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Mantelplymer – Gigantiska magmasvampar från Jordens 
kärna 

 
Mantelplymer är enorma svampformade uppvällningar av hett material från 

jordens kärna. Vissa forskare tror att de har varit nära på att utrota livet på 

jorden flera gånger i Jordens historia. När en ny mantelplym når markytan 

bildas det ofantliga mängder lava som spyr ut giftiga gaser och förgiftar allt i sin 

väg. Forskarna är idag oense om mantelplymer faktiskt finns, eller om den 

massiva typen av magmatism beror på andra orsaker. Följ med på en resa in i 

jordens inre där vi ska reda ut hur det ligger till! 

 

Jorden delas grovt sett in i tre olika lager: 

kärnan, manteln och jordskorpan. Kärnan, som 

är mycket varmare än manteln, består troligtvis 

av tunga grundämnen som järn och nickel. De 

flesta forskare tror att kärnan gör sig av med 

värme genom att enorma plymer av hett material 

stiger till ytan och bildar så kallade hot spots. 

Hot spots är ofta isolerade vulkanöar långt ute 

till havs. Ett exempel på en hot spot är Hawaii, 

som har ett ”spår” av vulkanöar efter sig. De har 

bildats genom att kontinentplattan har rört sig 

över mantelplymen, som varit stilla genom 

årmiljonernas lopp.                                    

 

En del forskare hävdar att Hawaii inte alls bildats av en mantelplym. Istället menar de 

att magman kommer ifrån en källa i övre manteln med en annorlunda kemisk 

sammansättning.                

Livlig debatt 

De senaste 30 åren har det varit mycket omdebatterat om mantelplymer finns. I takt 

med att tekniken har förbättrats över tiden har forskarna också fått bättre resultat att 

arbeta med. Bland annat använder man sig av kemiska prover från lavan i hotspotsen, 

seismologi och datormodelleringar. Med hjälp av dessa metoder har forskarna blivit 

allt mer säkra på att mantelplymer finns, och att de har sitt ursprung vid Jordens 

kärna. 

 

Det finns några platser på Jorden där kännetecknen för en mantelplym är extra 

tydliga. Några av dessa är Hawaii och Yellowstone. Som tur är för oss människor, har 

Yellowstone-plymen ännu nått jordytan. När den blir det kan vi vara säkra på att livet 

på Jorden kommer förändras radikalt! 
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Figur. Bilden visar en konstnärligt dramatiserad bild av en mantelplym. Källa: 
http://earthchangesmedia.com/ 


