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Studium extraterestrických bazalt  p edstavuje efektivní zp sob jak poznat p ed- i poakre ní historii 
planetárního materiálu, chemismus, mineralogii a termodynamické parametry t les Slune ní soustavy. 
Zatím nep íliš studovaný bazaltický achondrit Dar al Gani 391 nalezený v roce 1997 v Libyjské poušti 
je ve t íd  diferencovaných meteorit  HED (howardity, eukrity, diogenity) klasifikován jako AEUC-P 
– polymiktní brekciovaný Ca-bohatý eukrit. Dosavadní poznatky na základ  spektrálních m ení 
nazna ují, že mate ským t lesem t chto meteorit  (Eucrite Parent Body) je z ejm  asteroid (4)Vesta. 
Díky impaktu jiného t lesa došlo k vyvržení velkých korových fragment  Vesty a kráter v blízkosti 
jižního pólu asteroidu je pravd podobn  zdrojem v tšiny menších asteroid -vestoid , potažmo HED 
meteorit . Zjednodušený, obecn  p ijímaný model vývoje tohoto diferencovaného asteroidu vzniklého 
p ed 4,75 Ga p edpokládá po prvotní akreci intenzivní tavení t lesa díky rozpadu krátkov kých izotop
a vznik kovového jádra obrn ného olivínovým plášt m. Roztavené horniny vytvo ily magmatický 
oceán, který mohl mít díky intenzivní konvekci vhodné podmínky pro rovnovážnou krystalizaci, což 
trvalo do vykrystalizování cca 80 % hmoty, v pozd jších stadiích došlo z ejm  k uzam ení
magmatického oceánu a uv zn ní taveniny v krystalové matrix po další krystalizaci. Extruze zbylé 
taveniny vytvo ily k ru asteroidu – nekumulované eukrity. Hlubší vrstvy mají složení patrn
kumulátových eukrit  (pyroxeny- zvl. pigeonit, plagioklas) a hrubozrnných plutonit  z v tších hloubek 
(ortopyroxenity), které odpovídají složení diogenit . Howardity pak p edstavují sm si r znorodého 
materiálu eukrit  i diogenit  a a z ejm  tvo í spolu s brekciovanými eukrity v tšinu regolitu Vesty. 
Nevylu uje se ani p ítomnost hydratovaných fází na povrchu asteroidu, i dokonce existence polárních 
ledových epi ek. Eukrity vykazují pom rn  stejnorodé složení a vyzna ují se obecn  nižším podílem 
Mg a alkálií ve srovnání s pláš ovými zdroji Zem  a M síce, bez uplatn ní n kterých proces
zp sobujících variabilitu pozemských bazalt . U meteoritu DaG391 jsou v šedé základní hmot
s p ím sí skla dob e patrné ostrohranné klasty bazalt , ojedin lý klast gabrového charakteru 
a pravidelné sférické inkluze skla o pr m ru cca 0,3 mm. Velikost klast  se pohybuje v rozmezí 1 až 8 
mm. Gabroidní klast tvo í bazické plagioklasy (An 76-90) a pyroxeny. Chemismus ortopyroxen  kolísá 
v rozmezí Wo1–4En30–72Fs30–67. Zrna pyroxen  bývají pravideln  lamelovaná, st ídají se 5–10 μm široké 
exsolu ní lamely ferohyperstenového a feroaugitového složení. Olivín není p ítomen. Akcesoricky se 
vyskytuje ilmenit, troilit, Cr bohatý spinel, fáze SiO2. Druhý typ klastu reprezentuje bazalt 
s hemikrystalickou základní hmotou. Zde se objevuje olivín ve form  porfyrických vyrostlic (Fa 49–61).
Ortopyroxeny bývají asto zonální, s Fe bohatšími okraji. Chemismus kolísá v obdobném rozmezí jako 
v gabroidní ásti, ale jsou zde ast ji zastoupeny leny s nižším obsahem železa. Akcesorie zastupuje 
ilmenit, troilit ( asté inkluze v pyroxenu), fáze SiO2, chromit a vzácn  zirkon. Další typy klast  nebyly 
ve vzorku nalezeny, avšak není vylou eno, že DaG 391 by mohl být klasifikován jako howardit. 
Minerální zrna vykazují znaky tektonické deformace a mírné šokové metamorfózy jako d sledek
impakt . Gabroidní klast z ejm  p edstavuje materiál  hlubších ástí asteroidu, jsou zde patrné zóny 
natavení. Vzhledem k prozatím omezenému množství dostupného meteoritického materiálu nelze zatím 
spolehliv  prokázat, zda DaG 391 má být za azen k polymiktním eukrit m (s obsahem ortopyroxenu 
pod 10%) i howardit m. Je však z ejmé, že podobný materiál díky kosmickému bombardování 
a drcení tvo í v tšinu pozorovatelného povrchu asteroidu Vesta. Výzkum tohoto typu meteorit  by m l
vést k vy ešení otázky, zda meteority HED vznikly jako likvidní reziduum i jako produkt peritektické 
taveniny vzniklé parciálním tavením za nízkých tlak . Další studie (nap . zastoupení izotop  O) 
a výsledky analýz in situ asteroidu Vesta b hem plánované mise Dawn by mohly prokázat, zda je 
mate ským t lem DaG 391 i zda se jedná o jiný asteroid bazaltového složení.  


