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Moxami IM ocaAKOHaKonjreHHH npii MaapoTBopm>ix 3pynunax 

B paGoTC oiiMCbiBaiOTca ocaflOiHbie crpyKTypbi ByjiKaHoremioro MaTC-
piiajia siaapoB B paiíoHe JIoc JlJiaHoc B MeKCMKaHCKOň pecny6JiHKe nyaôjia. 
Mx B03HHKHOBeHne oôHCHíteTca cneuHcpHHecKHMM .\iexaHH3MaMH npw Maa
poTBopHbix apyrmiMX. 

The motion oí sedimentation in the case of maarproducing eruptions 

The paper gives description of sedimentary textures originating in the 
volcanogenous material of maars in the Los Llanos area of the Mexican 
state of Pueblo. The origin of textures is explained by the specific
motion of maarproducing eruptions. 

První geologickou charakter is t iku maarú 
této oblasti (obr. 1). označovaných místní

mi názvy indiánskeho púvodu jako xala-

pazcos (suché maary) nebo axalapazcos 
(maarová jezera). podal vynikající mexic

ký geológ Ezequiel Ordoňez (1906). jehož 
regionálni mapovací práce a petrologické 
studie neovulkani tú Mexika jsou založený 
na pečlivé dokumentaci v terénu i znalosti 
svetové l i teratúry tehdejší doby. 

Zjišténé geologické pomery mexických 
maarú této oblasti odpovídají i jejich mo

derní definici (Oilier in Civetta et al.. 1974) 

a současné potvrzují názor A. Rit tmanna 
(1962) o malé pravdepodobnosti čisté plyn

ných erupcí. neprovázených současné nebo 
ve velmi krá tkém časovém odstupu erup

eemi pevného nebo tekutého materiálu 
(obr. 2). 

Mechanizmus erupcí byl závislý na 
s t rukturn ím vývoji t ransmexického vul

kanického pásu. který byl provázen zme

nou hydrogeologických a geomorfologic

kých pomeru. Morfologická svéžest vulká

nu a jejich stupeň eroze spolu s dostup

nými historickými údaji umožnily jen pri

file:///iexaHH3MaMH
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Obr. 1. Pŕehledná mapka výskytu maarú 
v oblasti Los Llanos (El Seco) ve státé Puebla, 
Mexiko. 1 — Grande a Chico, 2 — Alxoxuca, 
3 — Tecuitlapa. 4 — Axapa/quillo. 5 — Atex
caqui. 6 — Quechulac, Preciosa, 8 — Alchi
chica. 9 — El Carmen (dočasné jezero) 
Fig. 1. Synoptic map of maar occurences in 
the Los Llanos (El Scco> area of the Mexican 
Pueblo state. 1 — Grande and Chico, 2 — 
Alxoxuca. 3 — Tecuitlapa, 4 — Axapazquillo, 
5 — Atexcaqui. 6 — Quechulac and Preciosa. 
8 — Alchichica. 9 — El Carmen (seasonal 
lake) 

blížne datovaní vzniku téchto maarú . které 
by odpovídalo asi poklasické perióde píed

špančlské histórie Mexika, t j . období od 
roku 800 až do roku 1250. i když časová 
a prostorová pozice študovaných maaru 
v nejmladších fázích čtvrtohorní vulka

nické aktivity zustává zatím približná, 
protože chybéjí jakákoliv radiometrická 
data (Náprstok. 1979). 

Sedimentární š t ruk tú ry 

Pozornost autora byla soustŕedéna pouze 
na sedimentární š t ruk túry nejmladší mäa

rotvorné erupční fáze. která je material i

zovaná šedými tufy (obr. 2. 3). Podloží 
téchto hornín tvorí v s. časti študované 
oblasti pískovce a vápence kíídového 

stáŕí . žluté andezitové tufy, čedičové lá

vové pŕíktovy i proudy malých rozmeru 
a čedičová s t ruska (maar Atexcaqui, obr. 
4), čedičový pŕikrov nebo červená čedičo

vá struska a aglomerátické tufy (maar 
Alchichica. obr. 2 a 5) nebo žlutavé (místy 
i preplavené) andezitové tufy a čedičové 
pŕíkrovy v j . oblasti (maary Alxoxuca. 
Tecuitlapa. Grande a Chico). U maarú Pre 

ciosa a Quechulac nem obnaženo podloží 
(obr. 2). 
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Obr. 2. Srovnávací profily maarú. Upraveno 
podlé E. Ordoňeze (1906). 1 — pískovce a vá
pence kŕídového siáŕí. 2 — žluté andezitové 
tufy. 3 — čedičový proud, 4 — lapilové aglo
meráty. červená struska s pumami cediče. 
5 — aglomeiáty a struska, 6 — žlutavé ande
zitové tufy, místy preplavené. 7 — šedé. místy 
vápenaté tufy (caliche), 8 — šedé arenitové 
až lutitové tufy maarulvorné erupce 
Fig. 2. Comparative profiles of maars. modi
fied from Ordonez (1906). 1 — sandstone and 
limestone. Cretaceous. 2 — yellow andesite 
tuff. 3 — basalt flow, 4 — lapilli agglome
rate, red cinder with volcanic bombs of ba
salt. 5 — agglomerate and cinder. H — yello
wish andesite tuff in places redeposited. 7 — 
grey tuff in places calcareous (caliche). B — 
grey arenite to lutite tuff originated by maar
producing eruptions 
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Špecifický mechanismus maarotvorných 
erupcí dáva vznik vulkanogenním sedi-
mentúm o značné širokém granulometr ic

kém spektru, od popela až po bloky. P r s 

tencovité valy maarú jsou budovaný vét

šinou charakterist ickými šedými areni to

vými až lutitovými tufy, které hnédavé až 
rezavé navétrávají . Prevažné jde o dobre 
vrs tevnatý vulkanoklastický materiál , kte 

rý je velmi často výrazné pozitívne gra

dován. 

Obr. 3. Detailní záber navétralých tufu v tés
ném nadloží červené strusky s náznakem 
vrstevnatosti ve svrchní poloze. Západní val 
maara Alchichica 
Fig. 3. Detailed picture oí the weathered tuff 
in the immediate overlier of the red cinder 
with signs of bedding in the upper level. 
Western rampart of the Alchichica maar 

Obr. 5. Styk červené strusky s nadloiními 
aglomerátickými tufy. Červená struska jako 
okrajová facie lávového pŕíkrovu obsahuje 
slzovité rotované pumy a vzácne izometrické 
úlomky kausticky premenených karbonátu. 
Tufy obsahují útržky červené strusky. lapily 
pemzy, čedičové pumy s hladkým i rozpuka
ným povrchem o prúméru až 1 m i útržky 
mezozoických hornín 
Fig. 5. Contact between the red cinder and 
overlying agglomerate tuff. The red cinder, 
as marginal facies ol lava sheets, contains 
tearshaped rotated bombs and rare isometric 
fragments of caustic metamorphosed car
bonate. The tuff contains fragments of the 
red cinder, pumice lapilli. basalt bombs with 
smooth and cracked surface up to 1 m in 
diameter and even fragments of Mesozoic 
rocks 

Obr. 4. Pohled na jz. bok elevace maaru Atex
caqui, budovaný šedými arenitovými až luti
tovými tufy. Bázi profilu v téchto nu'stech 
tvorí červená struska s čemým popelem 
v nadloží, na nichž spočívaji diskordantné 
šedé tufy maarotvorné erupce. pohŕbívající 
zvlnený reliéf podložniho vulkanického cyklu 
a napodobující zvrásnení (kompakční vrásy) 
Fig. 4. View onto the southwestern side of the 
Atexcaqui maar elevation built by grey are
nite to lutile tuff. The base of the profile is 
built here by red cinder with black ash in the 
overlier burying the undulatory surface of 
the subjacent volcanic cycle and imitating 
folding (compaction folds) 



424 Mineralia slov.. 14, 1982 

Jako tuf je označován v této práci ne

rovnomerné a málo zpevnéný vulkano

klaslický materiál , který byl utržen a vy

vržen v pevném nebo kapalném stavu. 
Jde o terénni pracovní název, protože lze 
téžko odhadnou! stupeň zpevnéní v pozi
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t ivné gradovaných vrstvách. V arenitové 
frakci na bázi vrstvy, která je tvorená 
kryštal ickými úlomky, je ojedinelé vyvinut 
dotykový tmel, zatímco prachovité sklo

vité úlomky púvodního popela jsou obecné 
dobre zpevnéný v lutitový tuf. a to zejmé

na ve vrstvách s akrečními lapily. avšak 
i tento typ horniny je drobivý. Z nejlépe 
zachovaného profilu v z. sténé kráteru Alchi

chica (obr. 2. 6 až 9) je možno odvodit. že 
mocnost vrstev šedých tufu kolísa od 5 do 
20 cm a vrstevnatost je tím dokonalejší, 
čím má vrstva menší mocnost (obr. 6). 

Pomerne hojné vyvinutý jsou impaktové 
štruktúry (obr. 10 až 13). které dokumen

tuj!, že materiál byl vyvrhován do značné 
vyše a sedimentoval jako granulometricky 
diferencovaný ve smyslu horizontálním 
i vert ikálním (eolická diferenciace — 
Larsson. 1935). Pri horizontálni diferen

ciaci spolupúsobily zejména pŕevládající 
i ihovýchodní vetry, které jsou shodné 
s dnešními a výrazne ovlivnily morfológii 
maarových valu. Jejich vnitŕní š t ruktúru 
charakterizuje periklínální (plášťové) vrst

vení (obr. 8 až 10). které je nejlépe vyvi

nuto tam. kde byl reliéf plochý pred maa

%o o Oo 

Obr. 6. Profil z. stenou kráteru Alchichica. 
A — výplavový kúzel na úpätí steny krá
teru. B — sesutý blok hornin stredního 
erupčního cyklu, 2. 3. — šedé arenitové až 
lutitové tufy maarotvorné erupce svrchního 
erupčního cyklu 3. Napravo: a — prúmérné 
mocnosti vrstev na 50 cm profilu — b — 
vrstevnatost: I — dokonalá. II — výrazná. 
III — patrná. IV — nezŕetelná 
Fig. 6. Profile of the Alchichica crater western 
rampart. A — outwash cone along the base 
of the crater wall, B — slideddown boulders 
of rock, middle (2nd) eruption cycle. 3 — 
grey arenite to lutite of the maarproducing 
(upper. 3rd) eruption cycle. On the right side: 
a — average bed thickness in 50 cm vertical 
distances of the profile, b — bedding: I — 
perfect. II — marked, III — observable. IV — 
undiscernable 

Obr. 7. Morfologické profily maarem Alchi
chica. 1 — ve smeru Z—V, 2 — ve smeru 
S—J. a — rozsah abrazní plošiny tvorené če
dičovým pŕíkrovem. b — šedé tufy maaro
tvorné erupce. periklinälné vrstvené, mj — 
rozsah maarového jezera 
Fig. 7. Morphological profiles of the Alchi
chica maar. 1 — E—W direction, 2 — N—S 
direction, a — extent of the abrasion platform 
composed of basalt i'iow. b — grey tuff of 
the maarproducing eruption with periclinal 
bedding, mj — extetnt of he maar lake 
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rotvornou erupcí. Pri zvlnéném pŕederupč

nim reliéfu jsou vyvinutý pri bázi šedých 
tufu kompakční vrásy, které kopírují ne

rovnosti pohŕbeného podloží (obr. 4) a po

stupné pŕecházejí do výrazného plášťo

vého vrstvení ve vyšších polohách. Doko

nalost pozitívni gradace vulkanoklastik 
v jednotlivých vrstvách byla asi pŕímo 
úmerná výšce erupčního sloupce. Pŕi lnavé 
jemnozrnné laminy popela jsou v míste 
impaktú na vertikálních stenách jakoby 

omítnuty r a plochy vrstevnatosti byly 
prohnuty ješté za plastického stavu (obr. 10 
až 14). Tyto sedimentologické jevy svedčí 
0 prítomnosti vody a relatívne mélkých 
erupcích v souhlase s hydrogeologickými 
pomery študované oblasti (Náprstek. 1979). 

Obr. 8. Morfológie z. valu maaru Alchichica, 
jehož profil je schematicky znázornén na 
obr. 7. Orientace snímku je shodná s obr. 9 
Fig. 8. Morphology of the Alchichica maar 
western rampart (schematic profile in fig. 7). 
Photo orientation as in tig. 9 

Obr. 9. Erozí naŕízlý z. val maaru Alchichi
ca. v némž je obnažen souvislý profil perikli
nálné vrstvených tulu 
Fig. 9. Western rampart of the Alchichica 
maar cut by erosion and displaying continuous 
profile of periclinal bedding in the tuff 

Obr. 10. Impakt ostrohranného úlomku čediče 
(o prúméru asi 20 cm) v arenitových tufech, 
který porušuje vrstevnatost do hloubky asi 
80 cm. Východní nízky val maaru Alchichica 
Fig. 10. Impact of an angular basalt fragment 
(diameter around 20 cm) in arenite tuff dis
turbing the bedding into a 80 cm depth. 
Eastern rampart of the Alchichica maar 
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Obr. 11. Impakt nékolika ostrohranných úlom
ku rúzné velikosti (nejvétsí úlomek na bázi) 
porušující vrstevnatost arenitových až lutito
vých tufu do hloubky asi 50 cm. Východní val 
maaru Alchichica 
Fig. 11. Impact of several angular fragments 
of different size (the biggest fragment in the 
base) disturbing the bedding in arenite to 
lutite tuff into a 50 cm depth. Eastern ram
part of the Alchichica maar 
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Obr. 12. Jemnozrnné arenitové až lutitové 
tufy na bázi šikmo zvrstvené v jv. valu maaru 
Alchichica. Dokonalá laminace je porušená 
drobnými impakty plochých úlomku vybale
ných mezozoických vápencu. Ve spodní časti 
snímku je patrná čeŕinova štruktúra, jejíž 
závétrná strana obsahuje laminy o sklonu 
vétším než 10°. Pohyb bazálni vlny smeroval 
k JV (zprava doleva) 
Fig. 12. Finegrained arenite to lutite tuff 
with diagonal bedding in the base, southeas
tern rampart of the Alchichica maar. The 
perfect lamination is disturbed by impacts of 
tiny fragments composed of Mesozoic carbo
nates. In the lower part of the picture, a 
ripplemark texture with laminae dipping 
over 10° to the leeward side is clearly dis
cernible. The motion of the basal wave was 
to the SE (from the right to the left side) 

Zpravidla stratigraficky vyšší vrstvy 
o menší mocnosti (5 až 10 cm) obsahuj í 
„pizolity". správne akreční lapily. nebo 
i drobné lapily s kurou. Akreční lapily 
jsou kulovité hlízky až téméŕ dokonalé 
kuličky (2 až 10 mm v pruméru). které 
isou tvorený koncentrickými slupkami 
vulkanického popela. Jejich vznik vysvét

lují J. G. Moore a D. L. Peck (1962) akrecí 
popela kolem vlhkého jadra za subaerické 
erupce. kterou svou prítomností spolehlivé 
dokládají. Koncentrická š t ruktúra akreč

nich lapilú byla tež nalezená v krížové 
zvrstvených a bazálni vlnou vzniklých ulo

ženinách v Salt Lake Crater na Havaji 
(Fisher — Waters. 1970). Ve študované ob

lasti byla zjišténa i zfetelná pozitívni gra-

dace akrečních lapilú (Náprstek. 1979) na 

Obr. 13. Jihovýchodní okraj kráteru Atex
caqui. Lapilové aglomerály s impaktovými 
štruktúrami na bázi (uprostred snímku) a la
miny lutitových tufu s vložkami akrečních 
lapilú ve svrchnich polohách. Úlomky terciér
ních vulkanitu (vlevo) a mezozoických kar
bonátu (vpravo) pri svém dopadu prorazily 
a deformovaly nékolik ješlé plastických vrstev 
a jsou spolu s akrečními lapily dokladom 
subaerického puvodu šedých tufu maarotvor
né erupce 
Fig. 13. Southeastern margin of the Atexcaqui 
crater. Lapilli agglomerate with impact tex
ture in the base icentre of the picture) and 
with laminae in lutite tuff with intercalations 
of accretion lapilli in its upper levels. Frag
ments of Cenozoic volcanites (left side) and 
of Mesozoic carbonates (right side) are pene
trating some still plastic beds by their 
impacts and are proofs, together with the 
accretional lapilli. for a subaerk origin of 
grey tuff of the maarproducing eruption 

lokalite Alxoxuca (obr. 15) a její náznaky 
na lokalite Atexcaqui (obr. 13). což zdu

razňuje spád akrečních lapilú ze značné 
výšky. 

Ve v. sténé kráteru Alxoxuca jsou ulo

žený šedé tufy v shpradiskordanci na lá

vovém proudu. avšak celkový tvar a roz
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sah tohoto litosomu není možno zjistit. 
protože je v nadloží i po stranách sŕezá

ván šmykovými plochami recentních se

suvú. 
Nepochybné nejcetnéji zastoupenými 

sedimentárními š t ruktúrami jsou perikli-

nální vrstvení tufu v maarových valech. 
laminace, pozitívni gradace vulkanoklastik 
a impnktové štruktúry. Ménč hojné jsou 
dunárn podobné štruktúry a krížové 
zvrstvení (obr. 15) o nízkych úhlech. které 
indikuj í paprsčité odstredivý pohyb vulka

noklastik pri erupci. 
Dunám podobné š t ruktúry (obr. 12 a 15) 

mají vétšinou vlnovou délku kolem 50 cm 
a nékolikacentimett 'ovou výšku. Tenké 
laminy ukazují na postupné vytváŕení slo

žitéjší š t ruktúry na puvodné plochém po

vrchu. Hŕbet duny migroval po smeru ší

rení bazálni vlny pri výbuchu. Závétrné 
laminy mají zpravidia sklony menší než 
10° a menší než sklon hŕebetu. Laminace je 
vždy dobre vyvinutá a zachovaná v každé 
stratigrafické úrovni, protože rychlost se

dimentace byla značná stejne jako koheze 
sedimentu. Tyto š t ruktúry se podobají anti

dunám uloženým za režimu rýchleho 
proudu v ŕíčních náplavech. 

Velmi vzácne byla zastižena v profilech 
stén drobná koryta v pŕíčném rezu a syn-

sedimentární dejormuce (obr. 14) vzniklé 
gravitačnim shrnutím sedimentu v hydro

plastickém stavu. V jediném prípade byla 
pozorovaná na styku granulometricky roz

dílných vrstev š t ruktúra upomínající na 
plamennou štruktúru v podobe asymetric

ké čeŕiny s rozvlečenými a prekocenými 
hí'bítky. 

Kuiovité nebo nepravidelné dutiny nebo 
bubliny vznikající expanzí páry po uložení 
sedimentu však nikde nebyly zjištény. 

Mechanismus sedimentace 

Pri maarotvorných erupcích vznikají 
bazálni prstencovité mračna pohybujicí 
se centrifugálné jako turbulentní proudéni 
od báze vert ikálniho sloupce exploze. Tyto 
prudce vzduté bazálni vlny (ang. base-sur-

Obr. 14: Severovýchodní stena kráteru Te
cuitlapa. Lapilové až lutitové tufy byly poru
šený gravitačními skluzy v plastickém stavu 
(uprostred snímku) 
Fíg. 14. Northeastern rampart of the Tecuitla
pa crater. Lapilli to lutite tuff disturbed by 
gravity sliding in plastic state (centre of the 
picture) 

Obr. 15. Diagonálne a plošné paralelné lami
nované arenitové až lutitové tufy na jv. peri
férii valu maaru Alxoxuca. Uprostred čeŕi
novitá štruktúra ipohyb bazálni vlny zleva 
doprava), nad níž je vrstva pozitívne grado
vaných akrečních lapilú 
Fig. 15. Diagonal and planparallel lamination 
in arenite to lutite tuff along the southeastern 
periphery of the Alxoxuca maar rampart. 
Ripplemark texture in the centre (basal 
wave motion was from the left to the right) 
with accretion lapilli bed in the overlier 
displaying positive gradation 
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ge), vznikající pŕirozené pri vulkanických 
erupcích. mohou být vyvolaný též umele 
termojadernými a chemickými explozemi 
nebo explozemi pri impaktech nadzvukové 
rýchlosti. 

Podlé povahy exploze a vyvrhovaného 
materiálu múze bazálni vlna unášet buď 
pouze vodní kapénky a plyn jako pri 
mélké subakvatické nukleárni explozi. 
která se uskutečnila na atolu Bikini v roce 
1946. nebo klastický materiál . V geologické 
l i terature byl tento jev poprvé popsán 
A. F. Richardsem (1959) pri vzniku a vý

voji mexického vulkánu Barcena na 
ostrovech Revilla Gigedo v Pacifiku. Tento 
autor srovnával charakter erupčního 
sloupce jmenovaného vulkánu na ostrove 
San Benedicto s atómovou explozi na atolu 
Bikini. Pozdéji R. W. Fisher (1966) apli

kuje tento mechanismus sedimentace na 
vznik popelových proudu. Pozorovaní 
horizontálne se pohybujících mračen sop

ky Taal na Filipínach pomohla rozšíŕit 
tento koncept bazálních vln na freato

magnetické erupce (Moore. 1967). Pozdéjši 
práce prohloubily poznatky téchto jevú 
(Croowe — Fisher. 1973, Schmincke — 
Fisher — Waters. 1973). 

Vlastní mechanismus sedimentace je dán 
paprsčitým rozptylem bazálních vln a má 
t r i stadia, která se však mohou plynulými 
nebo pulsujícími erupcemi pŕekrývat . 

1. Stadium: Bílá pára s nékolika pev

nými částicemi se vzduje a šíri se na 
vnéjší stranu bezprostredne z báze vyno

ŕujíeiho se eiupčního sloupce. na jehož 
periférii se sráží. 

2. Stadium: Cerný chochol pevných 
částic paprsčité vystrelí po balistických 
trajektoriích ze stén vyrústajícího erupč

ního sloupce. klerý se uvni t ŕ roztrhává 
výbuehem par. 

3. Stadium: Turbulentní smés pevných 
částic. vodní páry a vzduchu proudí na 
vnéjší stranu, splýva s vlnou páry a opadá 
na zem. 

Rychlost této vlny pozorovaná u sopky 
Taal méla rychlost cyklónu.' Na své vnéjší 
s t rane se podobala žhavým mračnúm. 
7. nichž nékterá jsou vyvinutá buď jako 
turbulentní , nebo mají charakter žhoucích 
lavin pohybujících se od báze erupčního 
sloupce na vnéjší s t ranu (Hay. 1959) a lze 
je označit jako bazálni vlny. Anglický te r 

mín base — surge je však vyhrazen pro 
relatívne chladné jevy. které byly pozoro

vaný poprvé na sopce Taal. Bazálni vlny 
této erupce zničili pískem stromy a objek

ty na vzdálenost až 6 km. Protože nikde 
nebyly zjištena spálená dreva, musela tep

lota téchto vln odpovídat zhruba teplote 
vodních par. Současné byly vyvrhovány 
popely. lapiiy a bloky až 1 m v pruméru. 

Mechanismus maarotvorných erupcí 

Na základe dnešních poznatku se po

važují jluidizované freeatomagmatické 
erupce (Oilier. 1. c.) za hlavní maarotvor

ný mechanismus. Drive byly tyto celkem 
vzácne formy vulkanismu geneticky spo

jovaný s freaticknu erupcí (explozi). Název 
je odvozen z rečliny (jrear-dutina, dira, 
vrt). Jako freatická voda se označovala 
voda vyskytující se mélko pod zemským 
povrchem (Daubrée. 18<57). Zcela rozdílné 
pojetí má však tento termín ve vulkano

logii. F. E. Sue.ss (1902) jí rozumel pre

menu podzemní vody v páru i exploze 
o nízke teplote neprovázané fluidními nebo 
magmatickými vyvrženinami, u nichž je 
zdúrazňována extrémni prudkost. V pod

state shodné chápou freatickou explozi 
i H. T. Stearns a G. A. McDonald (1946). 
kteŕí mají na mysli občasné erupce sopky 
Halemaumau na Havajských ostrovech. 
Odlišný názor vyslovili A. H. Fay (1920) 
a C. M. Rice (1941). predpokládající explo

zi tékavých složek ve strope magnetického 
telesa bez intruze rozžhavené hmoty, což 
de facto není freatická exploze. Fairbr id
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ge (1969) chápe frcatickou explozi jako 
prudkou erupci čerstvého magmatu vy

volanou reakcií vody a lávy v jícnu 
sopky, jejímž pŕ íkladem je sopka Krakatau. 
R. Morimoto a J. Ossaka (1964) považo

vali za freatickou erupci dokonce jen vý

tok mléčné zbarvené bahni té vody o teplo

te pod 100 °C ze 700 m dlouhé trhliny bez 
exploze. A. Rit tmann (1. c.) popsal jako 
freatickou erupci sopky Bandaisan v roce 
1888, která vznikla pŕehrá t ím podzemních 
vod horkými juvenilnimi plyny. Termínem 
freatický označuje tedy j iný mechanismus. 
který aplikuje i na genezi diatrém v Egyp

te. J ím popsaný jev se již blíži predstave 
fluidizace (Cloos, 1941). Zpravidla nelze 
presné ŕíci, zda uvolnená pára je freatic

kého, nebo magmatického púvodu, na což 
upozornil již A. Holmes (1965). Proto H. T. 
Stearns a G. A. McDonald (1. c.) použili 
te rmínu hydroexploze pro všechny prí

pady erupci komplikovaných vznikem par 
vod nemagmatického púvodu a rozdélují 
tuto hydroexplozi na submarinní , litorál

ní, freatickou, freatomagmatickou a sub

glaciální. Obecné piati, že freatická erup

ce je vzácna a lze ji téžko odlišit od fre

atomagmatické. 
Teórie snažící se vysvétlit vznik maarú 

jsou v podstate tri . Prvá se označuje v an

glosaské l i tera ture jako big bang („veľké 
bouchnutí") a nelze ji aplikovat na mexic

ké maary š tudované oblasti, protože 
v žádném pr ípade nevznikly jedinou ex

plozi. Vždy jde o nékolik erupčních 
cyklu, které dokumentuje rozdílný s t ra t i 

grafický sled a paleogeografické rozšírení 
vulkanogenních produktu i hiáty v jejich 
sedimentaci. Za vlastní maarotvornou 
erupci možno považovat jen rytmicky pul

sující erupce. Pouze ty daly vznik šedým 
lapilúm a popelúm, jen misty zpevnéným 
v arenitové až luti tové tufy. 

Druhá teórie se označuje jako tap model 
(„narazení pípy"), jejíž autori O. P. Single

ton a E. G. Joyce (1969) ŕeší lépe mecha

nismus pulsujících erupci a s nimi spjaté 
zmeny produktu obdobné jako u gejzíru 
v závislosti na t laku a teplote. 

Tretí teórie, fluidizace, predpokladá, že 
v hloubce uvolnená energie není schop

ná vymršfovat drcenou horninu, takže 
.,vrstvy se varí"' a nastáva pulverizace 
materiálu abrazí všude tam, kde je pr í tom

ná voda. 
Na vznik študovaných mexických maarú 

lze nejlépe aplikovat druhou a t ret í teórii 
a jejich kombinace. 

Záver 

1. Maarotvorné erupce študované oblasti 
jsou sedimentologicky charakter izovaný 
periklinálním vrstvením vulkanoklastik 
v nízkych prstencovitých valech, jejichž 
asymetrie v plánu i profilu byla zpúso

bena prevládajícími vetry j ihozápadního 
smeru (obr. 7). 

2. Periklinálni (plášťové) vrstvení je 
nejdokonaleji vyvinuto tam, kde reliéf 
pred maarotvornou erupci byl plochý. 
V místech zvlneného reliéfu jsou vyvinutý 
pri bázi šedých tufu kompakční vrásy, 
které kopírují nerovnosti pohŕbeného 
podloží (obr. 4) a postupné pŕecházejí do 
výrazného periklinálního vrstvení ve vyš

ších polohách. 
3. Vlastní maarotvorný erupční cyklus 

je nejmladší a začína na bázi chaoticky 
uloženými aglomerátovými tufy, které do 
nadloží pŕecházejí rýchle do výrazné 
vrstvených arenitových až luti tových tufu. 
Výjimku tvorí jen maar Tecuitlapa, kde 
nejmladší erupci reprezentuj ! t r i až čtyŕi 
kužely. budovane aglomeráty, struskou, 
pumami a pat rné i lávou. 

4. Čím menší je mocnost vrstev, t ím 
dokonalejší je vrstevnatost . Obe tyto cha

rakteris t iky jsou závislé na vzdálenosti od 
erupčního centra a spolu s granulometr ic

kými paramet ry jsou výrazem eolické di

ferenciace. 
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5. Pozitívni gradace vulkanoklast ik a 
výjimečné i akrečnich lapilú ve vétšiné 
vrstev byla obecne pŕ ímo úmerná výšce 
erupčního sloupce a je výrazem pulsujícího 
charakteru subaerické erupce. 

6. Počáteční s tadium ukladaní vulkano

klastik lze charakter izovat prítomností 
vody. čemuž nasvedčuje plastické prohnut í 
vrstev tufu pri impaktech. náznaky drob

ných erozních rýh a gravitační deformace. 
Tento jev je v souladu s hydrogeologic

kými podmínkami vzniku maarú v štu

dované oblasti. 

Recenzoval V. Konečný 
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