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Tvary povrchu Mésíce, stejné jako morfológie zemského povrchu, jsou utvá
ŕený vlivem proti sobé púsobících endogenních a exogenních sil. Zatímco projevy 
vnitfních sil jsou u obou planet obdobné, liší se projevy vnéjších činitelú velmi 
podstatné. Príčiny jsou hlavné v chybéní hydrosféry a atmosféry na Mésíci. 

K projevúm vnitŕních sil Mésíce náleží tektonika, vulkanismus a patrné 
i seismika, která je, jak ukázal pokus Apolla 12, také doprovodným projevem 
dopadu vétších téles. Základem tektoniky mésíční kúry je síť tahové planetárni 
tektoniky SZ a SV smeru; méné výrazné jsou smery VZ a SJ. Té je podŕízena 
nejen morfológie povrchu zemí, a vétšina vertikálních porúch (morfologicky vý
razné steny, pfímočaré nebo klikatč ryhy), ale její smery se projevují i v ome
zení polygonálních depresí (kalderovité útvary a mésíční more) a v jejich tekto
nickém omezení a sefazenä. 

Jako projev mesíčního vulkanismu jsou uvažovaný: plynné emise, fumarolová 
deposice, efusivní činnost a explosivní činnost. Vulkanismus vytváfí — podlé 
Mc. Calla (1965) — formy lineárni a kruhové. Ty jsou v podstate monogenní 
(patrné maary) a polygenní (subsidenční kaldery a more). 

Kombinací tektoniky a následního vulkanismu se na Mésíci, obdobné jako na 
Zemi, vytváŕejí velké tektonovulkanické formy. Obecným principem jejich vzniku 
je kráterování tektonických pŕíkopú, jak je pro Mésíc aplikoval Spurr (1944 — 
1949). Velké polygonálni až kruhové kaldery (do stovek km) jsou vykladaný 
t. zv. kotlovou subsidencí podlé periklinálních tektonických polygónu nebo kruhu. 
Následný vulkanismus stŕídající se s novým tektonickým narušením modeluje 
steny, dna a centrálni vrcholy subsidenčních kalder. Pozemské analogony, a to 
nejen geologické, ale patrné i petrografické, se nacházejí v eukritových až kfe
mennogabbrových a kfemennomonzonitových kruhových komplexech Škótska. 
Mésíční mofe je možno podlé dnešních názoru na vznik nékterých forem jejich 
povrchu interpretovat jako polygonálni, kruhové a lineárni tektonovulkanické 
deprese maximálních rozmeru (až do 1200 km v pruméru). K vulkanickým 
formám povrchu mésíčních morí patrí t. zv. vráskové hfbety (patrné lineárni 
vulkanické formy mnoho set km dlouhé) a dómy (často v radách a s vrcholo
vými krátery). Výplne morí a velkých kruhových a také polygonálních subsi
denčních kráteru tvorí patrné areální a puklinové erupce melabazaltú až pyroxe
nitú, dómy mohou podlé vysoké odrazivosti svetla patŕit spíše k horninám anor
titového složení. Mezi stavbou a složením mésíčních morí (kupf. M. Imbrium) 
a pozemskými oceány (kupf. Tichý oceán) existuje rada významných analógií 
ve štruktúre, tektonickém omezení, distribuci vulkanismu a hmoty. Gravimetrické 
anomálie mohou být projevem koncentrace téžkých magmat v mésíčních mofích. 
Ježto more jsou koncentrovaná na pŕivrácené polovine Mésíce, mohou být príči
nou souhlasného rytmu rotace mésíční koule a jejího obehu kolem Zeme pod 
vlivem zemské gravitace. 

Horniny dovezené z More klidu Apollem 11, pocházející z úlomkovitého po
vrchového pokryvu (regolitu) patrí ilmenitovému melabazaltú pfíp. melagabru 
(bohatému Ti a Fe) s interzetální a ofitickou štruktúrou shodnou se štruktúrami 
pozemských čedičú, diabásu a melafyrú; anortosity maj í též metasomatické štruk
túry. Nerastným složením i štruktúrou jsou blízke kfemenným gabbrňm až eukri
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túm škótskych ostrovu. Vzorky t. zv. komplexních brekcií z regolitu More klidu 
jsou patrné úlomky a prachová součást regolitu slinované pri velkých impaktech. 
Sklenené kuličky velikosti do 0,4 mm jsou heterogénni a zrejmé tedy impaktního 
púvodu. Analógie s laboratórni krystalizací suchých silikátových tavenín, jakými 
bezvodá mésíční magmata byla, ukazuje, že bazaltické horniny z regolitu More 
klidu krystalizovaly za teplôt cca 1350 — 900 °C. 

K vnéjším silám, modelujícím povrch Mésíce, patrí pfedevším makroimpakt, 
púsobící drcení a povrchové seskelňování púvodních hornín mésíční kúry, kru
hovité kráterování (o rozmérech od cm patrné do desítek km) a slinováni brekcií; 
mikroimpakt púsobí mikrokráterování povrchu hornin a jejich úlomku, jejich 
seskelňování a zoblováni (t. zv. impaktní metamorfismus). Jako kosmické vetraní 
označuje kupf. Ronca (1966) vliv kosmického záfení a t. zv. slunečního vetru 
na povrch hornin, který tmavne (premenami získava nižší odrazivost svetla). 
Velké rozdíly teplôt (nad + 100 a do — 153 °C) mohou púsobit mikrotrhliny 
a zesvétlení povrchu úlomku a dále svahový pohyb a trídéní úlomkovitého mate
riálu a bloku i jejich sedimentaci (možno označit jako termickou erozi). Seismic
ké pohyby — vyvolané impakty — mohou púsobit svahový pohyb a tŕídéní ma
teriálu Vnéjší sily metamorfují a pŕemísťují úlomky hornin a zarovnávají tak 
mésíční povrch. 

Zákonité prostorové vztahy vétšiny morfologických typu povrchu Mésíce svedčí 
o jejich endogenním (tektonovulkanickém) púvodu a vylučují tak výklad jejich 
vzniku impaktem, který v téchto pfípadech nutné počítaá s náhodou a je proto 
nereálny. 

Mésíc a geologické metódy jeho výzkumu 

MOJMÍR ELIÁŠ 

Ani podrobný pruzkum Mésíce sondami a první výsledky pfímého studia ne
jistoty v púvodu mésíčních útvaru. Obé hlavní skupiny hypotéz — endogénni 
(vulkanická, vulkanickotektonická, magmatická) a exogénni (impaktní) nachá
zejí nékteré doklady pro svou existenci. Proto je v současnosti nutno studovat 
dííčí problémy, určité útvary atd., aby byl shromáždén materiál pro fešení genese 
konkrétních útvaru. 

Výzkum povrchových tvaru Mésíce probíhá témito smery: a. metódou srov
návací morfologické analysy mésíčních a pozemských útvaru. Rozdíly v morfo
lógii a uspoŕádání nejtypičtéjších mésíčních forem — krátery, valové roviny, 
kruhová pohofí, prsténcovité polygonálni štruktúry atd. — ukazují, že tyto formy 
jsou polygenetické (impaktní, vulkanické, vulkanicko tektonické atd.). b. metó
dou „regionálne geologického výzkumu", kdy pri geologickém mapovaní Mésíce 
jsou vymezovány povrchové litostratigrafické jednotky rúzných fyzikálních vlast
ností (albedo, polarizace, barevný index, drsnost, elektrická vodivost atd.), mor
fologické útvary a jejich časti, lineárni prvky (zlomy, riftové zóny, žily v moŕích 
atd.). Podlé princípu superpozice a intersekce byly definovaný rúzné stratigra
fické škály (napr. pro mapu 1:1 000 000 preimbrien — pevniny starší než more, 
imbrien — morská výplň a nékdy bezprostrední okolí mof í a eratosthenien a ko
pernicien — mladší útvary, krátery, na povrchu morí a pevnín). Zlomové systé
my se radí do tŕech skupín: planetárni systémy, prstencové polygonálni systémy 
a radiálni systémy kruhových morí. 
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