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Geologische kaart

Geologische evolutie



Een geologische kaart is een grafische weergave van alle geologische fenomenen
die kunnen waargenomen worden aan het oppervlak zoals de verschillende 
rotsformatie met informatie over ouderdom en de geologische processen 
verantwoordelijk voor het ontstaan. 

Geologische Kaart



Identificeren van de rotsformaties, sediment afzettingen, breuken, … 

Interpretatie van de geologische processen achter het fenomeen: rivieren, wind, 
vulkanisme, tektoniek, …

Bepalen van de stratigrafie: relatie in de tijd tussen de verschillende 
waargenomen geologische fenomenen

Opstellen van de stratigrafische kolom  & geschreven geologische
chronologische synthese / geologische geschiedenis van de regio
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Mars Reconnaissance Orbiter (2005) - HiRISE
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Mariner 9: Caldera Olympus



De stratigrafie is de relatie in de tijd tussen de verschillende waargenomen 
geologische fenomenen waarbij:

● van onder naar boven = van oud naar jong

● indien een afzetting is vervormd (geplooid, opgebroken, verweerd, erodeerd, 
…) dan is het proces en resultaat van dit proces jonger dan de afzetting

● een afzetting die zich ‘nestelt’ in een andere afzetting is jonger

● hoe meer impact kraters hoe ouder de afzetting
●       hoe meer gerodeerd de kraters zijn hoe ouder de krater
●  
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http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7339/pdf/471437a.pdf
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InSigth  (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport)

Opdracht

• Kern van Mars (grootte, samenstelling, vloeibaar/vast, …)

• Dikte en structuur van de korst van Mars

• Samenstelling en struktuur van de mantel van Mars

• Thermodynamische toestand van Mars (HP3)

• Seismische activiteit (x,y,z – magnitude - ….)

• Meten van impact van meteorieten
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Pre - Noachian (4,5.109 – 4,1.109)



Differentiatie kern mantel heeft minder dan 20 miljoen jaar geduurd.

De halveringstijd van Hf182 (Hafnium) naar W182 (Wolfraam) bedraagt 
9 miljoen jaar.

W182 is in ‘overmaat’ aanwezig in de mantel op basis van meteorieten
afkomstig van Mars.

Sporen van Hf182 zijn teruggevonden in chondritisch materiaal, materiaal
waaruit Mars is opgebouwd

De kern is +/- 4,547 miljard jaar oud of ouder.

Het oudste chondritisch materiaal waaruit de planeet is opgebouwd
is gedateerd op 4,567 miljard jaar. 

De korst is gedateerd op 4,5 miljard jaar.

De aanwezigheid van Nd142 (Neodymium) wat een verval product is van 
Sm146  (Samarium)

Pre - Noachian (4,5.109 – 4,1.109)
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Remanent magnetisch veld van de korst



Inslagkraters









http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Hellas_basin_topo.jpg

Hellas

Dia: +/- 2300 km
Hoogteverschil: +/- 9 km
Ouderdom: 4,1 – 3,8 miljard jaar









De inslagen verhoogt (tijdelijk) de temperatuur op de planeet significant. 

De verhoogde temperatuur zou kunnen aanleiding gegeven hebben tot het 
verdampen van het oppervlaktewater, als dat er al zouden geweest zijn.

De inslagen veroorzaakt metamorfisme in en nabij de inslagkraters.

Hydrothermale activiteit

Breuken, intrusie van magma, …



Inslagkrater van 500 - 1000 km bedekt de hele planeet met gemiddeld 
300 meter dikke laag aan puin. De lagen zijn meestal horizontaal.

Hellas heeft alleen naar schatting 500 meter dikke laag afgezet op Mars.

 



De korrelgrootte van de puin afzettingen is omgekeerd evenredig met de 
afstand tot de inslagkrater.

Het (zeer) fijne puin is gevoelig voor erosie door water en wind.

Het oppervlak van het zuidelijke deel van Mars, sterk gehavend door krater-
inslagen heeft een specifieke volumieke massa van 2500 – 3000 kg m-3 waar een 
‘normale’ bodem op Mars een specifiek volumiele masse heeft van 3100 –
3300 kg m-3.

 



Simple

     klein (< 5 km)



Complex

( 5 – 8 km gemiddeld)



Multi-ring

+/- 130 km gemiddeld



Vulkanische activiteit ( Noachian – Amazonian)



Tijdens het Noachian is de vulkanische activiteit hoofdzakelijk beperkt tot 
Tharsis massief en de opvulling van de grote inslagkraters.

Het volume van het Tharsis massief is gelijk aan 3 km dik, verspreid over het 
gehele Mars oppervlak.

De vulkanische afzettingen zijn rijk aan basalt.

Indien de basalten te vergelijken zijn met deze van Hawaï dan zou de 
hoeveelheid water (zeer rijk aan zwavel) dat is vrijgekomen overeen komen met 
laag van 120 m water, gemeten over het gehele Mars oppervlak.

De vulkanische afzettingen tonen duidelijke verwering als hydrothermale 
processen. (Verwering van olivijn onder invloed van water.)







Tarsis massief
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Olympus Mons





14 km 
2 x 105 km3

4,1 km
2 x 105 km3

14 km 
2 x 105 km3







Alba Patera







De atmosferische druk op Mars is kleiner dan op Aarde:

           gasbelvorming in de de lava veel dieper op Mars (2100 m) dan op Aarde   
           (800 m)       
           
           de lavapartikels zijn 100 maal kleiner (fijner) dan op aarde
           lava ‘spat’ uiteen in veel kleinere fracties



De zwaartekracht op Mars is 1/3 van op Aarde:

          krachten als gevolg van densiteitsverschillen zijn kleiner
   

intrusielichamen zijn groter
magmakamers zijn dieper (gelegen 2 tot 3 maal)

          lengte uitvloeien lagen ( tot 6 maal)

          verhouding diameter/hoogte is kleiner

          erupties 5 maal hoger











Isidis Planitia





Vulkanische activiteit



Vulkanische activiteit



Valleien en rivieren, verwering en erosie



Valles Marineris





Breukzone radiaal op het Tharsis massief

Instortingen van het oppervlak in diepe(re) holtes
die al dan niet aan elkaar aansluiten

Einde Noachian (stress veroorzaakt door Tharsis)

Sterke aanduidingen van rivier-activiteit, riviersedimenten, …
 

Valles Marineris





Valleien

Netwerken van valleien, niet sterk ontwikkeld

Grote ‘outflow channels’ zoals Ma’adim Vallis, Mawrth Vallis, …

‘Meren’ met inlaat en uitlaat

Delta’s (fan’s)  zoals in Eberswalde, Holden, … 

Afzettingen rijk aan chloor, zwavel (verdamping, duinen, …)

Vooral op het einde van Noachian – begin Hesperian 

Ritmische gelaagdheid (klimaat veranderingen)

Oceanen ?



Ma’adim Vallis



Ma’adim Vallis



Ma’adim Vallis











Breedte:     1 km – 400 km
Diepte:     tot 2,5 km diep

Debieten:     geschat tussen 104 tot 109 m3s-1.

Het debiet is te groot als gevolg van regen op Mars.
Er moet ergens een grote voorraad aanwezig geweest zijn onder hoge druk.

Brongebied: magmatische intrusielichamen, vulkanische gebieden, …

‘Artesische’ watertafel bedekt door een dikke bevroren afsluitende laag 
die door tektonische bewegingen en/of vulkanische activiteit.

Valleien



Geulen

www.pnas.org�cgi�doi�10.1073�pnas.08037601
05



Geulen



Geulen

Breedte:      enkele meters
Lengte:      enkele honderden meters

                                                steeds gelegen op steile hellingen     

Mogelijk indicator voor recente erosie door lopend water.

Ouderdom:                    zeer jong (afwezigheid van kraters)

Debieten:      zeer laag en sporadisch



Heeft bijna uitsluitend plaats tijdens het einde van het Nochian tijdperk  

Aanwezigheid van phyllosilicaten: 

Phyllosilicaten zijn verweringsproducten van basalt onder invloed van water.

Nontronite, Fe rijke chloriden, montmorillonite, … .

Verwering



54 | NATURE | VOL 479 | 3 NOVEMBER 2011



54 | NATURE | VOL 479 | 3 NOVEMBER 2011





Erosie

www.pnas.org�cgi�doi�10.1073�pnas.08037601
05

De terreinen uit het Noachian hebben in vergelijking met de 
jongere terreinen een veel grotere (2x tot 5x, +/- 5µm/jaar) 
erosie gekend.

In de US is de bodemerosie de laatste 100 jaar in de ordegrootte 
van 0,5 m/jaar.





Sulfaatafzettingen

Meridiani (Opportunity): 

oppervlaktes 600 km in doorsnee
honderden meters dik

combinatie van verweerde basalt met sulfaatmineralen

sulfaat mineralen: Jarosite  K Fe3(OH)6(SO4)2      

verwering van basalt door water onder zeer zure omstandigheden
( meren, grondwater opwelling, … )

evaporieten

windafzettingen



Sulfaatafzettingen

Oblique view of the sulfate-rich, layered deposits in 
Juventae Chasma (HRSC)













http://www.lpi.usra.edu/science/treiman/greatdesert/workshop/marsmaps2/



http://www.lpi.usra.edu/science/treiman/greatdesert/workshop/marsmaps2/
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