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Balanced Rock met synsedimentaire structuren aan de voet.

Bogen door buigen en barsten
– Arches National Park
De Amerikaanse nationale natuurparken hebben liefhebbers van natuur en landschap veel
geologische fenomenen te bieden. Zeker in vergelijking met onze eigen natuurgebieden in de
Nederrijnse delta. Maar ja, de Nederlander weet er toch wel van te genieten, al knijpt ‘ie er vaak
tussenuit om elders zijn gemis aan reliëf, wildernis, woestijn of wat dan ook te compenseren.
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Jaren geleden al onder de indruk geraakt
van landschappen uit het voormalige Wilde
Westen, werd het hoog tijd om weer eens
een reis langs diverse parken te gaan maken.
Gewapend met je geologische achtergrond,
camera (want deze schrijver houdt van
fotografie) en nadere reisinformatie hoop
je op een fijne reis met vooral veel hoogtepunten bij goede belichting, om er later
thuis ook nog van te kunnen genieten.
Van tevoren besef je al dat je hebt gekozen
voor een druk reisprogramma (6500 km
in 3,5 weken), wat enige beperkingen ten
aanzien van diepgang met zich mee brengt.

Ochtendlicht
Wie per voertuig de grens van Utah overtrekt heeft goede kans welkom geheten te
worden door een enorm billboard met veel
blauw (‘sky’) en rood (‘redbeds’) en de
tekst “Life elevated”. Weliswaar laat de
foto zien dat je over een dalend parcours
rijdt, maar OK, de 4700 voet dat het bordje erachter aangeeft is nog altijd aardig
hoog. Er zijn in deze staat echter verhevener parcoursen te rijden. Maar laten we wel
zijn, het oog van de grensoverschrijdende
toerist valt meteen op het wereldberoemde
beeldmerk van “Delicate Arch” en zeker
als geoloog-natuurliefhebber wil je niets
liever dan dat natuurverschijnsel ook daadwerkelijk gaan aanschouwen.
Stemming en verwachtingen rijzen ter plekke
hemelhoog. Echter, er zijn in de praktijk wat
beperkingen, zo lees je in je reisboek. Je zult
er een flinke wandeling voor moeten maken;
heb je die tijd wel? Bovendien blijkt de
magische plek bij zonsondergang een volle
bak genieters op te leveren. Dus geen zonsondergang, je gaat toch zeker niet knokken
om een goed fotostandpunt; je hebt niet
eens een statief meegenomen. Het wordt
gokken op genadig ochtendlicht...

Langgerekte sleuven
Arches National Park is zo bijzonder omdat
de dagzomende zandstenen van de MiddenJura Entrada Sandstone Fm. (Slick Rock
Member) door zwakke plooiing, mede dankzij zouttektoniek in de ondergrond (Paradox
Salt), flink gediaklaseerd zijn. Langs de
diaklaasvlakken kon, nadat de bovenliggende
formaties door erosie verdwenen waren,
regenwater naar binnen dringen. Dit loste
het cement in de zandsteen plaatselijk op,
waardoor zich bij voortgaande erosie langgerekte sleuven vormden, vinnen, die vervolgens door weer en wind plaatselijk flinke
perforaties hebben opgeleverd. Dat zijn
dan de beroemde bogen. Het park mag
zich erop beroemen dat het per oppervlak
de dichtste bezetting aan natuurlijke bogen
heeft van de hele wereld. Je moet dus niet
vreemd opkijken als er ergens een grote
touringcar Japanse toeristen uitlaat, giechelende dames uitgedost met kleurige

hoedjes en parasolletjes, om zich onder
een boog te laten vereeuwigen.

Balanced Rock
Bij de eerste kennismaking met het park bij
warm zomeravondlicht, valt ineens op dat er
merkwaardige synsedimentaire deformaties
aan de basis van de zandsteen voorkomen,
zoals bijvoorbeeld goed te zien is aan de voet
van die curieuze Balanced Rock. De toeristfotohobbyist in mij zegt me dat ik nu vooral
geen onderzoeker moet zijn. Dus nadat de
camera heeft geklikt gaat het al gauw weer
verder. Dan blijken deze deformaties op meer
plekken aanwezig. Erover nadenken, als sedimentoloog, dus eigenlijk nauwelijks, totdat je
de volgende namiddag ineens, 60 km verder
zuidwest in Canyonlands National Park, bij
Upheaval Dome staat (via Wikipedia kun je
luchtfoto’s bekijken) en je daar op het informatiebord leest dat een bolide-impact voor
deze ringvormige structuur met een doorsnede van 5 km verantwoordelijk zou zijn. Zou er
dan een relatie met de sedimentverstoringen
in Arches kunnen zijn denk je even onder de
wandeling naar de wachtende echtgenote in
de auto verderop.
Later thuis Google je wat en het kost niet
veel moeite om een artikel van impactoloog
Walter Alvarez en collegae (1998) te vinden
dat begint met deze treffende zin: “Almost
every geologist who enters Arches National
Park in southeastern Utah must be struck
by the unusual deformation in the Carmel
Formation and the lowermost part of the
Entrada sandstone”. Enfin, Alvarez suggereert
in dat paper ook een mogelijke genetische
relatie met de impactkrater, waarvan het
inslagmoment helaas niet nauwkeurig te
bepalen is, omdat de jongere sedimenten
door erosie verdwenen zijn. Nu toch nieuwsgierig geworden of er meer over bekend is,
blijkt er inderdaad een aanvullend paper te
bestaan. In 2000 heeft Utah-geoloog Peter
Huntoon (Utah Geol. Ass. Publ. 28: 1-10)
de bolide-impacttheorie verder aangescherpt

en hij kan zich wel vinden in de ideeën van
Alvarez c.s. over de deformaties in Arches
door een impact. Zijn inleidende opmerking
“It is the finest exposed complex crater on
the earth, a distinction attributed to the fact
that the crater is deeply eroded” doet me
beseffen dat er veel meer geologie in deze
schitterende landschappen is verpakt dan
snelle genieters zoals ik vermoedden.
Alvarez had een mooi veldwerkgebied...!

Verkeerd om
Uiteindelijk bleek er niet voldoende tijd
beschikbaar om én naar Delicate Arch te
wandelen én nog veel meer te doen. De parkkaart geeft echter aan dat er een punt is vanwaar je de boog vanaf een kilometer afstand
kunt waarnemen. Met verrekijker en telelens
gewapend zou er in elk geval wat te genieten
moeten zijn. Snel dus derwaarts gereden bij
mooi ochtendlicht. Het blijkt een aardig kijkpunt, maar toch wat teleurstellend na al die
hoge verwachtingen. Je veldwerkersblik ziet
echter meteen dat er kans is op een beter
standpunt als je de naastliggende zandsteenrug bestijgt. Nu eens niet wandelen over een
pad maar een laagvlak, dat geeft een goed
gevoel. Totdat een diepe insnijding je ineens
de pas af snijdt, de Winter Camp Gulch. Tot
hiertoe en niet verder dus. Dankzij de telelens valt het uitzicht werkelijk niet tegen,
Delicate Arch ten voeten uit, zij het verkeerd
om ten opzichte van het billboard bij de
staatsgrens. Er verschijnt zowaar een schaalpoppetje onder de boog, precies zoals het
hoort bij een veldfoto. Klik! Daarna nog even
een groothoekfoto met de kloof en dan zie je
ineens hoe Delicate Arch in het niet zinkt in
grote geheel van het indrukwekkende zandsteenlandschap.
Anne Rutger Fortuin
Alvarez, W. et al., 1998. Synsedimentary deformation in the
Jurassic of Southeastern Utah - A case of impact shaking?
Geology, 26 (7): 579-582.

De ‘Delicate Arch’, een kleine boog op de zandsteenrug in het indrukwekkende landschap.
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