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wonderland (2)
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In het eerste deel van dit
tweeluik over het Colorado
Plateau (afgekort CP) (decembernummer 2017) is
de geologische situering
plus een flink deel van de
stratigrafische opbouw
behandeld. En wel vanaf
de oudste lagen in de
Grand Canyon tot aan de
eerste Krijtlagen op de
hoogste toppen van Zion
National Park (afgekort
NP). Deze stratigrafie, als
onderdeel van de zogenoemde ‘Grand Staircase’,
is het volledigst ontwikkeld aan de westkant van
het Colorado Plateau,
waar in de hoogste delen
de jongere lagen nog te
vinden zijn.
In dit tweede deel bespreken we eerst die jongere
pakketten en vervolgens
komen bijzondere geologisch-landschappelijke aspecten van
een aantal geselecteerde parken aan de orde. Voor de toeristische aspecten kun je voor elk park te downloaden brochures op
de website van de National Park Service vinden.
Om ook te kunnen verwijzen naar afbeeldingen in het eerste artikel telt de nummering van de afbeeldingen gewoon door.

Naar de Gray en Pink Cliffs
Wie vanuit Zion rechtstreeks de jongste lagen van het Colorado
Plateau, de Gray en Pink Cliffs (afb. 19), wil bekijken, moet de
laagopeenvolging verder noordwaarts volgen. Via het Krijt kom
je dan uit bij Cedar Breaks National Monument (afgekort NM),
met daar de jongste, Paleogene afzettingen. Beide parken liggen op hetzelfde breukblok, het Markagunt Plateau (afb. 20).
Maar, door gebrek aan doorgaande wegen kan dit niet rechtstreeks. Een omweg naar Cedar Breaks is echter de moeite
waard, want de uitkijkpunten liggen bijna 3200 m hoog, te midden van subalpiene flora. Het 60 km oostelijker gelegen Bryce
NP is, met zijn vergelijkbare stratigrafie, een bekender en nog
mooier ontsloten alternatief. Bryce ligt aan de oostelijke flank
van het Paunsaugunt Plateau en in duidelijke stratigrafische
relatie met de Gray Cliffs van het Krijt (afb. 21). Deze hoge plateaus worden onderling door grote N-Z georiënteerde breuken
en rivierdalen van elkaar gescheiden. De Paunsauguntbreuk is
daarvan de meest opvallende (afb. 20). Het is tevens de meest
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Afb. 19. De geologische opbouw van de
Grand Staircase (ook afgebeeld in deel
1 van dit artikel), met de opeenvolging
Gray- en Pink Cliffs en de daartoe behorende formaties.
oostelijke van deze breuken, die deel uitmaken van een serie
jong-Tertiaire breuken die behoren bij de Basin-and-Range
tektonische provincie verder naar het westen. De Paunsauguntbreuk is over 66 km vervolgbaar. Aan weerskanten van de
breuk, die hier door het dal van de Pariarivier loopt, zijn de formaties 600 m verschoven (afb. 22). De invloed van deze breuk
op de landschapsontwikkeling tussen Bryce Canyon en de
Table Cliffs wordt duidelijk weergegeven in een serie van drie
blokdiagrammen (afb. 22).
Zowel Bryce Canyon als Cedar Breaks zijn geen canyons, maar
brede, amfitheaterachtige insnijdingen in een kalkige plateaurand, die door achterwaartse uitspoeling van onderliggende
zachtere lagen wordt aangetast. Met een bijna ontoegankelijk
en grillig landschap als resultaat (afb. 23). In beide parken bekijk je dat geërodeerde landschap, badlands genaamd, dus
van boven af. Weinig begroeide, nauwelijks tot weinig verharde
sedimenten spoelen makkelijk weg van een helling, waardoor
een fijnmazig stelsel van zich vertakkende afwateringsgeulen
ontstaat. Naarmate de helling langer en hoger is, kunnen zich
uiterst grillige reliëfpatronen ontwikkelen. Dergelijke voor de
pioniers waardeloze gronden kregen de naam badlands, en ook
wel breakland, opbrekend land. Cedar Breaks is dus de naam
voor het opgebroken land tussen de ceders (deze naam slaat
op de jeneverbessen op de hellingen daar).
Vanaf het Bryce-plateau kun je op sommige plaatsen per ver1

rekijker naar de verder noordoost gelegen Table Cliffs kijken
met de honderden meters stratigrafie daaronder (afb. 21). In de
hellingen van deze, aan de opgeheven oostkant van de Paunsaguntbreuk gelegen kliffen (afb. 20) is rond 1200 m stratigrafie
ontsloten. Deze beslaat vrijwel de hele Krijt-Paleogeen stratigrafie, vanaf de zachte, grijze kleischalies van de Tropic Shale tot
en met de Claron Formatie (afb. 19). Voor we deze opeenvolging
bespreken eerst iets over de geologische ontwikkelingen die
een rol zijn gaan spelen.

Een grote binnenzee vormt zich

Afb. 20. Overzicht van de verbreiding van een viertal hooggelegen plateaus
(lichtgroen) aan de noordwestelijke kant van Colorado Plateau. Het Markagunt Plateau met daarbinnen Zion NP en Cedar Breaks NM is daarvan
het hoogst. De plateaus worden onderling gescheiden door een drietal
noord-zuid verlopende grote breuken (in zwart), die verdere dalerosie vergemakkelijkten, waarna de nu aanwezige rivierstelsels zich ontwikkelden. De
ligging van Bryce Canyon is met bruin aangegeven. De letters D en U aan
weerszijden van de breuklijnen geven resp. ‘down’ en ‘up’ aan voor de verticale bewegingsrichting van de breuk. Naar A. Foos, 1999. N.B. In de figuur
wordt de naam Paunsagunt gebruikt, de juiste spelling is Paunsaugunt. Het
is Paiute-indiaans voor “huis van de bever”.

Terwijl de Jura vooral vastelandsafzettingen opleverde, gaat
er iets fundamenteel veranderen. Allereerst zorgt de doorgaande subductie met de daaraan gekoppelde gebergtevorming ten westen van het tegenwoordige Colorado Plateau (de
Sevier-orogenese) voor het verdere ineendrukken en in elkaar
schuiven van de korst aldaar. De korst van het CP reageert als
voorland mee met de geleidelijke aanpassing van het isostatisch evenwicht in het gebergte. Zo ontwikkelt zich vóór dit N-Z
verlopende gebergtefront een zogeheten voorlandbekken. Dit
langwerpige dalingsgebied vóór het westelijke kustgebergte
ontvangt vervolgens flinke hoeveelheden sediment uit dat jonge
bergland. Deze extra belasting van de korst zorgt ervoor dat daling en opvulling min of meer in evenwicht blijven. Tegelijkertijd
begint de zeespiegel wereldwijd te stijgen (eustasie). Een van de
redenen daarvoor is het ontstaan van nieuwe oceanen, zoals de
Zuid-Atlantische Oceaan, met actieve spreidingsruggen. Zo begint zich in de loop van het Krijt een grote zeearm uit te spreiden
over het middenwesten van de Verenigde Staten en Canada.

Afb. 21. Telefoto vanaf een uitzichtpunt in Bryce Canyon (voorgrond) in ONO-richting naar de Table Cliffs (achtergrond; afstand vanaf fotostandpunt ca. 15 km).
Deze kliffen vormen de meest zuidwestelijke uitloper van het Aquarius-plateau (zie afb. 20). In het namiddaglicht is de stratigrafische opeenvolging goed te zien
vanaf de grijze, kleirijke Tropic Fm. in het dal naar de roze en witte Pink Cliffs op de achtergrond, die het laterale equivalent zijn van Bryce Canyon. Merk op
dat deze klifwand duidelijk hoger ligt dan het fotostandpunt. Dit komt door de aanwezigheid van de Paunsaugunt-breuk (afb. 20 en 22), waardoor het oostelijke
blok omhoog is gekomen ten opzichte van Bryce Canyon. Het hoogteverschil tussen het dal (~1920 m) met daarin het dorp Tropic (net buiten de foto) en top
van de Table Cliffs (~3220 m) bedraagt 1200 m. Vanwege de horizontale laagstand zien we hier dus een gelijke hoeveelheid stratigrafie. Het hellende blok aan
de linkerkant van de foto, dat bekend staat als ‘het zinkend schip’, is scheefgesteld langs een plaatselijke, kleinere breuk.
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Afb. 22. Schematisch overzicht van de landschapsontwikkeling door
terugschrijdende erosie in het dal van de Paria Rivier onder invloed van de
Paunsaugunt-breuk (rood), tussen Bryce Canyon NP en de Table Cliffs (naar
Gregory, 1951). Blokdiagram A toont de situatie kort na de vorming van de
Paunsaugunt-breuk, die hier een verzet heeft van ruim 600 m. Blokdiagram
B laat het begin van dalontwikkeling zien, met vooral terugschrijdende
erosie van het opgeheven oostelijke blok. Blokdiagram C geeft aan hoe de
huidige erosie door de Paria Rivier inmiddels canyonvorming in de Navajozandsteen veroorzaakt en de huidige dalontwikkeling de vorm van een groot
amfitheater heeft. Formatienamen: Jn (donkergroen): Navajozandsteen; Ju
(paars): diverse Boven-Juraformaties; Kd (lichtgroen): Dakota Fm.; Kt (geel):
Tropic shale; Kws (oranjebruin): Wahweap en Straight Cliffs Fms.; Kk (lichtblauw) Kaiparowits Fm. Deze formatie neemt westwaarts sterk in dikte af.
Tw (lichtgeelgroen): Claron Fm. Het plateauoppervlak is niet gekleurd.

Afb. 23. De indrukwekkende westhellingen van Cedar Breaks NP op het
hoge Markagunt Plateau bestaan uit steil ingesneden lagen van de Claron
Formatie. Dit in tegenstelling tot het andere verweringsaspect van deze
formatie in Bryce NP. Kijkrichting naar het noorden, vanaf Point Supreme
(3155 m).
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Afb. 24. Paleogeografische kaart van de Western Interior Seaway gedurende het Coniacien, 88 Ma geleden. De rode stip toont de positie van de
omgeving van Bryce Canyon. Kaart door Ronald C. Blakey, Northern Arizona
University.
Deze zee reikt vanuit het noorden (waar nu de Arctische Oceaan is) tot waar nu de Golf van Mexico is. Deze zich langzaam
uitbreidende Western Interior Seaway (Westelijke Binnenzee;
afb. 24) splijt het Amerikaanse vasteland geleidelijk in tweeën.
Tijdens de maximale uitbreiding tijdens het Turonien (91 Ma) is
deze binnenzee 5000 km lang en op sommige plaatsen 1500 km
breed, maar nooit bijzonder diep. Ook in Afrika en Europa dringt
de zee het vasteland binnen.
Als de Westelijke Binnenzee 91 miljoen jaar (Ma) geleden zijn
maximale uitbreiding heeft, resulteert dit in afzetting van de
grijze kleien van de Tropic Shale (genoemd naar het dorp Tropic
vlakbij Bryce Canyon). Verder oostelijk, waar de zee dieper is en
de mariene invloed groter, worden de afzettingen Mancos Shale
genoemd. Door het spel van zeespiegel- en bodembewegingen
verschuiven de kusten in de loop van de tijd regelmatig landwaarts dan wel zeewaarts. Dit heeft tot resultaat dat de Boven
Krijt sedimentatie wordt gekenmerkt door sterke laterale veranderingen. De trend daarbij is dat hoe meer zeewaarts de secties
op het CP gelegen zijn, hoe meer open marien het karakter van
de afzettingen is. Totdat de zee zich uiteindelijk weer terugtrekt.
In de loop van het jongste Krijt verandert de wijze van subductie
van de Farallon Plaat. De daardoor veroorzaakte tektonische
veranderingen staan bekend als de Laramide tektonische fase.
Op het CP ontstaan opwelvingen en breuken en verder naar het
westen ook overschuivingen. De Krijtzee trekt zich nu helemaal
terug en het Paunsaugunt Plateau, in de flank waarvan Bryce
Canyon ligt (afb. 20), wordt zwak geplooid (met hellingen niet
meer dan 5°). Daardoor tast erosie de hogere delen aan, zodat
het jongste Krijt daar verwijderd wordt. Pas bij aanvang van het
Eoceen begint een nieuwe fase van sedimentatie.

De Krijt-Paleoceen formaties
Het onderste pakket van de Gray Cliffs is de Dakota Formatie.
Deze nogal bescheiden eenheid (max. 30 m; ouderdom Boven
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Afb. 25. Bryce Canyon, Claron Formatie, met de typische, grillige verwering in rijen ‘vinnen’, die op hun
beurt ook weer opengewerkt zijn. Hierdoor is een dicht netwerk van pijlers ontstaan, met aan de top vaak
opvallend gevormde, natuurlijke ‘standbeelden’. De witte kalkbanken van de meerafzettingen springen
eruit tussen de vele tinten bruin tot rood.

Cenomanien – Midden Turonien; ~9592 Ma) bestaat vooral uit grijze en witte
zandsteen, met enkele dunne koollagen
en verkiezeld hout. Dit pakket wordt
vaak met vraagteken Dakota genoemd,
omdat de ‘echte’ Dakota een sterk gelijkend, even oud equivalent is dat echter
is gedefinieerd aan de andere (oost)kant
van de binnenzee, waardoor deze afzettingen geen onderlinge relatie hadden.
De westelijke Dakota wordt geïnterpreteerd als afgezet in een milieu bestaande
uit brakwater kustmoerassen, doorsneden door geulstelsels en soms ook ondiep marien. De formatie volgt met een
erosiediscordantie op Jura-afzettingen
die daaronder liggen. Dit hiaat beslaat
ruwweg 50 Ma.
De Tropic Shale (Midden-Turonien) bestaat vooral uit silten en modderige
kleien, waarbij de donkergrijze kleur wijst
op een relatief hoog gehalte aan koolstof
door vaak optredende zuurstofarmoede
op de zeebodem. De formatie is tussen
200 en bijna 500 m dik. Deze Westelijke
Binnenzee was dan wel niet erg diep,
maar heeft wel in sommige lagen een
rijke fossielinhoud nagelaten waaronder
ammonieten, bivalven en haaientanden.
In de onderste 70 m van de formatie zijn
nog enkele koollagen aanwezig.
Na verloop van tijd trekt de zee zich in fasen geleidelijk terug. De afzettingen worden zandrijker; eerst dun gebankt, later
volgen ook dikke zandlagen. Dit pakket,
de Straight Cliffs Formatie, heeft een dikte
rond 300 m, maar neemt oostwaarts nog
flink in dikte toe. De ouderdom reikt van
Midden-Turonien – Vroeg-Campanien
(~91-83 Ma). Van land naar zee (verder
oostelijk op het CP) verschoof de sedimentatie meerdere malen heen en weer
van alluviale kustvlaktes, via koollagen
bevattende kustmoerassen, die soms
brak waren, naar kust- en ondiep mariene afzettingsmilieus. Als de zee zich
tijdelijk terugtrok volgde vaak erosie

Afb. 26. Detail (telefoto) van een hoodoogroep, bijgenaamd ‘horen-zien-zwijgen’. De
pijlers op de achtergrond laten de afwisselende lithologie goed zien en ook het effect
dat selectieve verwering kan hebben, mede
dankzij de aanwezigheid van diaklaasvorming.

Afb. 27. De steile, bonte kliffen bij Cannonville aan de noordwestelijke rand van
het Grand Staircase-Escalante NM rijd je
niet onopgemerkt voorbij. De basis wordt
gevormd door de oranjerode Gunsight Member van de Boven-Jura Entrada Formatie. De
witte tot bruinige en rozegrijze Cannonville
Member vormt hier de top van de Entrada
Fm. Daarboven volgt met een erosiediscordantie, die ca. 50 Ma beslaat, de Dakota
Formatie. De donkere banden zijn koolhoudende lagen.
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Afb. 28. Zuidwest-noordoost gericht geologisch profiel door de Waterpocket Fold, ter hoogte van het bezoekerscentrum. Verklaring van de gebruikte kleuren en
afkortingen voor de stratigrafische eenheden. P = Perm/Paleozoicum; (wit gelaten). Tr = Trias, blauwe tinten. J = Jura, groene tinten. K = Krijt, geelgroene tinten. Trm: Moenkopi Fm. (met 3 members sb, t en m); Trc: Chinle Fm. (met 3 members w, p en o); Jw: Wingate Fm.; Jk: Kayenta Fm.; Jn: Navajo Sandstone; Jp:
Page Sandstone; Jc: Carmel Fm.; Je: Entrada Fm.; Jcs: Curtis Fm.; Js: Summerville Fm. Jm: Morrison Fm., met 3 members t, s en b); Kcu: Cedar Mountain Fm.;
Kmt: Mancos Shale Fm. Er zijn diverse plekken met Kwartaire (Q) afzettingen. Naar een profiel door de National Park Service, Wikimedia Commons.
lagen voor. In beide formaties worden
kies- en/of botresten van vertebraten
gevonden, naast gastropoden en plantenresten. Vooral de dikkere Kaiparowits
Formatie heeft aandacht getrokken vanwege de aanwezige zoogdierresten. De
ouderdom van deze fossielen was echter
moeilijk te bepalen door een gebrek aan
betrouwbare gidsfossielen. Inmiddels is
dat probleem echter opgelost door Laser
40Ar/39Ar-datering van sanidienkristallen in de bentoniet van het Kaiparowits
Plateau (afb. 20), dat ca. 20 km verder
zuidoostelijk ligt. De formatie is daar ruim
800 m dik, tegen hooguit 200 m rond
Bryce Canyon. Op grond van de nieuwe
dateringen blijkt de formatie tussen 76,1
en 74 Ma oud te zijn, oftewel tot het LaatCampanien te behoren. Ook de iets oudere Wahweap Formatie behoort nog tot
het Campanien.
Als gevolg van de hiervoor geschetste
Laramide tektonische bewegingen scheidt
een fors hiaat van ongeveer 15 Ma de KaiAfb. 29. Overzicht van de onderste formaties die ontsloten zijn langs de Scenic Drive van het Capitol Reef
parowits Formatie van de Eocene Claron
NP (zie ook afb. 28). Onderin (1) de top van de Moenkopi Formatie met roodbruine kleien en siltsteen
Formatie. De afwisselend zandige, siltige
(kustvlakte-afzettingen). De witte laag 2 is de fluviatiele Shinarump Member van de Chinle Formatie.
en kleiige Claron-sedimenten worden
Daarboven de rest van de fluviatiele Chinle Formatie (3), gevolgd door de prominente en steilwand
gekenmerkt door afzetting in uitgestrekte
vormende, eolische Wingate Sandstone (4)
vlaktes. Aanwezige rivierlopen verspreidden bij overstromingen fijn zand, silt en
klei over de vlaktes, terwijl hun geulvullingen ook grindig tot
alvorens de sedimentatie weer kon doorgaan. De weinig door
conglomeratisch konden zijn. Deze verschillende grof- tot fijnkortektoniek gestoorde sedimentatie op het CP bleek voer voor
relige afzettingen hebben een wisselend kalkgehalte. Hun kensedimentologen met interesse in de wijze waarop de afzettingen
merkende roze tot oranje en bruinrode kleur (maar bovenin vaker
zijdelings (= in de dezelfde tijd) en verticaal (= in de loop van de
wit) is een gevolg van de oxidatie van aanwezige ijzerhoudende
tijd) van gesteentekarakter veranderen. Om zo te begrijpen hoe
mineralen tot hematiet. Af en toe veranderde de riviervlakte in
de architectuur van de diverse sedimentpakketten onder invloed
een meer, waarin zich wittige, kalkrijke lagen ontwikkelden.
van (relatieve) zeespiegelbewegingen tot stand komt.
Met name het jongste deel van de formatie is veel witter door
Een ander belangrijk aspect van deze formatie is het voorkomen
deze lacustriene omstandigheden, wat in afb. 21 goed te zien
van koollagen. Met name in het iets verder oostelijk gelegen
is. Dat witte bovendeel ligt stratigrafisch net boven het plateau
Grand Staircase Escalante NM komen exploiteerbare koollagen
waarover je wandelt als bezoeker van Bryce Canyon.
voor. Laat nu onlangs president Trump besloten hebben om
een deel van dit park af te scheiden van de rest vanwege deze
De situatie tijdens de aanwezigheid van het Claron-meer (wat
winbare koollagen. Bovendien komen daar ook economisch
zich tot in Wyoming en westelijk Colorado heeft uitgestrekt) was
interessante zandpakketten voor vanwege de aanzienlijke hoedat in de ondiepere delen van het meer kalkarme modderrijke
veelheden (tot max. 25% van het zand) mineralen, waaronder
lagen werden afgezet. Buiten bereik van de modder, dus in de
titanium en zirkoon.
diepere delen, bezonk kalkslik, dat deels evaporitisch was als
De nu volgende Wahweap en Kaiparowits Formaties zijn opnieuw
het water door sterke verdamping oververzadigd raakte aan
vooral in riviervlaktes en meren afgezet. Daarbij is de Wahweap
kalk. Soms zijn de kalken omgezet in dolomiet. Langs de meerzandrijker, met zelfs conglomeratische geulvullingen. De zanden
oevers was het zandiger en uitgespoelde lagen kunnen conglozijn beige-bruin en daarmee duidelijk anders van kleur dan de
meratisch zijn. En uiteraard waren er zandige riviermondingen.
daaropvolgende, grijs-groene, KaiparowitsBijzonder Bryce
afzettingen. Laatstgenoemde formatie is minder erosiebestendig vanwege de fijnkorrelige, weinig verharde en modderrijke
Waar je het in het beboste en hoge Cedar Breaks NP moet
zandstenen. Op verschillende niveaus komen bentoniet-kleidoen met een indrukwekkend uitzicht op de vrij steil ingesnegea maart 2018, nummer 1
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Afb. 30. Panorama vanaf de Strike Valley Overlook in noordelijke
richting, met de oostwaarts hellende Jura-Krijt opeenvolging.
Links de witte Navajo Zandsteen, terwijl de top van de tafelberg
rechts gevormd wordt door de Mesaverde Fm., de zandige en
tevens jongste Krijt Formatie. In totaal zijn hier elf formaties
ontsloten, waarvan er enkele aangeduid worden. De gelige,
eolische Page Fm. volgt op de Navajo Fm, links op de voorgrond.
De opvallend rood gekleurde lagen vormen de Carmel Fm, een
afzetting van wisselend ondiep mariene pakketten met kalken,
zanden en evaporieten. Daarboven de oranje Entrada Fm. De
opstaande richel in het midden wordt gevormd door de Dakota
Fm., met daaronder de zachtere, enigszins pastel getinte Morrison Fm. De zachte lagen daarboven vormen de mariene Mancos Shale Fm. Op de achtergrond links zijn de koepelvormige
erosietoppen van de Navajo Sandstone te zien, met als hoogste
punt de ‘Golden Throne’. Foto: liveandlethikefiles.wordpress.
com/2015/02/22//disc04653.jpg.
den Claron Formatie (afb. 23), kun je in Bryce afdalen
en je tussen de bonte en bizarre reliëfvormen begeven. Via diverse uitgezette wandelpaden hoef je niet
bang te zijn om te verdwalen in die labyrinten van
steile wanden uit roze tot oranje mergels, silten en
kleiige, witte kalkbanken. Maar juist wie van bovenaf
kijkt, komt ogen tekort (afb. 25) om de overvloed
aan ‘verweringskunst’ te aanschouwen. De typische
verwering, die in Bryce veel uitgesprokener is dan in
Cedar Breaks, is een resultaat van samenwerkende oorzaken.

Allereerst is daar de aard van het sediment, met zijn beige, rode
tot bijna oranje kleuren en afwisselende, vrij zachte, maar kalkhoudende lithologie. Door de zwakke Laramide opwelving van
het Paunsaugunt Plateau zijn verticale diaklazen in dit gesteente
ontstaan: barsten in het gesteente die veroorzaakt zijn door de
druk. Door humuszuren aangezuurd regenwater sijpelt via diaklaasvlakken dieper het gesteente in. Kalk wordt daarbij opgelost en ter plaatse verzwakt het gesteente. Doordat het gebied
zo hoog ligt heeft nachtvorst er een enorme impact; er worden
gemiddeld 275 nachtvorstmomenten per jaar gemeten. Door
opvriezen en weer ontdooien worden de diaklaasbarsten zachter en breder en bij zware regenbuien spoelt het losgewerkte
sediment via geulen het dal in. Langs de nauw aansluitende
afvoergeulen vormen zich steilkanten (‘vinnen’) en binnen de
steilkanten ontstaan weer open dwarsverbindingen (afb. 25, 26).
Dankzij de afwisselende hardere en zachtere lagen ontstaan
de fraaiste vormen, die standbeeldachtige figuren kunnen aannemen, hoodoos genaamd (afb. 26; de term hoodoo is in de VS
gebruikelijk voor aardpiramide). Meer over aardpiramides kun je
vinden in Gea 38(4), 2005.

Richting Capitol Reef

Afb. 31. Een kijkje in Antelope Canyon, de meest populaire ‘slot canyon’. De
grootschalige scheve gelaagdheid van de Navajo Sandstone is op de achtergrond goed te zien.
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Nu een stratigrafisch overzicht is gegeven aan de hand van
westelijk gelegen CP-parken, kijken we verder rond. Vanuit
Zion naar Bryce Canyon verplaatsten we ons in noordoostelijke richting. Die richting aanhoudend (via Scenic Byway 12)
volg je de noordrand van het grote Grand Staircase Escalante
National Monument. Nadat de Paunsaugunt-breuk is gepasseerd, verschijnt het brede dal van de Paria-rivier (afb. 22,
blokdiagram C), dat bij Cannonville begrensd wordt door steile,
bonte kliffen. Deze worden gevormd door een tweetal members
van de Boven-Jura Entrada Formatie. (Gunsight- en Cannonville Members, afb. 27), met daarboven de Boven-Krijt Dakota
Formatie. Een erosiehiaat, dat ca. 50 Ma omspant, scheidt de
beide formaties. De onderste Gunsight-lagen vallen op door hun
oranjerode kleur. Het zijn dikgelaagde, fijnzandige tot siltige,
eolische afzettingen. Net ten zuiden van Cannonville vormt dit
pakket, dat daar tot fraaie pijlers is uitverweerd, de hoofdattractie van het kleine Kodachrome Basin State Park. De Cannonville Member begint met terra-kleurige, gebande silten en fijne
zanden, waarna ook meer gebande rode en witte lagen elkaar
afwisselen. De top van het klif wordt gevormd door witte tot
donkergrijze zandsteen met ingeschakelde dunne koollagen van
de Dakota Formatie.
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Route 12 vervolgend, valt bij Escalante op dat het anders zo
vlak liggende laagpakket ineens wegduikt. Je passeert hier een
west hellende monocline. Nog een kleine 10 km verder, net voor
de weg afdaalt en naar het noorden draait, is er langs de weg
een uitkijkpunt gemaakt. Vandaar heb je goed zicht op een bijna
eindeloos heuvelland in Navajo Zandsteen. Als je goed kijkt valt
op dat de zandsteen door een combinatie van diaklaasvorming
en verwering polygonen heeft ontwikkeld die van bovenaf gezien een soort olifantenhuideffect geven. Nog even verder passeer je de Escalante-rivier die verder naar het zuiden een flinke
canyon heeft ontwikkeld. Na Boulder stijgt de weg en op een
gegeven moment zit je bijna 3000 m hoog en rijd je door bossen
van de Amerikaanse populier met zijn witte stammen. Bij Torrey,
de toegangspoort voor het Capitol Reef NP, is het kleurige gesteente weer terug. Dit park volgt een plooistructuur, de
Waterpocket Fold.
De naam Capitol Reef heeft verduidelijking nodig. Een rif hoort
bij een rotsige kust. De term ‘reef’ werd door de westwaarts
trekkende pioniers gebruikt voor rotsachtige, lastig met huifkarren te nemen passages. Die moeizame doortocht ging hier over
en langs de Navajo Zandsteen. Dit gesteente is hier in afgeronde, koepelvormige rotspartijen uitverweerd. Deze vormen deden
denken aan het Capitool in Washington. De naam ‘Waterpocket’
heeft te maken met waterhoudende kolkgaten in de vaak droog
vallende beddingen van de rivieren in dit droge land. Ze kregen
van de pioniers de naam waterpockets.

langs de westrand van de Waterpocket Fold met afwisselende
en prachtige kleuren van de formaties. Vooral de Moenkopi-,
Chinle- en Wingate-formaties dagzomen hier goed zichtbaar
(afb. 29).
In het lastiger te bereiken zuidelijke deel van het park (dit vanwege onverharde wegen) versteilen de lagen van de monocline.
Een lokale rivier heeft zijn bedding door de zachtere formaties
gelegd en volgt dus de geologische strekking van de lagen.
Heel treffend is dit brede dal Strike Valley genoemd. Er is daar
een uniek overzichtspunt, Strike Valley Overlook (afb. 30) vanwaaruit je het laagverloop zowel in noordelijke als zuidelijke richting prachtig kunt volgen. De hele Jura-Krijt-opeenvolging die je
hier ziet, is rond 2 km dik. Uniek, dat je vanuit één kijkpunt zoveel goed ontsloten, opeenvolgende formaties kunt zien liggen.
Een sedimentpakket dat samen bijna 150 miljoen jaar omspant.
Wie de tocht naar dit punt wil maken moet deze website zeker
bezoeken: https://liveandlethike.com/2015/02/22/strike-valleyoverlook-capitol-reef-national-park-ut/.
Een alternatieve route naar dit punt vanuit Boulder, dat we al
eerder passeerden, is zonder meer avontuurlijk. Deze weg, Burr
Trail Road geheten, is niet helemaal geasfalteerd en voert door
een verlaten, maar één van de mooiere landschappen van Utah,
waarbij je via het juist niet geasfalteerde deel door het zuidelijke deel van de Waterpocket Fold rijdt via een steile afdaling
(de Burr Trail Switchbacks) van 200 m. Ben je goed verzekerd
dan is het vast een geweldige route om te rijden, maar ik kan
helaas niet uit ervaring spreken. Om bij
het kijkpunt te komen moet je na de afdaling eerst een paar kilometer naar het
noorden rijden, door de “Strike Valley”.
De Burr Trail zelf gaat echter zuidwaarts
en eindigt in Bullfrog bij het stuwmeer
aan het einde van Glen Canyon in de Colorado Rivier. Een beschrijving van deze
Burr Trail vind je op www.nps.gov/glca/
planyourvisit/driving-the-burr-trail.htm. Ik
genoot al door de route via Google Earth
te volgen.

Hoewel de formatie-indeling in dit centrale deel van het Colorado Plateau in
belangrijke mate dezelfde is als besproken voor het westelijke deel (afb. 19)
verschijnen er, door laterale verschillen
in dikte en lithologie, ook diverse andere
formatienamen. Zo is de hier bijna 600
m dikke, mariene Mancos Shale (afb.
30) het equivalent van de Tropic Shale
en worden hier de Boven-Jura Curtis-,
Summerville-, Cedar Mountain- en
Morrison-formaties onderscheiden. Deze
laatste formatie is bekend geworden
vanwege de vele dinosauriërbotten die
hierin gevonden zijn. Niet zozeer hier
als wel in Dinosaur NM. Dit park ligt
Afb. 32. De goed bewaarde pootafdrukken van een Dilophosaurus op het ondervlak van een zandsteenhelemaal in de noordoostelijke uitlopers
blok uit de Kayenta Formatie bij het Hayden bezoekerscentrum van Glen Canyon in Page (met hand voor
van het CP, op de grens van Utah en Code schaal).
lorado. Dat formaties zijdelings kunnen
overgaan in een andere gesteente eenCapitol Reef en verder
heid is heel gebruikelijk in sedimentaire bekkens. Alleen al een
andere aanvoerbron van sediment geeft andersoortige lithologiHet Capitol Reef park is erg langgerekt (ca. 100 km lang), omdat
sche eigenschappen. Verschillen in gedrag van de ondergrond,
het de contouren van de Waterpocket Fold volgt. De oostwaarts
en zeespiegelbewegingen doen de rest.
hellende lagen in deze monocline (afb. 28) tonen vooral de TriasJura opeenvolging, met de eolische Navajo Zandsteen als de
Antelope Canyon
meest reliëfvormende eenheid. De weg van Torrey oostwaarts,
richting Hanksville (Utah highway 24), loopt door het park. De
De zuidkant van het Capitol Reef NP grenst direct aan de
weg doorsnijdt hierbij de Waterpocket Fold via het dal van de
noordoostkant van de Glen Canyon National Recreation Area
Fremont-rivier (afb. 28), waarbij de koepelvormige heuvels in
(afb. 1). Dit enorm uitgestrekte en ZW-NO verlopende gebied is
de Navajo Zandsteen goed te zien zijn. Het is zonder meer de
gemaakt rondom de door een stuwdam bij Page opgestuwde
moeite waard om weg 24 te rijden en daarbij ook het bezoewateren van de Colorado Rivier, die daar door de Glen Canyon
kerscentrum, samen met museale pioniersnederzetting Fruita
stroomt. Page, dat net over de grens in Arizona ligt, is het wate bekijken. Maar vooral moet je genieten van de ‘scenic drive’
tersport- en toeristisch centrum voor de westhelft van dit stuwgea maart 2018, nummer 1
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meer. Naast het bezoeken van de indrukwekkende stuwdam
en het naastgelegen bezoekerscentrum voor het Glen Canyon
gebied, bestaat hier de mogelijkheid om een tochtje te ondernemen naar de inmiddels beroemde en veel gefotografeerde Antelope Canyon (afb. 31). Deze canyon bevindt zich op het grondgebied van de Navajo Nation en wordt dan ook door Navajo’s
geëxploiteerd. Om deze gewilde tocht te maken moet je ruim
van tevoren via internet een tijdstip boeken via een van hun reisbureaus in Page. Antelope Canyon is geen gewone rivierkloof,
maar een ‘slot canyon’. Het bijzondere daarvan is dat zo’n kloof
dieper dan breed is. In het geval van Antelope Canyon gaat het
om een steile en smalle insnijding door de hier oranjebruine Navajo Sandstone. Als eenmaal een klein stroompje zich meester
heeft gemaakt van een barst in de zandsteen wordt deze langzaam maar zeker uitgediept en verbreedt zich bij elke plensbui.
Uiteindelijk is er een afvoergeul die niet alleen afstroomt over
het oppervlak, maar ineens de zandsteen instroomt en er elders
weer uittreedt. Wandelen door slot canyons is niet zonder risico.
Als het in het stroomgebied van de betreffende geul regent,
ook al is het niet bij de kloof zelf, kan er ineens een kolkende,
metershoge watermassa met vernietigende kracht door de
kloof denderen, van alles meesleurend. Bij Antelope Canyon zijn
hierdoor dodelijke ongelukken gebeurd, maar tegenwoordig is
er een goed waarschuwingssysteem. Hoe dan ook, met mooi
weer reden we naar de kloof, die 3 km ten zuidoosten van Page
ligt en toen we eruit kwamen viel er een onweersbui, gelukkig te
klein voor direct gevaar.
Antelope Canyon bestaat uit twee secties, waarbij de Upper
Antelope Canyon het meest bezocht wordt. Het tochtje zelf is
makkelijk: je kunt gewoon over de zandige bedding lopen van
beginpunt naar het eindpunt 400 m verder, zonder klimwerk,
zoals bij de andere sectie. De kloof is tot 40 m diep en soms
amper een meter breed. Het van boven invallende schaarse
daglicht speelt met de grillig verlopende zandsteenrichels. Door
dit spel van licht en schaduw, samen met de oranje zandsteen
en de grootschalige scheve gelaagdheid daarin, waan je je in
een soort sprookjeskloof. Maar, je bent niet de enige en rustig
genieten van dit wonderlijke schouwspel is er niet bij. Deze onrust, het schemerlicht met felle contrasten en niet te vergeten
voortdurend neerdwarrelend stof en zand, maakte fotograferen
zonder statief een hele uitdaging (afb. 31 en achteromslag).
Desondanks was het een hoogtepunt.
In Page ligt voor het Carl Hayden bezoekerscentrum een flinke
brok zandsteen (afb. 32), dat het ondervlak toont afkomstig van
een laag uit de Kayenta Formatie met pootafdrukken van een

dino. Ook hier gaat het om het spoor van een Dilophosaurus
(afb.14). Even kijken! Van hieruit een rit maken langs de noordoever van het stuwmeer betekent mooie uitzichten over waterpartijen met fraaie Jura zandsteenpartijen daarachter.

Monument Valley Navajo Tribal Park
We blijven in de Navajo Natie, maar gaan 55 km oostwaarts,
naar het iconische Monument Valley. Daarbij gaan we terug in
de tijd naar Perm en Trias. Iedereen kent wel die opvallende
steile roodbruine tafelbergen en zuilen, die in feite niets anders
zijn dan de restanten van vroeger aanwezige sedimenten. Zulke
getuige bergen heten hier ‘buttes’ en in western films verschuilen er zich boeven of indianen achter. Er heeft hier in het
verleden inderdaad geboefte gedwaald. De Navajo’s kregen in
1868 een flink stuk land toebedeeld om zelf te besturen en te
onderhouden. De Navajo-natie is bijna twee keer zo groot als
Nederland en overlapt de staatsgrenzen van Utah en Arizona.
Monument Valley is door hen in 1958 als landschapspark voor
bezoekers gereserveerd. Vooral de drie tafelbergen, West Mitten Butte, East Mitten Butte en Merrick Butte (afb. 33) zijn dankzij films en reclame zo ongeveer hét symbool geworden voor het
Wilde Westen. Deze en de vele andere tafelbergen in de omgeving geven slechts een indicatie van wat er ooit is geweest,
want we weten nu dat er ooit een paar duizend meter sediment
op heeft gelegen!
Automobilisten kunnen een vergunning kopen om zelf een route
van 17 mijl door dit stuk woestijn te rijden (je kunt je ook laten
rijden). Je moet er dan wel zeker van zijn dat je je huurauto over
een onverharde, super stoffige en met kuilen bezaaide weg wilt
sturen. In de laagste versnelling en met wat geluk hebben we
ons rondje heelhuids gedraaid en stof gehapt, maar het was de
moeite en het zweet op de handen waard. Een bijzondere plek
in dit park wordt gevormd door de Yei Bi Chei pinakels (zuilen),
met opzij daarvan de Totempaal (afb. 34). Deze opvallende rotspunten zijn voor de Navajo’s heilige grond en de plek waar jaarlijks een 9-daagse religieus-medische bijeenkomst plaatsvindt,
Nachtweg geheten, met zingen en dansen. Yei Bi Chei is een
mythische oervader. Gemaskerde dansers nemen tijdens de
laatste nacht de vorm aan van deze pijlers, diverse godheden
vertegenwoordigend.
De vlakke basis van het park wordt gevormd door de Permische
Organ Rock Shale, makkelijk verwerende, roodbruine afwisselingen van kleischalie en silt. Deze krijgen naar boven zandige
tussenlagen, waarna massieve zandsteen volgt (afb. 32-33). Dat
is de eolisch afgezette De Chelly Sandstone, eveneens Perm, en

Afb. 33. Deze veel gefilmde en gefotografeerde resten van wat ooit aan sediment aanwezig was in Monument Valley, zijn het icoon voor Wild-West Amerika
geworden. De afstand tussen de linker– en rechter steile heuvels, West Mitten- en Merrick Butte, is precies 1 mijl (1600 m). Daarachter East Mitten Butte.
De hoofdmassa van deze ‘buttes’ wordt gevormd door de eolisch afgezette De Chelly Sandstone, hier 130 m dik. Daaronder de Organ Rock shale. Op Merrick
Butte, rechts, is nog een pakket goed gelaagd rood gesteente te zien (ca. 50 m), de Moenkopi Fm., met helemaal aan de top nog een conglomeraatbank, die de
basis van de Chinle Fm. vormt.
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het vormt het grootste deel
van de aanwezige ‘buttes’.
Deze formatie is in het park
ongeveer 130 m dik. De
formatie is deels een laterale, oostelijke variant van de
Coconino-zandsteen in de
Grand Canyon. Op de toppen
volgt met een erosief contact
de Trias Moenkopi Formatie.
Meestal is hier niet veel van
bewaard, omdat de overliggende basis van de Chinle
Fm., een conglomeraatbank
(Shinarump Member), pas
werd afgezet nadat een flink
deel van de Moenkopi door
erosie verdwenen was. Deze
Chinle conglomeraten vormen vaak de caprock, de top
van de ‘buttes’, zoals bij
Merrick Butte (afb. 33).

Canyon de Chelly
National Monument
Om de Permische De Chelly
Sandstone Formatie (spreek
De Chelly uit als ‘de sjeej’)
wat beter te kunnen bekijken,
blijven we in het Navajoland
van Arizona. Van Monument
Valley naar de Canyon de
Chelly NM, dat bij Chinle ligt, is het een 110 km naar het zuidoosten. Het kloofdal daar is eigenlijk een y-vormig dalstelsel
door de samenkomst van twee kleinere rivieren. Via wegen
langs de canyonrand kun je veel van bovenaf zien; het dal zelf
mag alleen door de lokale indianen worden bewoond. Met een
indiaanse gids mag je er wel in, zelfs via de in de rotsen uitgehakte “traptreden” met uiterst boeiende verhalen. In de steile
dalwanden is ca. 250 m van deze eolische woestijnzandsteen
ontsloten (afb. 35); de hele formatie is 300 m dik. De eolische
scheve gelaagdheid is in deze steilwanden veel beter zichtbaar
dan in Monument Valley. De oriëntatie van de cross-beds geeft
aan dat de winden uit noordelijke richting waaiden. Een bijzondere, solitaire rotsnaald is Spider Rock (afb. 36). Deze 230 m
hoge naald is vooral door riviererosie geïsoleerd geraakt. In de
Navajo-verhalen is het de woonplaats van Spider Woman, een
mythische vrouw die de Navajo’s leerde weven. Maar, ze neemt
ook stoute kinderen mee en eet die op haar eenzame topje op,
zo waarschuwen ouders hun ondeugende kinderen. De goed
zichtbare witte top is alles wat er aan gebleekte beenderen van
vroegere stouterds overbleef. Geologen weten dat deze lichter
gekleurde bovenrand de basis is van het Shinarump-conglomeraat, de onderste afdeling van de Chinle Formatie. Dit conglomeraat vormt de harde toplaag van het aanwezige plateaulandschap, ook in afb. 35.
Canyon de Chelly heeft onder de Navajo’s een minder prettige klank vanwege traumatische gebeurtenissen in de 19e
eeuw. Oorlogshandelingen tussen de daar wonende ‘native
Americans’ en het leger dat het land wilde pacificeren, liepen
op zeker moment volledig uit de hand, door de oorlogstactiek
van de verschroeide aarde toe te passen op deze arme inheemsen. Na deze ellende werden de overgebleven Navajo’s
tussen 1864 en 1866 onder dwang te voet gedeporteerd naar
New Mexico en later ook weer terug. In de eeuwen vóór de
Navajo’s zich in deze dalen vestigden, woonden er al andere
stammen. Resten van hun nederzettingen zijn hier en daar
onder overhangende rotswanden bewaard gebleven en van
bovenaf te bekijken.
Hoewel we hier ten oosten van de Grand Canyon zijn, in dezelfde geologische provincie, is de stratigrafische opeenvolging
behoorlijk anders. Uit boringen is bekend dat vlak onder de De

Afb. 34. Overzicht van de De Chelly Sandstone, hier ontsloten als de Yei Bi Chei zuilen, met rechts daarvan een opvallende zandsteenpijler, de Totempaal geheten. Op de foto is goed te zien hoe zich vanuit de zachtere ondergrond (Organ
Rock Shale, Perm) de massieve De Chelly zandsteen ontwikkelt, eveneens Perm. Achter het Navajo-tentje is een oranje,
recent zandduin te zien en ook het gelere gesteente daarachter is alluviaal zand van een wat oudere generatie.

Afb. 35. De steile wanden van de Canyon de Chelly in zandsteen met
dezelfde naam tonen hier goed de grootschalige scheve gelaagdheid van
woestijnduinen. De wand is ca. 250 m hoog.
gea maart 2018, nummer 1
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Petrified Forest National Park

Afb. 36. Spider Rock, Canyon de Chelly. De witte top van Spider Rock herbergt niet de fossiele botjes van stoute kinderen (zie artikel), maar is het
lichtgekleurde Shinarump conglomeraat, dat ook op de voorgrond te zien is
en hier de top van het plateau vormt en de basis van de Trias.
Chelly Formatie nog wat meer Perm ligt (de Organ Rock Formatie), maar dit pakket ligt hier rechtstreeks op de Precambrische
ondergrond. Omgekeerd is de De Chelly Formatie weer afwezig
in het 240 km westwaarts gelegen Grand Canyon-gebied. Dit
vanwege een flink hiaat tussen de Supai Formatie en de Trias
daarboven. Aanzienlijke laterale stratigrafische verschillen zijn
heel normaal in bekkens en dit geldt ook voor het Colorado
Plateau.

Van Chinle naar het 120 km verder zuidwaarts gelegen Petrified
Forest rijd je nog steeds door Navajoland. Het park zelf ligt er
echter net buiten en wordt doorsneden door Interstate Highway
40 en de daar vlakbij gelegen Historic Route 66. Zoals de naam
al zegt, ontleent het zijn bekendheid aan het in de hele omgeving veel voorkomende verkiezelde hout in de Boven-Trias
Chinle Formatie. Er zijn complete stammen van Trias woudreuzen te vinden (afb. 37). Paiute-indianen, die bekend waren met
de ruime aanwezigheid van deze verkiezelde stammen (afb. 37),
zagen de gelijkenis met hout wel, maar maakten er mythische
pijlschachten van, afgeschoten door de Wolf-Dondergod Shinarump. Er was zoveel van dit materiaal dat er zelfs hutten van
gebouwd zijn. Ook werden de beste kwaliteiten verhandeld om
er pijlpunten van te maken. Ondanks een streng verbod op verzamelen in het park worden toch nog heel wat brokken van het
vaak roodgekleurde, jaspis-achtige verkiezelde hout meegenomen. Dit terwijl er buiten het park voldoende aanbod is. Plaatselijk is echter zoveel verkiezeld hout aanwezig (afb. 38), dat ‘een
klein stukje mee’ als pekelzonde gezien wordt, zij het niet door
controlerende parkwachters.
De hier ca. 300 m dikke Chinle Formatie bestaat uit weinig verhard gesteente, vooral afwisselingen van kleien en silten met af
en toe ingeschakelde zandige geulvullingen. De aanwezigheid
van complete boomstammen van coniferen als Araucaria (afb.
37) en in mindere mate Woolworthia en Schilderia wijst al op
terrestrische milieus. Inderdaad is de gangbare interpretatie dat
hier tijdens de late Trias grote vlaktes met moerassen waren,
die doorsneden werden door geulstelsels. Deze nu tot badlands
verworden afzettingen (afb. 38) vertonen wisselende kleuren,
met veel grijs, bruin en rood tot paars. De jongste lagen zijn
zelfs roze getint. In zijn algemeenheid geldt dat de grijsblauwe
tot soms groenige modderafzettingen werden afgezet op de
nattere, moerasachtige riviervlaktes (komkleien’’), terwijl de
paarse tot bruinrode juist door oxidatie hun kleur kregen daar
waar het grondwaterpeil lager was en de vlakte dus droger. De
geulzanden zelf hebben meer een witte tot beige kleur; deze afzettingen waren het hoogst gelegen en hierin worden de meeste
boomstammen gevonden.
Er is veel aandacht besteed aan het achterhalen van de juiste
laagopeenvolging en de datering daarvan. Dit vanwege het
belang van het goed in de tijdschaal kunnen plaatsen van de gevonden vertebratenresten. De ouderdom van de hele opeenvolging is tussen 227- 205 Ma
(Norien-Rhaetien). De belangrijkste vertebratenresten
zijn die van dicynodonten,
oftewel de zoogdierachtige
reptielen (Therapsida; o.a.
genus Placerias), naast
zoetwaterbeenvissen en
-haaien, phytosauriërs en
krokodilachtige archosauriërs. De plantenwereld werd
o.a. vertegenwoordigd door
meerdere groepen, zoals
varens, cycadophyten,
ginkgophyten, lycopsiden
(wolfsklauwen) en sphenopsiden (paardestaarten).

Afb. 37. Een van de grote
Araucaria-boomstammen in
Petrified Forest, bijgenaamde ‘Old
Faithful’. De stam is 11 m lang
en heeft bij de wortelstomp een
doorsnee van ca. 3 m.
Het verkiezelde hout is te vinden
in de badlands van Petrified
Forest.
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Afb. 38. Petrified forest NP, Chinle
Formatie, Boven-Trias. De rijkdom
aan versteend hout is op sommige
plekken, zoals hier bij Jasper Forest,
enorm.

De diaklazen van Arches
We moeten terug naar Utah om het vanwege zijn zandstenen
bogen zo geliefde Arches NP aan te doen. Als je de staatsgrens
passeert, word je welkom geheten door een fors billboard.
Daarop wordt naast veel blauw (voor de ‘sky’) en rood (‘redbeds’) en de tekst ‘Life Elevated’ (de staat is hooggelegen) ook
het nationale beeldmerk getoond, de wereldberoemde Delicate
Arch. Die grote, maar fragiele natuurlijke boog wil elke natuurliefhebber wel in het echt zien. Voor sommige fotografen is het
zoiets als de Heilige Graal, las ik ergens. Tja, bezoeken is mooi

als je de tijd hebt, want je moet
er een flinke wandeling voor
maken. Maar eerst moeten
we weten hoe die bogen zijn
gevormd.
Anders dan natuurlijke bogen
die ontstaan zijn onder invloed
van stromend water (‘natural
bridges’) zijn de bogen van
Arches meer een product van
weer en wind. Net als Bryce
Canyon NP dankt Arches NP
(zie afb. 1 voor de ligging) zijn
bijzondere landschapskenmerken aan de uitwerking van
erosie op de aanwezige diaklazen. De vooral in dit park dagzomende Midden-Jura Entradazandsteen (Slick Rock Member) is sterk doorsneden door een
NW-ZO gericht diaklaassysteem. Dit patroon van barsten door
de zandsteen is in bepaalde zones goed te zien via Google
Earth. Deze diaklazen zijn gekoppeld aan zwakke anticlinale
plooiing, die primair een gevolg is van de uitwerking van zouttektoniek in de ondergrond. Tijdens het Laat-Carboon zijn in
deze omgeving zoutlagen afgezet in kleine breukbekkens. Het
zout is naderhand onder druk van de jongere lagen gaan vloeien
tot zoutkussens, met gevolgen voor zowel de tektoniek (plaatselijke plooiing) als de sedimentatie.
Langs de gevormde diaklaasvlakken (afb. 39-1; afb. 40) kon, nadat de
bovenliggende formaties door erosie
waren verwijderd, regenwater de hier
dagzomende Entrada-zandsteen via
de diaklaasvlakken binnendringen.
Juist langs deze richels is het relatief
vochtig, dus daar is de meeste plantengroei in dit droge klimaat. En daardoor ook enig humuszuur. De eolische
Entrada-zandsteen is opgebouwd
uit goed afgeronde en gesorteerde
zandkorrels. Ondanks verharding
door kalkcement is de zandsteen wat
poreus gebleven, terwijl de kleirijkere Carmel Formatie daaronder juist

Afb. 39. Schematisch overzicht van de
vorming van de bogen in de Entrada
Zandsteen in Arches NP. Uitgangspunt is de door diaklazen doorsneden
Entrada-zandsteen (nr. 1), die is afgezet
boven de kleiiger Carmel Fm. (geelgroene basis). In de loop van duizenden
jaren ontwikkelden zich door inwateren
en oplossing van het kalkcement vinnen (2). Verdere, zijdelingse aantasting
door weer en wind kan tot vorming van
bogen leiden als de toplaag intact blijft
(3, 4). Naar een tekening door Bill von
Allmen voor de National Park Service.

Afb. 40. Voorbeeld van vinvorming in de
Entrada zandsteen, Arches NP.
gea maart 2018, nummer 1
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Afb. 41. De schitterend gelegen en relatief monumentale boog van Delicate Arch aan de bovenkant van de Entrada Zandsteen is niet voor niks het beeldmerk
van de staat Utah geworden. Telefoto vanaf een zuidelijk gelegen zandsteenrug.
weinig permeabel is. Het zure grondwater kan daardoor het
cement in de zandsteen plaatselijk oplossen en binnendringen.
Zo vormen zich bij voortgaande erosie langgerekte sleuven aan
het oppervlak (afb. 39-2; 40), ‘vinnen’ geheten. Waar dit in Bryce
NP met zijn vorstwerking tot hoodoos leidt, zorgen hier vooral
weer en wind voor plaatselijk flinke perforaties, oftewel ‘arches’,
de beroemde bogen (afb. 39-3, 4). Het park, dat een oppervlak
heeft van 309 km2, heeft de dichtste bezetting aan natuurlijke
bogen ter wereld. Er zijn er tweeduizend gecatalogiseerd, van
boogjes tot overspanningen van iets minder dan 100 m. Dit park
is voor dit aspect dus heel bijzonder en je moet daarom niet
vreemd opkijken als er bij een van de highlights ineens een forse
touringcar Aziatische toeristen loost. Die naar een boog snellen
om zich daarbij met hun selfiesticks te kunnen vereeuwigen.
Er zijn veel mooie plekken in het park, maar Double Arch en
Delicate Arch springen eruit. Voor een wandeling naar Delicate
Arch moet je eigenlijk de namiddag nemen. Wij hadden daar
geen tijd voor, maar wel het vroege ochtendlicht. Geen nood,
er is een Lower Delicate Arch viewpoint. Als je vandaar over de
zandsteenrug omhoog loopt, kom je nog dichterbij. Totdat een
diepe insnijding van de Winter Camp Gulch je de pas af snijdt.
Maar dankzij de telelens en het goede ochtendlicht schittert
Delicate Arch toch nog in mijn fotocollectie. Zelfs verscheen
een schaalpoppetje onder de boog, precies zoals het hoort bij
een veldfoto (afb. 41). De boog is 15 m hoog en 11 m breed. Bij
de delicate knik in de ene zuil is de zandsteen maar 1,5 m dik.
Omdat dit gebied geen aardschokken van betekenis kent, gaan
delicate constructies lang mee. Ik las een discussie over de tijd
die nodig was om Delicate Arch te vormen, waarbij 70.000 jaar
werd genoemd.

Een Jura bolide impact?
Bij onze eerste rit door Arches NP valt me op dat er op allerlei
plekken merkwaardige ‘soft-sediment’-vervorming zichtbaar is
aan de basis van de Entrada-zandsteen en net daaronder in de
kleiiger Carmel-lagen. Zulke structuren wijzen op plastische deformatie. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld door een hevige aardschok.
Het kwartje valt de volgende namiddag, als we ca. 60 km verderop in Canyonlands National Park, geheel onvoorbereid voor
een informatiebord bij Upheaval Dome staan. Het bord vermeldt
dat deze ringvormige structuur, die een doorsnede van 5,5 km
heeft, kan zijn veroorzaakt door een bolide-inslag. Verrast en
wandelend naar een uitzichtpunt op deze structuur overpeinsde
ik een mogelijke relatie met de sedimentverstoringen in Arches.
12

Even later keek ik in het flink uitverweerde en rommelige centrum van een ringvormige structuur. Een blik op een stukje van
wat sommigen de mooiste impactstructuur ter wereld noemen
(afb. 42). Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Eenmaal thuis
kwam ik erachter dat o.a. Walter Alvarez en collegae (1998), bekend van hun onderzoek aan de Krijt-Tertiair meteorietinslag,
ook dit verschijnsel onderzocht hebben. Een mij treffende openingszin in hun artikel vermeld ik hier graag: “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”.
De auteurs wijzen inderdaad op een mogelijke genetische relatie
met de impactkrater, waarvan het inslagmoment helaas niet
nauwkeurig te bepalen is, omdat de jongere sedimenten door
erosie verdwenen zijn. In 2000 versterkt Utah-geoloog Peter
Huntoon de bolide-impact theorie verder, om zo de al honderd
jaar bestaande discussie over het ontstaan van deze ringvormige krater af te ronden. Traditioneel is deze structuur vooral verklaard als een lokale zoutpijler. Nader onderzoek heeft echter
uitgewezen dat daar te weinig zout in de ondergrond aanwezig
is om opwaarts te kunnen vloeien. Bovendien is er nergens een
restje of een omzettingsproduct van te vinden. Huntoon concludeert ook dat de Carmel-Entrada-overgang het meest in aanmerking komt als inslag-moment. Het is het eerste laagpakket
dat niet is aangetast door de ringstructuur. Of de deformatiestructuren in Arches ook werkelijk met de inslag te maken hebben, durft hij echter (nog) niet te concluderen. Hoe dan ook,
recenter hebben Duitse onderzoekers (Buchner en Kenkmann,
2008) definitief aangetoond dat er sporen van schokmetamorfose in kwartkorrels van de Kayenta Fm. te vinden zijn.
Geschokte kwarts wijst op plotseling optredende, zeer hoge
druk zoals alleen bij meteorietinslagen of kernexplosies kunnen
ontstaan. Canyonlands is dus zonder twijfel rond 170 miljoen
jaar geleden door een meteoriet getroffen. Als de inslagafdekkende lagen niet toevallig net door erosie verwijderd zouden
zijn, zouden we daar nooit achter gekomen zijn.

Canyonlands NP
Een bezoek aan Arches stond in ons reisplan, maar Canyonlands niet. Gelukkig zagen we op het nippertje deze omissie
in en hebben we vanuit Moab alsnog kunnen genieten van indrukwekkende vergezichten in de richting van de meanderende
Colorado Rivier (afb. 43). Het grote park is uitgezet rondom
de aan de zuidkant ervan samenvloeiende Green River en
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Colorado-rivieren. Het hoogst gelegen noordelijke deel, treffend
Island In The Sky geheten, kent enkele goede wegen, terwijl de
zuidelijke en westelijke woestijngebieden tot de meest desolate
delen van de VS horen. Meerdere uitkijkpunten op het plateau
bieden indrukwekkende vergezichten over kale en door zijdalen
diep ingesneden, vlakliggende en vooral roodgetinte formaties.
Wildernis ten voeten uit. Toch zijn daar nog sporen van vroegere
geologische exploratie te zien, o.a. naar uraniumhoudend gesteente. Vanaf het Grand View Point Overlook (hoogte 1853 m)
ligt de hele stratigrafie, vanaf de basis van het Perm bij de rivier
(hoogte 1487 m) tot aan de Navajo Sandstone op het bovenplateau, aan je voeten. Het meest valt een witte plateaurand op,
de White Rim (afb. 43), een eolische zandsteen die hier de top
van het Perm vormt en een laterale vorming is van de De Chelly
Sandstone. Daaronder, net als in Monument Valley, figureren
weer de zachtere gesteenten van de Organ Rock Formatie.

Shale terechtgekomen. De zachte, grijze en donkergrijze schalies zijn niet echt vruchtbaar en sommigen beschrijven deze
badlands dan ook graag als een maanlandschap. Ongeveer
25 km voorbij de parkgrens doemt aan de noordkant een tafelberg op: Factory Butte. Toen wij er jaren geleden langsreden
met onze camper, was ik graag wat verder het binnenland ingereden. Maar ja, onbekende, woeste weggetjes inrijden kun
je met zo’n bakbeest maar beter laten. Dus bleef het bij een
telefoto. Zoek je deze heuvel op internet op dan leer je algauw
dat deze berg en omgeving niet alleen eenzaam zijn, maar ook
aantrekkelijk voor fotografen. Badlands, met die zich eindeloos
vertakkende, kronkelende afvoergeulen tussen de mergelruggetjes, zie je niet ver van de gebaande wegen zelden zo mooi en
maagdelijk ontwikkeld. Dus aan de hand van Google Earth Pro
ben ik nog maar eens gaan kijken, terugzien wat ik ooit miste.
Bijgaande foto (afb. 44) wil ik graag ter afsluiting als voorbeeld
laten zien van hoe niet door de mens
beïnvloede erosie van zacht gesteente
zich kan ontwikkelen tot delicate landschapskunst.
De Mancos Shale is verder oostwaarts
nog dikker. In Colorado kan dit oplopen
tot 1300 m. Het gesteente kan daar
zowel oliemoedergesteente als reservoirgesteente zijn. De US Geological
Survey heeft niet lang geleden op basis
van een boorcampagne berekend dat
er in die staat nog veel olie en gas uit
de grond te halen is. Er worden getallen
genoemd van 74 miljoen vaten olie en
45 miljoen vaten vloeibaar gas. Maar
er is daar wel sprake van schaliegas
en -olie, dat met fracking methodes
gewonnen moet worden. Tja, dat is andere koek.
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Afb. 42. Luchtfoto van Upheaval Dome, gelegen op het plateau van Island In The Sky in Canyonlands National Park. De ringstructuur wordt aan de noordwestkant (linksboven) aangetapt door een zijriviertje van de
Green River en vormt zo de tot 360 m diepe Upheaval Canyon. De buitenring heeft diameter van ruim 5 km.
De lichter roze buitenrand wordt gevormd door de Navajo Sandstone, hier de jongste eenheid, met daaronder (rechts goed zichtbaar) de zachtere, rode Kayenta Fm., direct gevolgd door de donkerrode, steilwand
vormende Wingate Sandstone. De Navajo-zandsteen helt aan de buitenrand naar de centrale ring toe, maar
deze laaghelling buigt snel om naar de andere kant, zodat je op doorsnede een rondlopende syncline krijgt.
De centrale diep uitverweerde ring bestaat uit sterk verstoorde, steil hellende Permafzettingen. Deze structuuropbouw is typisch voor een inslagkrater. Foto: Doc Searls, via Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0.

Er zijn nog meer, niet genoemde, maar
zeker ook interessante parken op het
Colorado Plateau. Keuzes moesten
gemaakt worden. Dat geldt ook voor
allerlei op zich interessante geologische
aspecten die niet aan de orde kwamen.
Ik heb me vooral georiënteerd op de
stratigrafische eenheden die de voor
natuurliefhebbers zo aantrekkelijke
kleuren en landschapsvormen leveren.
Dat verpakt in een eenvoudig geologisch kader. Had ik de volgende website van de US Geological Survey maar
gevonden voordat wij aan onze laatste
reis begonnen; deze site is handig voor
een snel formatieoverzicht en foto’s,
zelfs te zien in 3D: https://3dparks.
wr.usgs.gov/coloradoplateau/.
De foto’s zijn gemaakt door de auteur, tenzij

Het informatiebord erbij geeft niet alleen enige geologische
uitleg, maar vertelt ook dat de drie belangrijkste plateauniveaus
(1, de rivierdalen; 2, de White Rim en 3, Island In The Sky) elk
afzonderlijk door de steile hellingen nauwelijks met elkaar in
verbinding staan en mede door klimaatverschillen elk hun eigen
planten- en dierenwereld herbergen. De les van dit bezoek was
dat er nog veel meer boeiende geologie in deze schitterende
landschappen is verpakt dan vluchtige vakantiereizigers zoals
ikzelf vermoedden.

Ten slotte - Badlands in optima forma
Als je van Capitol Reef NP naar Hanksville rijdt, volg je het dal
van de Fremont River. De route voert door een kaal gebied met
veel grijze tinten. Geen wonder, zoals het profiel van afb. 28
toont, ben je in het Boven-Krijt met de vlakliggende Mancos
gea maart 2018, nummer 1

anders vermeld.
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Afb. 44. Factory Butte, gelegen ten
noorden van Highway 24, halverwege Caineville en Hanksville, is
een schoolvoorbeeld van badlandvorming. De top van deze tafelberg
bestaat uit een zandsteenniveau
(Muley Canyon Member) met daaronder grijze tot donkergrijze mariene Mancos-afzettingen (Blue Gate
Shale Member). De berg steekt
ca. 400 m boven de omgeving uit.
Omdat aan alle kanten zachtere tot
iets minder zachte mergels en zandige mergels door de erosie afgebouwd worden, is een prachtig grillig badland-patroon ontstaan. Een
kunstzinnige foto - door geologenhand gemaakt - is opgenomen in
kalender 2018 van de geologische
dienst van Utah. Deze Google Earthopname is tweemaal overhoogd om
het reliëfverschil duidelijker te kunnen tonen. De geelbruine verkleuring op sommige stroomruggetjes
is dorre, verbruinde vegetatie.
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