásmo sopek na dně Atlantického
oceánu, je nejdelším horským pásmem
na světě. Barvy označují stáří skalnaté
kůry pod oceánech, která je nejmladší
(červená) v blízkosti hřbetu,
a postupně stárne, jak se přibližuje
ke kontinentům .

GEOLOGICKÝ
SLOVNÍČEK

Elliot Lim a Jesse Varner CIRES, University of Colorado at Boulder, and NOAA/National Geophysical Data Center (www.ngdc.noaa.gov/mgg);
zdroj dat: “Age, spreading rates and spreading symmetry of the world’s ocean crust,” r. dietmar Müller et al.,
Geochemistry, Geophysics, Geosystems, díl 9, q04006; 2008 (doi:10.1029/2007GC001743)

Dunit: Hornina, které se téměř
výhradně skládá z olivínu a obvykle
vytváří síť světlých žil ve svrchním
plášti.

domově, byly by žhavě červené nebo dokonce rozžhavené doběla. V horní části pláště je teplota přibližně 1 300 stupňů Celsia a s každým kilometrem
hloubky teplota stoupá přibližně o jeden stupeň.
Hmotnost nadloží znamená, že s hloubkou roste
také tlak – přibližně 100 MPa na každé tři
kilometry.
Na základě znalostí o vysokých teplotách a tlaku v zemském plášti vytvořili vědci koncem 60. let
20. století hypotézu, že oceánská kůra vzniká jako
malé množství tekuté horniny známé jako tavenina
– téměř jako kdyby se pevná hornina „potila”. Dokonce i nepatrné uvolnění tlaku (protože materiál
vystoupil ze své původní polohy) způsobuje, že se
v mikroskopických pórech hluboko uvnitř hornin
pláště vytváří tavenina.
Vysvětlení, jak se tento „pot“ dostane na povrch,
však bylo obtížnější. Tavenina je méně hustá, než
horniny pláště, v kterých vzniká, a proto se neustále
snaží dostat se nahoru, do míst s nižším tlakem. Ale
zdálo se, že to, co laboratorní pokusy odhalily o chemickém složení taveniny, nebylo v souladu se složením vzorků hornin odebraných ze středooceánských
hřbetů, kde vyteklá tavenina tuhne.
Pomocí speciálního laboratorního zařízení,
ve kterém byly krystaly z hornin pláště zahříváw w w. S c i A m . c z

ny a stlačovány, vědci zjistili, že se chemické složení taveniny v zemském plášti liší v závislosti
na hloubce, v které se tavenina utváří. Složení je
ovlivněno výměnou atomů mezi taveninou a minerály tvořícími pevnou horninu, přes kterou tavenina prochází. Pokusy odhalily, že jak tavenina
stoupá, rozpouští jeden druh minerálu, ortopyroxen, a usazuje, tedy zanechává za sebou jiný minerál, olivín. Na základě toho tedy vědci usoudili, že
čím výše v plášti by se tavenina vytvořila, tím více
ortopyroxenu by rozpustila a tím více olivínu by
zanechala za sebou. Porovnání těchto experimentálních zjištění se vzorky lávy ze středooceánských
hřbetů odhalilo, že téměř všechny měly složení,
které by odpovídalo tavenině vzniklé v hloubce
větší než 45 kilometrů.
Tento závěr rozproudil živou diskusi o tom, jak
by mohla tavenina vystoupat desítkami kilometrů
nadložní horniny a zachovat si přitom složení odpovídající větší hloubce. Pokud by tavenina stoupala pomalu v malých pórech v hornině, jak vědci
předpokládali, bylo by logické předpokládat, že
veškerá tavenina by odrážela složení nejmělčí části
pláště, v hloubce 10 kilometrů nebo méně. Přesto
složení většiny vzorků lávy ze středooceánských
hřbetů naznačuje, že jejich zdrojová tavenina pro-

Soustředěné porézní
proudění: Proces, s jehož pomocí
se tavenina často dostává přes pevné
horniny nitra země; tavenina proudí
přes protáhlé póry mezi jednotlivými
mikroskopickými krystaly podobně,
jako když voda teče po písku.
Láva: Roztavená hornina vyvržená
v průběhu sopečného výbuchu na
povrch země.
Tavenina: Název pro roztavenou
horninu, než začne vyvěrat při sopečném výbuchu.
Středooceánské hřbety:
Podvodní horská pásma, která vytvářejí novou oceánskou kůru prostřednictvím sopečných výbuchů.
Minerály: Stavební kameny hornin,
které mohou být tvořeny jediným
prvkem, jako například zlatem, nebo
více prvky; například olivín obsahuje
hořčík, křemík a kyslík.
Ofiolit: Část oceánské kůry a podložních hornin pláště, která byla
vyzvednuta na kontinenty při kolizi
tektonických desek.
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[NOVÁ PŘEDSTAVA]

POCENÍ MOŘSKÉHO DNA

Pevný základ zemských oceánských pánví tvoří masivní desky
vyvřelé horniny silné sedm kilometrů. Tato hornina, známá jako
oceánská kůra, vzniká jako malinké kapičky, které se vytvářejí
v rozsáhlých oblastech pevného nitra planety, neboli v zemském

plášti, téměř jako kdyby se horniny potily. Pomocí procesu zvaného soustředěné porézní proudění se všechny tyto nesčetné kapičky vynořují podél středooceánských hřbetů. Jak tento nový materiál stoupá, starší kůra se odsunuje od hřbetů (viz šipky).
Středooceánský
hřbet
Krystalová bariéra
Oceánská
kůra

4
●

1 HORNINA SE POTÍ: Horká hor●

nina pláště vylučuje tekutinu,
když se nadložní materiál
zvedá nahoru a tlak poklesne.
Tato tekutina, zvaná tavenina
(žlutě), se shromažďuje v mikroskopických pórech mezi pevnými krystaly (hnědě) tvořícími
horninu.

Rozpouštěcí kanály

3
●
Zemský
plášť

2 VYTVÁŘEJÍ SE KANÁLKY:
●

Tavenina stoupá do míst
s menším tlakem. Jak
postupuje, částečně rozpouští
hrany pevných krystalů,
a rostoucí mezery se spojují,
aby vytvořily podlouhlé cesty
zvané rozpouštěcí kanály.

stoupá jen o několik centimetrů za rok, protože rozpouštěcí kanály jsou ucpané zrny, které
tavenina není schopná rozpustit. Postupně
se miliony vláken taveniny spojují do větších
kanálků.

4 BARIÉRY BRÁNÍ PROUDĚNÍ: V chladném
●
svrchním plášti určitá část stoupající taveniny
ztratí tolik tepla, že zkrystalizuje a vytvoří tak
pevné bariéry. Tyto krystalové bariéry vznikají
hlouběji ve větší vzdálenosti od hřbetu, takže
navádějí zbylou taveninu směrem ke hřbetu.

šla přes horních 45 kilometrů pláště, aniž by rozpustila jakýkoliv ortopyroxen z okolních hornin. Ale
jak?

Praskání pod tlakem?

Počátkem 70. let 20. století vědci navrhli odpověď,
která se příliš nelišila od typického laického pohledu: tavenina musí poslední úsek svojí cesty nahoru
uskutečnit v ohromných prasklinách. Otevřené
praskliny by umožnily, aby tavenina stoupala tak
rychle, že by neměla dost času vzájemně reagovat
s okolními horninami a že by se tavenina uprostřed
praskliny nikdy nedotkla jejích stěn. Ačkoliv otevřené praskliny nejsou přirozenou vlastností svrchního pláště – jednoduše proto, že tlak je zde příliš
vysoký – někteří vědci navrhovali řešení, že rostou-
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5 PRASKLINA SE OTEVŘE: Pod
●
středooceánským hřbetem krystalizovaná
tavenina úplně blokuje postup směrem nahoru.
Tavenina se shromažďuje v kapsách ve tvaru
čočky, dokud tlak uvnitř nich nestoupne
natolik, aby rozlomil chladnější horniny nahoře.

cí síla putující taveniny by někdy mohla být dostatečně velká, aby rozlomila pevnou horninu nad sebou, stejně jako když si ledoborec razí cestu přes polární ledovou tříšť.
Adolphe Nicolas z Univerzity Montpellier ve
Francii se svými kolegy objevil vyzývavý důkaz takových prasklin, když zkoumal neobvyklé skalní
útvary zvané ofiolity. Obvykle, když oceánská kůra
zestárne a vychladne, stane se tak hustou, že se ponoří zpět do pláště podél hlubokých příkopů známých jako zóny subdukce, podobných zónám obklopujícím Tichý oceán. Naproti tomu ofiolity jsou
silné úseky starého mořského dna a sousedícího
podložního pláště, které jsou vytlačovány nahoru na
kontinenty, když se srazí dvě z tektonických desek
planety. Známý příklad, nacházející se v Ománú n o r 2 010

Kevin Hand

3 TAVENINA POMALU PROSAKUJE: Tavenina
●

Porézní řeka

Sopky
středooceánského
hřbetu

6
●

Puklina
vyplněná
taveninou

5
●
Krystalizovaná
tavenina
Rozpouštěcí
kanál

6 TAVENINA PROUDÍ RYCHLE: Otevřené
●
praskliny umožňují, aby tavenina unikla rychle
nahoru, čímž se úplně vyprázdní kapsa. Určitá
část taveniny vybuchne jako láva na vrcholcích
sopek středooceánského hřbetu, ale většina
zkrystalizuje v rámci kůry pod nimi.

ském sultanátu, byl obnažen v průběhu kolize Arabské a Euroasijské desky. V těchto i v jiných ofiolitech
nalezl Nicolasův tým neobvyklé žíly světlé barvy
zvané pravé žíly, které interpretoval jako praskliny,
v nichž tavenina zkrystalizovala, než dosáhla mořského dna.
Problém s touto interpretací byl v tom, že tyto
pravé žíly jsou vyplněné horninou, která vykrystalizovala z taveniny vytvořené v horních vrstvách zemského pláště, ne v hloubce 45 kilometrů, kde vznikla
většina lávy středooceánských hřbetů. Navíc scénář
s ledoborcem nemusí dobře fungovat pro oblast tavení pod středooceánskými hřbety: hlouběji než přibližně 10 kilometrů má horký plášť tendenci spíše
téci jako karamel ponechaný příliš dlouho na slunci,
než aby snadno praskal.
w w w. S c i A m . c z

Abych vysvětlil tuto přetrvávající záhadu, začal jsem
pracovat na alternativní hypotéze pro transport lávy
v oblasti tavení. Ve své disertační práci koncem
80. let 20. století jsem rozvinul chemickou teorii naznačující, že stoupající tavenina rozpouští krystaly
kosočtverečného pyroxenu, ale vylučuje menší
množství olivínu, takže výsledkem je větši objem taveniny. V 90. letech 20. století moji kolegové – Jack
Whitehead z Oceánografického institutu ve Woods
Hole; Einat Aharonov, nyní působící na Weizmannově vědeckém institutu v izraelském Rehovotu,
a Marc Spiegelman z Lamont-Doherty Earth Observatory Kolumbijské univerzity – spolu se mnou
vytvořili matematický model procesu. Naše výpočty
odhalily, jak tento proces rozpouštění postupně zvětšuje volný prostor na hranách pevných krystalů, vytváří větší póry a vymezuje vhodnější cestu, přes kterou může tavenina proudit.
Jak se póry zvětšují, spojují se a vytvářejí podlouhlé kanálky. Následně podobný proces podporuje spojování malých přítoků, aby byly vytvořeny větší kanály. Skutečně - naše numerické modely naznačily,
že více než 90 procent taveniny je soustředěno do
méně než 10 procent dostupného prostoru. To znamená, že miliony mikroskopických vláken proudící
taveniny se mohou nakonec vlévat pouze do několika desítek vysoce porózních kanálů širokých 100 metrů nebo i více.
Dokonce i v těch nejširších kanálech zůstávají
mnohé krystaly původní horniny pláště nedotčeny,
ucpávají kanály a brání pohybu tekutiny. Proto tavenina proudí pomalu, jen několik centimetrů za
rok. V průběhu času však taková tavenina prochází
přes kanálky, ve kterých se všechny rozpustné krystaly kosočtverečného pyroxenu rozpustily, a kde
zůstaly pouze krystaly olivínu a jiných minerálů,
které tavenina není schopná rozpustit. Výsledkem
je, že složení taveniny v takových kanálcích se už
nemůže měnit podle klesajícího tlaku a místo toho
zaznamenává hloubku, ve které naposledy „vidělo“
krystal kosočtverečného pyroxenu.
Jedním z nejdůležitějších důsledků tohoto procesu, který se nazývá soustředěné porézní proudění, je to, že pouze tavenina na okraji kanálků rozpouští ortopyroxen z okolní horniny; tavenina ve
vnitřní části kanálu může stoupat nedotčená dál.
Numerické modely nám tedy poskytly klíčový důkaz, že tavenina vznikající hluboko v zemském
plášti si může prorazit svoji vlastní cestu nahoru ne tím, že způsobí prasknutí horniny, ale tím, že ji
částečně rozpustí. Tyto výsledky modelování byly
doplněny pokračujícími pracemi v terénu, které poskytly přímější důkazy pro porézní proudění
v ofiolitech.

RYCHLÁ FAKTA
■ T
 rvá to přibližně 100 let, než se

vytvoří nový pás oceánské kůry
široký šest metrů a silný sedm
kilometrů.
■ H
 orké horniny zemského pláště

se skládají z pevných krystalů,
ale stejně jako ledovec tvořený
z pevných krystalů ledu, i tyto
horniny se mohou pohybovat
rychlostí až 10 centimetrů za rok tedy přibližně tak rychle, jako rostou
nehty na rukou.
■ E
 rupce lávy u středooceánských

hřbetů se probíjejí mořským dnem
rychlostí, která často překračuje
100 kilometrů za hodinu.

Jak se utvářejí
středooceánské
hřbety
Někdy se nový oceán narodí na suché
zemi, když tektonické síly rozevírají
zemi v procesu zvaném rozvoj kontinentálního riftu. Stoupající sloupec
horkých hornin pláště láme a ztenčuje kontinent zespodu. Tento ztenčující
se segment kontinentální kůry vytváří takzvanou příkopovou propadlinu,
ve které dochází k častým výbuchům
čedičové lávy – stejného druhu lávy,
která tvoří oceánskou kůru. Jak se
dvě strany riftu rozcházejí, propadlina nakonec poklesne pod hladinu
moře a je zaplavena. Jakmile se
ocitnou pod vodou, stávají se sopky
původní příkopové propadliny středooceánským hřbetem, kde je vytvářena nová oceánská kůra mezi dvěma
kusy starého kontinentu.
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Odchylující se kanálky

[FASCINUJÍCÍ PODOBNOSTI]

Voda na zemi proudí stejně jako
tavenina v zemském plášti

V

Soustředěné úsilí

Jedinou možností, jak plně ocenit ománské ofiolity, je prohlédnout si je ze vzduchu. Tento masivní
útvar tvoří téměř souvislý pás horniny 500 kilometrů dlouhý a až 100 kilometrů široký. Jako u všech
ofiolitů, plášťová část ománských ofiolitů je obvykle zvětralá na rezavě hnědou barvu a je viditelně
protkaná tisíci žilek světle zbarvené horniny. Geologové už dávno identifikovali tyto žíly jako horninu zvanou dunit, ale neměřili pečlivě složení minerálů ani v dunitu, ani v sousedních horninách.
Tak jako vědci předpokládají u horniny, která
kdysi byla součástí svrchního pláště, jsou sousední
horniny bohaté na olivín a kosočtverečný pyroxen
– ortopyroxen. Na druhé straně je dunit tvořen
z více než 95 procent olivínem – minerálem, který
zůstává, když tavenina stoupá zemským pláštěm
směrem nahoru. V dunitu také zcela chybí kosočtverečný pyroxen, což je v souladu s chemickou teorií předpovídající, že všechen ortopyroxen by se
rozpustil, než by tavenina dosáhla nejsvrchnější
části zemského pláště. Z tohoto i z jiných důkazů
se zdálo být jasné, že žíly dunitu byly kanály, které
přenesly taveninu z hloubky nahoru přes mělký
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zemský plášť pod středooceánský hřbet. Viděli
jsme rozpouštěcí kanály „zamrzlé“ v čase.
Tyto objevy byly sice vzrušující, ale úplně nevysvětlovaly druhou záhadu, která dlouho mátla geofyziky. Masivní proudy lávy u středooceánských
hřbetů vznikají v zóně široké pouze přibližně pět
kilometrů. Přesto seismické výzkumy schopné rozlišit mezi pevnou a částečně roztavenou horninou
ukazují, že tavenina existuje do hloubky nejméně
100 kilometrů v oblasti široké několik stovek kilometrů. Jak tedy byla stoupající láva svedena do tak
úzké oblasti sopečné činnosti na mořském dně?
V roce 1991 David Sparks a Mark Parmentier,
oba tehdy působící na Univerzitě Brown, navrhli
odpověď založenou na proměnlivé teplotě oceánské
kůry a nejsvrchnější části pláště. Nově vybuchující
láva neustále přidává materiál k deskám oceánské
kůry na obou stranách středooceánského hřbetu.
Jak se starší části desek pohybují směrem od hřbetu
a vytvářejí cestu pro novou, horkou lávu, postupně
chladnou. Čím chladnější je kůra, tím hustší se stává, a tedy tím hlouběji se ponoří do teplého pláště.
Tato tendence k chladnutí znamená, že na otevřeném oceánu, daleko od hřebenu středooceánského
ú n o r 2 010

Peter B. Kelemen

c
oda tekoucí po pláži si vytváří síť kanálků hodně podobnou síti, kterou si vytváří
roztavená hornina, neboli tavenina, když stoupá nahoru přes pevné nitro země. Ačkoliv
se tato upořádání kanálků vytvářejí různými prostředky – voda na pláži fyzicky zvedá zrnka
písku a přesunuje je, zatímco tavenina rozpouští určitou část sousední horniny – jejich
podobnost naznačuje, že se oba jevy řídí podobnými fyzikálními zákony.
V obou případech pravidelné uspořádání vzniká z náhodných počátečních podmínek.
b
Podzemní voda na pláži, která se objevuje na povrchu při odlivu, proudí rychle směrem
k nižším polohám. Tato voda nabírá zrnka písku a během proudění vytváří stále hlubší
kanálky, které zase přesměrovávají jakoukoliv dodatečnou vodu, která se do nich po cestě
dostane (a). V důsledku tohoto zpětnovazebního mechanismu vznikají kanálky s pravidelným
odstupem, které se po směru toku spojují (b) – ačkoliv je jejich místo původu náhodné.
Tak jako v případě potoků a říček napájejících velkou řeku, vzniká toto erozní uspořádání,
a
protože se jedná o nejlepší způsob, jak může systém šetřit energii: čím hlubší a širší kanál
je, tím méně energie se ztratí kvůli tření mezi pohybující se vodou a pod ní ležícím pískem.
Zachování energie je také klíčovým faktorem regulujícím chemickou erozi v zemském
plášti. Jak tavenina rozpouští okolní horniny, postupně zvětšuje malinké dutinky, neboli póry,
Spojující se přítoky
přes které prochází. Tyto takzvané rozpouštěcí kanály se zvětšují a spojují při tom, jak taveniSměr proudění
na stoupá nahoru, protože viskózní odpor, podobný tření, se zmenšuje, když se póry zvětšují
[viz grafika na předchozích dvou stránkách]. Tak jako na pláži, mnoho malých aktivních kanálků napájí několik velkých kanálů – což je uspořádání, které částečně vysvětluje, proč se podmořské výbuchy spíše omezují na středooceánské hřbety,
než aby byly náhodně rozptýleny po mořském dně.
Měnící se podmínky mohou přinutit spojující se kanálky, aby se odchýlily. V případě pláže zatížení vody pískem poklesne, když se sklon zmírní,
takže se vytvářejí bariéry odklánějící vodu od hlavního kanálu (c). Tak jako v deltě, kde se řeka setkává s mořem, i zde se voda shromažďuje za
překážkami a potom pravidelně přetéká a vymílá nové cesty, které se následně zanesou a jsou opuštěny. A k podobnému odchylování dochází
i v nejsvrchnější části zemského pláště, který je chladnější než horniny hlouběji dole. Tam tavenina nemůže zůstat úplně roztavená a určitá její část
zkrystalizuje. Tavenina však pravidelně proráží bariéru z pevných krystalů – a někdy při tom vytvoří nový kanál na mořské dno.
—P.B.K.

hřbetu, je mořské dno a základna oceánské kůry
pod ním průměrně o dva kilometry hlouběji než
mořské dno a základna této kůry přímo pod hřbetem. Navíc chladná kůra ochlazuje svrchní část
zemského pláště, takže se vzdáleností od hřbetu se
chlazená část nejvyšší vrstvy pláště zesiluje a její základna se prohlubuje.
Na základě tohoto vztahu pánové Sparks a Parmentier vytvořili počítačový model porézního
proudění v zemském plášti. Ve svých simulacích viděli, že určitá část stoupající taveniny ztratí tolik
tepla, že v nejsvrchnější vrstvě zemského pláště
zkrystalizuje - a ve skutečnosti vytvoří přehradu
nebo strop. Tyto bariéry vznikají v tím větší hloubce, čím vzdálenější jsou od horkých středooceánských hřbetů, takže, když se zbývající tavenina pokouší protlačit nahoru, musí se pohybovat pod určitým úhlem a sledovat tuto šikmou „střechu“
směrem ke hřbetu.

Závěrečné erupce

Bradley R. Hacker

Pozorování v terénu i teoretické modely nám tedy
poskytly dobré vysvětlení dvou hlavních záhad.
Stoupající tavenina nepřebírá chemické složení
v rovnováze s okolními horninami pláště, protože
je chemicky izolovaná v širokých dunitových kanálech. A tyto kanály jsou orientovány směrem ke
středooceánským hřbetům, protože určitá část taveniny chladne a krystalizuje v nejhořejších vrstvách pláště. Ale brzy se objevila nová otázka: Pokud
se v případě stoupání taveniny jedná o nepřetržitý,
postupný proces, jak předpovídáme, co rozpoutává
opakující se výrony roztavené horniny tvořící sopečné erupce na mořském dně?
Při vytváření teorie jsme se opět opřeli o terénní
geologii. Na ománských ofiolitech ukázal upro-

PŮVODNÍ OCEÁNSKÁ KŮRA s částí podložního zemského
pláště je odkryta na pevnině v Ománském sultanátu. Tento masivní hnědý skalní útvar zvaný ofiolit, nyní zvětralý
na hrbolaté kopce, byl vytlačen nahoru na kontinent
v průběhu pokračující kolize dvou tektonických desek .

w w w. S c i A m . c z

střed 90. let 20. století Nicolas se svým kolegou
Françoise Boudierem z Univerzity v Montpellier,
že se tavenina shromažďuje v čočkovitých kapsách
- vysokých od několika metrů do několika desítek
metrů a širokých od několika desítek do několika
stovek metrů - v nejmělčí části zemského pláště,
těsně pod základnou oceánské kůry. Abychom vysvětlili s tím související fyzikální procesy, musel
jsem se se svými kolegy zamyslet na tím, jak odlišně se horniny pláště chovají právě pod základnou
oceánské kůry než ve větších hloubkách.
Pod aktivním roztahujícím se hřbetem jako je
Východopacifický val nebo hřbet, který vytvořil
ománský ofiolit, horniny nejsvrchnější části pláště
(tedy části pláště do 2 000 metrů od základny kůry)
ztrácejí teplo, aby ochlazovaly nadložní mořské
dno. Následkem toho určitá část taveniny chladne
a krystalizuje. Protože neustálý přítok taveniny zespodu nemůže pokračovat nahoru, začne se tavenina shromažďovat v čočkovitých kapsách pod zkrystalizovaným materiálem. Jak přitéká více taveniny,
tlak uvnitř čoček stoupá. Hlouběji by horniny byly
dostatečně horké, aby mohly v reakci na to téci
a uvolnily tak toto zvýšení tlaku. Ale zde ztráta tepla do nadložního mořského dna způsobila, že horniny jsou příliš ztvrdlé. Z důvodu zvyšujícího se
tlaku horniny nad kapsami s taveninou opakovaně
praskají a vytvářejí tak kanály vedoucí do mladé
oceánské kůry nahoře. Určitá část taveniny se shromažďuje a tuhne v blízkosti základny kůry, kde vytváří nové skály, aniž by někdy vybuchla. Ale občas
se tavenina vyhrne úplně nahoru a ven z komínu
sopky a vytvoří proud lávy až 10 metrů silný a 10 kilometrů dlouhý, a vydláždí tak postupně mořské
dno vulkanickou horninou.

Větvení

Tyto detailní pohledy na sítě transportující taveninu hluboko pod mořským dnem s sebou nese mnoho podobností s tím, co vědci vědí o říčních sítích
na zemském povrchu.
Tak jako se síly malých potůčků spojují, aby vytvořily řeku, i chemická eroze ve spodním plášti vytváří spojující se síť, ve které mnoho malých aktivních přítoků napájí méně větších kanálů. Tavenina,
která zkrystalizuje ve svrchním plášti, vytvoří „náplavy“ , které přesměrují její proudění, stejně jako
bahnitá řeka usazuje sedimenty a vytváří přirozené
říční náplavy, když teče do moře. V obou případech
jsou tyto náplavy pravidelně narušovány, což umožní aby jediným kanálem prošly velké, přechodné
průvaly. Výzkum souvisejících fyzikálních zákonitostí, kterými se řídí říční sítě i transportní sítě taveniny, by mohl nakonec vést k jediné základní teorii, která by vysvětlovala chování obou sítí.
■
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