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B paSoTe npeACTaBJíeHM OCHOBHWC ii^en ninOTe3bi BojiKepa o CTpocHini 
JiyHHOÍÍ H 3eMH0M OÔOJIOHKH CepiiaJIbHWM MarMaTI13MOM, HeKOTOpbie H3 
HHX KOpOTKO KOMCHTIipyíOTCH. 

Walker's hypothesis of lunar and earth's crust formation 

Substantial ideas from Walker's hypothesis of lunar and earth's crust 
formation by serial magmatism are presented here and some of them 
briefly commented. 

Po dvanácti letém výskumu posoudil 
Walker (1983) dosavadní hypotézy o vzni

ku mésíční kúry a zdúvodnil hypo

tézu o jejím vzniku tzv. seriálním mag

matismem.* Model byl rozšíŕen i na zem

skou kúru , z níž byl ostatné odvozen, 
a lze jej s veľkou pravdepodobnost í apl i 

kovať i na ostatní planéty zemské skupiny. 
J d e o hypotézu, která je na rozdíl od do

savadních podstatné bližší a srozumitelnéj

* Seriálním magmatismem se rozumí mag
matismus, který vytváŕí horninové série, tj. 
rady (asociace) petrogeneticky príbuzných 
„komagmatických" hornin; horniny jedné 
série lze obvykle odvodit z jednoho magma
tického zdroje. 

ši bežným geologickým preds tavám a zku

šenostem. Navíc je formulovaná srozumi

telné a s pŕehledem. 
Autor se pokúsil odstrániť vžitou pred

stavu o rozdílné tvorbe mésíční a zemské 
kúry, reprezentovanou dvčma odlišnými 
teor iemi: teórií o t uhnu t í magmat ického 
oceánu a teórií o okrajovém deskovém 
vulkanismu (autorovými slovy „crust

format ionbymagma oceansolidification" 
a „crustformationbyplatemarginvoloa

nism"). Dovozuje, že hlavní rozdíl není 
v mechanismu tvorby kúry, ale v mer í tku 
časovém. Na proces tvorby mésíční kúry se 
autor divá jako na „pokračující históri i" 
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tvorby kúry na Zemi. Zatímco pro mésíční 
kúru autor teórii magmat ického oceánu 
odmítá. nevylučuje určitou úlohu magma

tického oceánu v tvorbe zemské kúry. 
Walkerova stať zasluhuje, aby se o ní 

podala hlubší informace. Výtah z ní v tom

to článku je doplnén nékterými autorči

nými poznámkami, které hypotéza vyvo

láva, zejména k posledním úvahám o zem

ském magmat ickém oceánu. 

Dosavadní hypotézy o vzniku mésíční kúry 

Jsou tri hlavní modely jejího vzniku: 
1. model kosmické sedimentace, t j . aku 

mulace kosmických částic v pozdním štá

diu akrece, 
2. model globálního magmatického 

oceánu, pravdepodobné v pozdních stá

diích akrece, v némž mésíční kúra vzni

kala flotací, 
3. model vulkanických a plutonických 

sérií hornin, kte ré následné a stŕ ídavé ex

trudovaly a in t rudovaly po dobu prvých 
nékolika málo miliónu let mésíčního vý

voje. 
Tri základní modely vzniku mésíční kú

ry jsou znázornený na obr. 1. V každém 
modelu je š t ruk tú ra kúry odlišná. Autor 
to dokumentuje na interpretaci vrs tevna

tosti mésíčních hornin, která je výrazné 
pa t rná v oblasti Apolla 15 na lokalitách 
Silver Spur a Hadley Delta. V prvém prí 

pade (obr. la) by vrstevnatost byla akreč

ní, s nejmladšími vrs tvami na povrchu. 
V druhém pr ípade (lb) jde o kumulat ívni 
magmatickou vrstevnatost , s nejstaršími 
horninami na povrchu a mladšími v hlub

ších zónach. Ve t re t ím prípade (lc) jde 
o sérii tzv. hlinitých bazaltu, snad prelože

ných deskovitými vyvrženinami (..ejecta 
blankets") a ložními žilami. V tomto pr í 

pade stratigrafie nemusí být souhlasná se 
stáŕím hornin. 

Petrologický a geochemický, zejména 
geochronologický výzkum mésíčních vzor

KOSMICKA 
RFnTMKNTAC7 

- - - • -_ - " - ÍSS.O: .? 
w K*£$ 3*. 

MAGMATTOKY OCEAN 

SERIALNI MAGMATISMUS 

Obr. 1. Schema hlavních hypotéz tvorby mé
síční kúry podlé Walkera. Podrobnéji viz text. 
Kosmická sedimentace — la : Magmatický 
oceán — lb ; Seriální magmatizmus — lc. 
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kú ukázal, že žádná z teórií sama o sobé 
není dostatečným vysvetlením. Tak napr. 
magmatický oceán nemúže charakterizo

vať celou histórii kúry, protože evidentné 
existoval rovnéž mladší, „seriální1 mag

matismus. Podobné seriálním magmatis

mem se objasňuje vytváŕení kúry, nikoli 
púvod materiálu, a jeho pŕedpokladem je 
tvorba planéty, tedy podlé autora patrné 
kosmická sedimentace. 

Model kosmické sedimentace byl vypra

cován už Ureym (1952). Jeho základem byl 
nepravidelný tvar Mésíce a nestejný mo

ment setrvačnosti podlé rúzných mésíčních 
os. Urey proto došel k záveru, že Mésíc 
musil být chladný, aby jako rigidní mohl 
snášet smerný tlak, vznikající v dúsledku 
nestejnomérné distribuce hmoty. Četné 
krátery na povrchu Mésíce jsou v tom prí

pade památkou po prvotní akreci a do

kladem toho, že pozdéjšími vlivy byl málo 
rozrušen. Velké kruhové mésíční morské 
bazény jsou nejspíše následky katastrofic

kých udalostí v posledních stádiích akrece. 
Vulkanické horniny zalévající mésíční more 
jsou impaktního púvodu a jsou svédky 
„zhoubných vlivú" impaktních procesu 
i na vnitŕní častí planéty. Kúra je v tom 
prípade odpadištém kosmických trosek, 
které se akumulovaly v posledních stádiích 
akrece. 

Avšak výsledky prvních letu na Mésíc 
ukázaly, že Mésíc je všechno jiné, jen ne 
nediferencovaná hmota, a že tedy model 
kosmické sedimentace vyžaduje revizi. 

Revizi provedli Wood et al. (1970), též 
Smith et al. (1970), a to hned po prvém 
získaní vzorku z Apolla 11, a vytvorili 
model mésičního magmatického oceánu, 
který byl vypracován na základe poznatku 
o chemismu, petrologii, geochronologii 
a fyzikálních vlastnostech regolitu a jeho 
hornin. Svrchní obal telesa byl podlé této 
hypotézy do hloubky nékolika prvých sto

vek kilometru současné s akreci roztaven 
a formován procesem magmatické kumu

lace podlé hmotnosti materiálu. Vytvoŕily 
se rozsáhlé série kumulativních kryštalic

kých hornin. Lehčí, plagioklasem bohaté 
živcové kumuláty vytvoŕily flotační kúru 
a téžší, komplementárni, olivínpyroxenové 
kumuláty se usazovaly naspodu oceánu 
uvnitŕ Mésíce. Všechen pozdéji akretovaný 
materiál musel procházet touto obrovskou 
nádrží. Kúra je tedy v této predstave di

ferencovaná, vzhúru stoupající nečistá 
pena magmatického systému, vytvorená 
„v orgiích'' prvotního tavení. 

Predností této hypotézy byla možnost 
komplementárního výkladu vzniku hornin 
živcové mésíční kúry a mladších morských 
bazaltu, které mély svúj zdroj ve spod

ních kumulátech s Fe a Mg. Model se opí

ral v prvé radé o výrazné rozdíly mezi 
pozitivními anomáliemi obsahu Eu v anor

tozitech a jeho negativními anomáliemi 
v morských bazaltech. Tuto hypotézu poz

déji rozpracovala rada autorú, mj. i Wal

ker sám (napr. Walker et al., 1973), Taylor 
(1982) aj., nejpodrobnéji Taylor, Jakeš 
(1974), a sloužila pak celých 12 let. Béhem 
této doby se však nahromadila rada sku

tečností, které sice nevyvracely akreci, ale 
vedly k pochybnostem o modelu magma

tického oceánu. 
Nékteŕí autori hledali současné s Wal

kerem ŕešení v modelu částečné roztave

ného magmatického oceánu (Shirley, 
(1983), jiní poukazovali na existenci mag

matických sérií hornin, o kterých predpo

kladali, že intrudovaly nebo se vytváŕely 
v dílčích krbech magmatu intrudujícího 
do starších hornin kúry (anortozitú), 
vzniklých z magmatického oceánu (zejmé

na James, 1982; Warren et al., 1981 aj.). 
Walker, ačkoli patril se spoluautory 

k zastáncúm modelu magmatického oceánu, 
se pod tlakem nových údaju odhodlal ten

to výklad vývoje mésíční kúry opustiť. 
Velmi opatrné, ŕekla bych, že i nerád, 
a místy až „ekvilibristicky", se vyjadruje 
o tom, proč je model magmatického oceá
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nu treba nahradiť. Neodsuzuje jej však, 
ale pouze odsunuje do pozadí. Tím si také 
necháva otevŕené dvere pro nékteré 
problémy vývoje zemské kúry (viz dále), 
které si dnešní obecné prijímanou geotek

tonickou hypotézou deskové tektoniky ne

dovede vysvétlit. Stojí za to uvést doslo

va autorovu formulaci: „Model magmatic

kého oceánu nahradil model kosmické se

dimentace proto, že frakcionace a složitost 
mésíčních vzorku nepochybné ukázala, že 
pevninskou kúru vytvorilo néco víc než 
jen akrece. Nové objevy v žádném prí

pade akreci nevyvrátily: ukázaly jen, že 
to není celá histórie. Pravé tak dvanáct let 
objevú další frakcionace a složitosti lunár

ni kúry vyvolalo údiv a pochybnosti, jeli 
model magmatického oceánu dostatečný. 
Následující dvé kapitoly podávají pŕehled 
téchto pochybností a formulují alternatív

ni model. Fakt, že model magmatického 
oceánu není schopen vysvétlit dosavadní 
údaje, tedy nedokazuje, že by byl špatný, 
ukazuje jen, že není nezbytný. Shrnuto 
tedy, magmatický oceán není vyvrácen 
(rozumí se: novou teórií; pozn. autorky) 
o nie vice, než byla akrece nástupem teó

rie magmatického oceánu". 
„Je však treba poznamenať, že pripiso

vať hlavní úlohu v tvorbe mésíční kúry 
magmatickému oceánu by bylo nápadnou 
anomálií ve vzťahu k tvorbe kúry na Zemi 
a na eukritovém materskom telese (hypo

tetická diferencovaná planéta, poskytujicí 
meteority eukritového, tj. v podstate ba

zaltického složení; termínu „eukrit" použí

vají nékteŕí petrografové pro gabro tvo

rené pyroxenem a anortitem; pozn. au

torky). Základním činitelem vytváŕejícím 
kúru je v obou pŕípadech konštruktívni 
magmatismus. Zeme prúbéžné vytváŕí 
a recykluje kúru vulkanismem a plutonis

mem v okrajích litosférických desek. 
Eukritová materská planéta se podlé 
Stolpera (1977) pokryla kúrou bazaltické 
lávy vzniklé parciálním tavením téméŕ 

současné s tvorbou planéty. V žádném 
z téchto prípadu není tedy magmatický 
oceán „korotvorným" činitelem. Magmatic

ký oceán se proto považuje za nedosta

tečnou, patrné ne nezbytnou a nezvratnou 
hypotézou o tvorbe planetárni kúry. Ná

sledující kapitoly ukazují, že složitý erup

tivní a plutonický vulkanismus mél hlav

ní podíl na tvorbe lunárni kúry, bez ohle

du na to, zda k tomu prispel i dŕívéjší 
magmatický oceán, zastŕený tímto proce

sem." 
Domnívám se, že k této pasáži není co 

dodat, snad jen pŕipomenout, že autor ne

hovorí o plutonismu, ale plutonickém vul

kanismu, tedy, pŕeloženo do bežnejší geo

logické terminológie, o subvulkanických 
intruzich. 

Hlavní slabiny hypotézy o magmatickém 
oceánu jsou podlé Walkera ty to: 

Predné je to otázka (autor ji označuje za 
nejvétší záhadu mésíčního vývoje), jak 
mohly být nalezený „téžké" produkty 
tuhnutí, tj. kumuláty bohaté olivínem, 
jestliže hloubka magmatického oceánu do

sahuje nékolika set kilometru, kdežto 
hloubka exkavace (tj. „vydolovaní" mate

rálu na povrch impaktním procesem) se 
u nejvétších (tzv. gigantických) kráteru 
pohybuje v desítkách kilometru. 

Ale stejné téžké je pŕedstavit si v pro

stredí flotační kúry štérbinu (dutinu), kte

rá by umožnila, aby se malé množství 
rýchle tuhnoucího magmatu diferencovalo 
na svúj vlastní dunit a troktolit v natolik 
vysoké úrovni kúry (predstava Jamesové, 
1980; pozn. autorky), aby je bylo možno 
sbírat na povrchu. 

Ďalším problémem je celkový petrogra

fický charakter kúry. Ten není anortozi

tický, jak by odpovídalo hypotéze magma

tického oceánu, ale je noritický, s vétším 
nebo menším obsahem živcové složky. 
Kromé toho, což je daleko horší, nékteré 
z hornin paralelizované s predpokladaným 
složením kúry nemají pozitívni anomálii 
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obsahu Eu,* „základní kámen" komple

mentárn i tvorby morských bazaltu. Z rady 
prací dále vyplýva, že púvodní mésíční kúra 
byla heterogénni la terálné, což rovnéž hy

potézu o magmatickom oceánu nepodpo

ruje. Seizmické údaje podlé Liebermanna, 
Ringwooda (1976) rovnéž potvrzují, že slo

žení kúry je spíše nori t ické než anortozi

tické. 
V modelu magmat ického oceánu by mé

síční kúra méla být tvorená komagmat ic

kou, monogenetickou sérií hornin. Avšak 
rada autorú uvádí petrologické, geoche

mické i geochronologické doklady o tom, 
že pevninské mésíční horn iny ani nejsou 
komagmatické, an i nemají společnou ge

nezi, ani stejné geologické stáŕí (zejména 
Warren et al., 1981; James, 1982). Za zá

kladní kumulá tové horniny magmatického 
oceánu jsou pokladaný anortozity, ozna

čené jako FAN (ferroan anorthosites) pro 
zvýšený obsah Fe mezi minori tn ími prvky. 
Naproti tomu vétšina ostatních hornin tzv. 
skupiny ANT (anortozit — norit — t rok

tolit), považované za základní sérii pev

ninských kumulátových hornin, odpovídá 
hoŕečnaté sérii. Tyto dvé série nelze ge

neticky spojovať. James (1982) predpokla

dá, že mladší, hoŕečnatá série intrudovala 
do púvodní kúry FAN a vytváŕela v ní 
samostatné lokálni krby s vlastní akumu

lací. Walkerova reakce na tu to predstavu 
byla uvedená vyše. 

Walker tedy uzavirá, že je nutno vyvo

diť záver, že magmat ický oceán neprodu

* Mésíční anortozity (podobné i další anor
titem bohaté horniny) vykazuj í nápadné zvý
šený, „pozitívni" obsah europia ve srovnání 
s ostatními prvky vzácnych zemin (jsouli 
tyto obsahy normalizovaný k chondritúm, tj. 
meteoritúm, pokladaným za prototyp prvot
ního složení hmoty ve sluneční soustavé); 
mésíční morské bazaltické horniny naopak 
vykazují zŕetelné nižší obsahy tohoto prvku 
ve srovnání s ostatními prvky vzácnych ze
min. Podrobnejší informace v naši literature 
viz in Bouška et al.: Geochémie, nakl. Aca
demia, Praha 1980. 

koval všechny pevninské horniny. V mé

síční kúre existují i j iné rané magmat ické 
produkty. 

Walkerova hypotéza 

Model seriálního magmatismu, t j . tvorby 
kúry radou magmat ických intruzí a ex

truzí už v rané histórii Mésíce, shora uve

dené nedostatky pŕedešlé hypotézy odstra

ňuje. Walker pak podrobné rozebírá dúvo

dy, proč model seriálního magmat i smu 
vyhovuje lépe než model magmatického 
oceánu. Podrobné se zabýva problémem 
anomálie obsahu Eu v mésíčních i pozem

ských bazaltech. Ukazuje, že komplemen

tárni anomálii, i když ne tak výraznou, 
mají i pozemské horniny, mladší plató

bazalty a starší anortozi tové masívy. Presto 
ta to anomálie nevedia k záveru, že by tyto 
horniny mély být komplementárn i a po

cházet z magmat ického oceánu. Dúvodem 
je skutečnost, že platóbazalty mají v pe

trologických diagramech plagioklas buď 
blízko l ikvidu nebo pŕ ímo na ném, a je 
tedy nutno predpokladať, že jejich ano

málie obsahu Eu byla získaná béhem 
frakcionace v mélkých krbech; její príčina 
tedy není ve zdrojovom mater iá lu . Obdob

nou možnosť vzniku by bylo t reba prové

rit i u mésíčních bazaltu. Tím by základní 
argument — komplementárnos t anortozi

tických a bazaltických hornin co do ano

málie obsahu Eu — zcela odpadl. 
Podrobné se zabýva au to r též problé

mem frakcionace morských bazaltu ve 
srovnání s novými výzkumy bazaltu 
MORB (midocean rift basalts). Rozebírá 
otázku, zda tyto bazal ty MORB jsou mo

nolitologické (jak se domníval v r. 1965 
Engel), či zda mohly vznikať v lokálních, 
dlouho roztavených magmat ických krbech 
v menších hloubkách. Ukazuje složitosti 
spojené s frakcionací kl inopyroxenu a pod

t rhuje význam hustot reziduálních rozto

ku pri frakcionaci. Model Hupper ta , 
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Obr. 2. Walkerova predstava o frakcionaci 
magmatického krbu v mésíčním moŕském ba
zénu. Primitívni magma P sa udržuje pod re
ziduálním magmatem R v dusledku své vétší 
hustoty. Trhliny v krbu mohou vést k erupci 
smíšených magmat M vzniklých z P a R. 

Sparkse (1980) pro pozemské bazalty lze 
aplikovať i na morské Tibazalty. Tento 
model predpokladá míšení frakcionované

ho magmatu . resp. jeho reziduálních roz

toku, s novou dávkou magmatu . vystou

pivší po téze drázc ješté drivé, než pú

vodní magma utuhlo. Pro existenci dlouho 
žhavých magmat ických krbu setrvávají

cích na místé svedčí rýchlosti efúzí, n á h 

le ..protržení krbu" a ohromné objemy 
láv jak v mésíčních moŕích (Mare Imbr ium 
či Procellarum), tak v pozemských plató

bazaltech. V takových krbech jsou i pod

mínky pro vznik anomál ie Eu. Autor pr i 

pomína vulkanologickou hypotézu O'Hary 
(1968, 1977, též O'Hara et al., 1970. 1975), 
který v diskusii o vzniku bazaltu t rva lé 
obhajoval složitou nízkotlakou frakcionaci 
j ako hlavní proces petrogeneze pozem

ských i mésíčních bazaltu. 
Pro pozemské geology jsou pak nejzají

mavéjší dvé poslední kapitoly, kde se 
autor zamyslí nad rozdíly v objemech 
zemské a -mésíční kúry a hledá pro né vy

svetlení z hlediska seriálního magmat ismu. 
Zemská kúra odpovídá ménč než 1 % 
zemského plášte, zatímco mésíční vice než 
10 °/o objemu Mésíce. Tyto proporce jsou 

v rozporu s predstavou, že objem kúry je 
urči tým indexem rozsahu planetárni di

ferenciace. Mésíc byl tedy ochotnejší k di

ferenciaci a produktívnej ši v tvorbe kúry. 
Jeho kúra byla prakt icky zcela hotová 
pred 3.9 AE (aeon = 1 miliarda let), zat ím

co zemská kúra této doby je pŕedmétem 
rozsáhlých dohadu. 

Uvedená rozpornosť zvlášť prekvapuje 
proto, že zdroje energie pro diferenciaci, 
a tedy i tvorbu kúry, byly na Zemi pod

statne mohutnejší než na Mésíci. Bylli 
tedy Mésíc dostatečné horký pro to, aby 
se mohl diferencovať, t ím spíše t omu tak 
bylo na Zemi. 

Tento nedostatek zemské kúry nelze 
podlé Walkera zdúvodnit ani rozdíly 
v púvodním složení téles, ani stravovaním 
kúry v tektonických procesech. V teórii 
deskové tektoniky je oceánska kúra s t ra

vována. ale je také ve srovnatelné míŕe 
vytváŕena. Recyklace téchto procesu ne

múže být dostatečným vysvetlením. Prob

lém není jen v celkovém objemu kúry, ale 
pŕedevším též v rýchlosti tvorby kúry. 
Zeme produkuje podlé Walkera kúru 10 X 
pomaleji než Mésíc, totiž 1 % za ' /j mi

liardy let oproti 10 °/o za ' /j miliardy let. 
Walker pak hledá mechanismus, který 

by mohl uvedené rozdíly v objemu i rých

losti tvorby kúry objasniť. Domnívá se, že 
jej lze nalézt v hustotních vztazích mag

matických silikátových roztoku a koexis

tujícího vykrystalovaného plášťového ma

teriálu. Vychází z výzkumú Stolpera et al . 
(1981); podlé tohoto au to ra vyšší stlačitel

nost silikátových tavenín vúči krysta lúm 
vede k tomu. že hustotní kontras t mezi 
bázickým roztokem a koexistujícími kryš 

tály je tím menší, čím je vétší t lak. Pr i 
tlacích pŕibližujících se 50 kb múze mít 
parciálni tavenina plášťového složení 
vétší hustotu než reziduálni olivín či py

roxen. Roztok vzniklý parciálním t ave

ním v hloubkách približné 150 km je tedy 
príliš stlačen a príliš hustý, než aby mohl 
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stoupat. a zústává proto vméstnán v dife

rencované eruptivní kúre. Vétší rozmery 
Zeme a vyšší tlakový režim tedy potlačuji 
tvorbu kúry, zatímco Mésíc je príliš malý 
(maximálni tlak v centru je približné 
47 kb), takže stlačení taveniny predstavuje 
jen malou prekážku pro její extrakci 
z vétší časti mésíční hmoty. 

Deficit objemu zemské kúry není tedy 
výsledkem dynamické recyklace v deskové 
tektonice, ale je dúsledkem tlaku uvnitŕ 
Zeme. Autor pak vyvozuje, že neschopnost 
príliš hluboko pohrbené taveniny pronikat 
k povrchu musela vést ke vzniku magma

tického oceánu v dúsledku její vlastní 
stlačitelnosti. Hovorí proto o návratu 
magmatického oceánu" v pozemských pod

mínkách, zatímco pro Mésíc jej odmítá. 
Jednim z výrazné príležitostných prúniku 
takového pohŕbeného oceánu bliže k po

vrchu a tedy i jeho dúležitým dokladem, 
múze podlé autora být komatiitový (tj. 
ultrabazický, olivínem bohatý) vulkanis

mus v archaických pásmech zelených 
bridlíc. Je totiž obtížné prijmout teploty 
tavení pro komatiity (vice než 1650 °C) bez 
predpokladu, že byla natavena podstatná 
část plášte. Shora uvedené hustotní vzťa

hy predstavuj í tedy mechanism us pro sta

bilizaci taveninové vrstvy v hloubce. Tep

loty tavení komatiitú lze považovať za 
doklad, že starý, pohŕbený zemský mag

matický oceán mohl existovať — nejpri

mitivnéjší komatiity pŕedstavují podlé 
Walkera „vzorek" tohoto oceánu. Tento 
model raného magmatického oceánu má 
mnoho společného s modelem Andersono

vým (1979, 1981). Rozdíl je v tom, že 
v Andersonové modelu materiál prechodné 
zóny v zemské kúre velmi rýchle tuhnul 
a stabilizoval se j ako eklogitová zóna, za

tímco v modelu Walkerové mohla být pre

chodná zóna v taveninovém stavu a stabi

lizovala se nej drive v archaiku v dúsledku 
své stlačitelnosti. 

Prekážka v podobe stlačené zóny, která 

zabraňovala vzniku kúry, byla na druhé 
strane činitelem prodlužujícím diferencia

ci Zeme, protože zachycovala nadbytek 
tepla. Srovnámeli tri následující telesa, 
na eukritové planéte byla podlé Walkera 
diferenciace bleskovým procesem, na Mé

síci dosti rýchlym, a na Zemi dosud po

kračuje. Na otázku, zda Zeme múze do

sáhnout mocnosti kúry srovnatelné s mé

síční. odpovídá autor záporné. Projevy 
zemské diferenciace by mély být zŕetel

néjši ve vnitŕní vrstevnaté stavbe Zeme 
než v produkci kúry. 

Predložený Walkerúv model nemá tedy 
za cil „potlačiť význam mésíčního magma

tického oceánu, ale naopak pričíst dúleži

tou roh ve vývoji Zeme magmatickému 
oceánu pohŕbenému v dúsledku své stla

čitelnosti v poli vyšší zemské gravitace". 
Potud Walker. Rada autorú potvrdila 

dalšimi novými výzkumy současné s Wal

kerem nebo i po vyjití jeho stati variabi

litu hornin mésíční kúry, kterou nelze 
sméstnat do jednoho vývojového petroge

netického cyklu. Takového charakteru 
jsou napr. petrologické práce Jamesové, 
Flohrové (1983), Lindstromové (1984), 
Lindstromové et al. (1984) o horninách 
pevninské kúry, Shervaise et al. (1984, 
1985) o morských bazaltech, Laula (1986) 
o pevninských horninách z Apolla 12 aj. 
Poukazuje se na mésíční púvod antarktic

kého meteoritu, který naznačuje ješté vét

ší rozmanitosť magmatických sérií, než se 
dosud predpokladalo (Goodrich et al., 
1984). Ukazuje se, že vétšina hornin mé

síční kúry má variety jak v hoŕečnaté, tak 
i železnaté radé. Walkerúv model vyvoláva 
i vétší pozornosť k pozemským horninám 
anortozitických komplexu [napr. Salpas, 
Haskin (1983), Longhi, Ashwal (1985), Ry

der, Spettel (1985)] a poukazuje na nut

nosť dalšího srovnávacího výzkumu s po

zemskými horninami. 2e pochybnosti 
o modelu mésíčního magmatického oceánu 
dozrávaly současné, o tom svedčí v témže 
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roce publikovaná hypotéza o ..částečné na

taveném" magmatickém oceánu (Shirley, 
1983). 2e však diskuse bude pokračovať, 
toho dokladem jsou závery Davise, Spu

dise (1985) z vyhodnocení orbitálních geo

chemických dat, nasvédčující vzniku pe

trologických provincií na Mésíci spíše 
frakcionací plagioklasu než seriálním mag

matismem. Podobné uvažuje Delano (1986) 
na základe studia primitivních (vulkanic

kých) skel. 
Závérem shrnuji nékolik vlastních po

známek. Ani Walkerova hypotéza o vzni

ku kúry seriálním magmatismem neobjas

ňuje vznik ani mésíční, ani zemské kúry 
bez problému. Autor si je dobre védom 
základního nedostatku jakéhokoli modelu 
vzniku mésíční kúry, totiž nepŕímého re

gionálního geologickopetrografického vý

skumu. Hovorí proto o tvorbe, nikoli 
o vzniku kúry. Príčinu vzniku magmatic

kých sérií v zemské kúre spojuje s desko

vou tektonikou. Z článku je však patrno, 
že k predstave o púvodu a vývoji magma

tických sérií není snadné se propracovat 
ani y pozemských podmínkách. 

Walkerúv model tedy zobrazuje mecha

nismus tvorby kúry pote, kdy už planéta 
méla natolik zpevnénou povrchovou slup

ku, že do ní nebo jí mohlo magma proni

kat. Planéta se však musila drive diferen

covať, aby se na ní mohl vyvíjet seriální 
magmatismus. V tom méla hypotéza mé

síčního globálního magmatického oceánu 
značnou výhodu, neboť vysvétlovala zá

roveň mechanismus diferenciace velké 
časti Mésíce. Walkerovi se však podarilo 
presvedčivé ukázať, že z magmatického 
oceánu mésíční magmatické série objasniť 
nelze. Mésíční magmatické horniny vytvá

rejí obdobné série, jaké jsou známy na 
Zemi. Na Zemi vznikaly opakovaným pro

cesem, který „navŕšil" geologicky dostup

nou kúru z izolovaných nebo podlé trhlin 
nahromadených lokálních, dlouho žhavých 
magmatických krbu, jejichž existenci do

kazují geofyzikové. Zda néco z prvotní 
slupky pŕedcházející seriálnímu magma

tismu zústalo v téchto — ŕečeno Walkero

vými slovy ..orgiích magmatismu" ušetŕe

no, zústává pro úvahy pŕíštích generací 
geologú nadále tajemstvím. Dohlédnout 
prozatím múžeme pouze tam, kam nám to 
dovolují magmatické horninové série, tedy 
produkty seriálního magmatismu, na Zemi 
stejné jako na Mésíci. 

Ačkoli se Walker problémem diferen

ciace planetárních téles blíže nezabýva, 
nemúže se mu vyhnout v úvahách o prí

činách rozdilné mocnosti mésíční a zem

ské kúry. Na rozdíl od Mésíce ŕeší tento 
problém v rané histórii Zeme pomoci mag

matického oceánu komatiitového složení. 
V predpokladané existenci tohoto globál

ního oceánu, pohŕbeného v dúsledku stla

čitelnosti taveniny, hledá vysvetlení menší 
mocnosti kúry a intenzívnejší diferenciace 
Zeme. Vznik komatiitú je však podlé ná

zoru autorky tohoto príspevku obecnou 
otázkou vzniku a príčin vzniku vulkanic

kých hornin, nikoli dokladem existence 
globálního magmatického oceánu. Pŕijme

meli napr. hypotézu o vzniku vulkanic

kých hornin v souvislosti s hlubinnou zlo

movou tektoniku a predpoklad, že nékteré 
hlubinné zlomy mohly dosahovať do znač

ných hloubek a být i príčinou lokálního 
natavení v dúsledku snížení napétí (srv. 
napr. in Sťovičková, 1973), pak komatiito

vý argument pro pohŕbený globálni mag

matický oceán odpadá. Problémem je 
v tom prípade tvorba plášte, ze kterého 
komatiity vznikaly (tj. diferenciace plané

ty), nikoli vznik komatiitú. 
Problém rozdilné mocnosti mésíční 

a zemské kúry a j ej ich rozdílní diferencia

ce netkví tedy v tom, zda Zeme méla 
magmatický oceán či nikoli, nýbrž v tom, 
do jaké míry a proč byl materiál, ze kte

rého vznikal Mésíc, odlišný od materiálu, 
ze kterého vznikala Zeme. Celkové složení 
Mésíce odpovídá spodní kúre a svrchnímu 
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plášti. Mésíc se liší nedostatkem mobil

ních složek (vody, alkálii )a určitým nedo

sta tkem SiOi. Proto na ném nejsou pod

mínky pro vznik anatekt ickometasoma

tických pochodu a jejich produktu, cha

rakterist ických pro zemské kontinenty. 
Kdyby Zeme uvedené složky neméla. její 
kúra by složením odpovidala kúre mésíč

ní. Zjišténé a novéji stále vice potvrzova

né analógie v magmatických sériích na 
Mésíci a na Zemi lze pokládat za nejvý

znamnéjši výsledek mésíčních výzkumú. 
Magmatické série Mésíce odpovidají ..su

chým" zvrstveným magmat ickým sériím 
typu Skaergaard, Duluth. Sti l lwater ap. 
(u nás napr. Pocínovice — Orlovice, Sluk

nov ap.). Lze pŕedpokládat . že diferenciace 
na Mésíci probihala odlišné proto. že Mé

síc byl ochuzen o složky podporujici dife

renciaci. mél pr imárne odlišné složení, byl 
menších rozmeru a proces jeho diferencia

ce byl ve srovnání s diferenciací na Zemi 
krátkodobý. Základni problém vzniku 
mocné mésíční kúry i Mésíce jako celku 
je tedy v tom, proč je Mésíc ve svém 
celkovom složeni analogický jen určité 
časti zemských obalu, zda mél tékavé slož

ky, a mélli je, proč, jak i kdy je ztratil . 
[O jeden z modelu diferenciace bez mag

matického oceánu se novéji pokúsili 
Longhi, Ashwal (1985) na príklade anor

tozitú.] 
Je prednosti Walkerova modelu, že nutí 

k uvedeným úvahám. Pŕes nékteré shora 
uvedené poznámky znamená Walkerova 
hypotéza o tvorbe kúry seriálním magma

tismem nedocenitelný prínos mimofádneho 
významu k predstave o raném geologic

kém vývoji planet. J e z dosavadnich ne j 

progresívnéjší, názorné ukazuje, jakou 
úlohu sehrála magmatická činnost (tj. 
„vulkanismus a vulkanický plutonismus", 
jak r íká Walker) v počátečnim geologic

kém vývoji svrchni slupky planet. Walke

rúv model je o to cennejší, že k nemu 
autor dospel jako drívéjší obhájce a spolu

tvúrce hypotézy magmat ického mésíčního 
oceánu, že našel odvahu ji pŕehodnoti t . 
Model je v souladu s pozemskými zkuše

nostmi, že nejen na morských dnech, ale 
jak se zjistilo novéji, i na prekambr ic 

kých štítech zemské kúry byly magmat ic

ké (tj. vulkanické a subvulkanické) horn i 

ny (nejen zelenokameny. ale i „šedé ruly") 
základním s tavebním kamenem od samých 
počátkú vývoje kúry . Jak se tento kôrový 
vulkanismus vyvíjel, do j aké miry a kde 
se uplatňovaly procesy mišení magmat či 
asimilace, zústává prozatim diskusní otáz

kou. 
Ješ té v jednom smeru je Walkerúv mo

del seriálního magmat i smu významný. 
Analogické magmat ické série na Mésíci 
i na Zemi nutné vedou k úvaze, zda exis

tuje společný tektonický proces, kterým 
by se mohl jednotné objasnit analogický 
vznik téchto sérii. J e zrejmé, že takovým 
pro obé telesa j ednotným vysvetlením sotva 

múze být hypotéza o litosférických des

kách. Múze to však být hypotéza o hlu

binné zlomové tektonice na základe rotač

ní dynamiky téles (Sťovíčková. 1973), po

dlé názoru autorky tohoto článku v geolo

gických vedách dosud nedocenená. To 
však jsou již úvahy, které pŕekračují rá

mec Walkerovy stati i této diskuse. 
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