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ejstarší þásti kontinentĤ, takzvané kratony, jsou
stále cílem mnoha výzkumných projektĤ. VČdecký zájem o tyto geologické domény je zpĤsoben
nejen jejich jedineþnou geologickou stavbou a unikátním litologickým složením, ale také množstvím
ložisek nerostných surovin. Bez podcenČní pĜedchozích studií, zĤstává Západoafrický štít (Leo-Manský štít), ve srovnání s jeho geologickými ekvivalenty
v Austrálii a KanadČ, témČĜ neprozkoumán. Odhlédneme-li od jeho ekonomické dĤležitosti, zĤstává tento
kraton zajímavým i díky dobČ svého vzniku, neboĢ
právČ mechanismus tvorby archaické a proterozoické
kĤry zĤstává pĜedmČtem mnohých diskuzí.
Celá Paleoproterozoická sekvence takzvané Birimienské domény je považována za produkt jediného
orogenetického cyklu (Eburnského) – 2200 až 2000
Ma, který se skládal z nČkolika tektonických fází
(Beziat et al., 2000; Debat, 2003). Od té doby byly
horniny vystaveny zvČtrávacím procesĤm v nČkolika klimatických pásmech, þímž došlo k témČĜ
úplné peneplenizaci krajiny a tvorbČ mnohdy až nČkolik desítek metrĤ mocných zvČtrávacích profilĤ
s þásteþnČ zachovalými železitými durikrustami
(Blot, 1980).
Data dálkového prĤzkumu ZemČ, aĢ již optická
þi radarová, spolu s daty letecké geofyziky poskytují
cenné informace o regolitových jednotkách, strukturní stavbČ i litologickém složení v oblastech zelenokamenových pásĤ stĜídacích se s granitovými tČlesy. PĜíkladem mohou být þetné studie ve, z geologického hlediska obdobných místech, západní
Austrálie (Papp, 2003). V rámci našeho projektu
jsme se zabývali nČkolika vybranými územími v zelenokamenových pásech Boromo a Houndé v západní BurkinČ Faso.
Mnoho minerálĤ a hornin, þi odvozených pĤdních horizontĤ, lze v oblasti mezi 400 a 2400 nm

rozlišit podle charakteristických znakĤ v jejich spektrálním záznamu (Gupta, 2003; Hunt et al., 1971).
Multispektrální senzory jako Landsat nebo ASTER
nám poskytují možnost, jak tato absorpþní minima,
þi reflektanþní maxima, nalézt. Všechny dosavadní
studie se vČtšinou zamČĜovali na geologicky dobĜe
odkryté a prozkoumané terény s minimálním
vlivem vegetace (Rowan et al., 2005). Cílem
našeho projektu bylo odlišení signálu vegetaþního
pokryvu, zvČtralých hornin a rĤzných regolitových
jednotek. Techniky používané pro „spektrální
unmixing“ jako Mixture Tuned Matched Filtering
(Boardman et al., 1995), Linear Spectral Unmixing
(Boardman, 1989), Pixel Purity Index (Boardman
et al., 1995), a Spectral Angle Mapper (Kruse et
al., 1993) byly úspČšnČ využity pro oddČlení jednotlivých spektrálních koncových þlenĤ a jejich
následné vymapování. Pro interpretaci bylo nashromáždČno pĜes 500 geologických dokumetnaþních
bodĤ a více než 300 mČĜení terénním spektrometrem typu ASD FR, z nichž byla vytvoĜena spektrální knihovna, která sloužila k porovnávání se
satelitními daty.
V rámci studovaných oblastí, nebylo možné data
senzorĤ ASTER a Landsat 7 ETM+ použít k pĜímému mapování geologické stavby vzhledem ke
znaþnému stupni zvČtrání a minimálnímu poþtu
výchozĤ. PĜesto mĤžeme Ĝíci, že nám tato data
poskytla mnoho informací o charakteru jednotlivých
regolitových celkĤ. Takovéto poznatky mohou být
úspČšnČ využity jako doprovodné údaje pĜi vyhledávání ložisek nerostných surovin v semiaridních
hluboce zvČtralých terénech.
Studie byla souþástí mezinárodního projektu West
African Exploration Initiative (WAXI) financovaného tČžebními spoleþnostmi zastupovanými asociací AMIRA Int.
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