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Abstract 
 

Variability of magmatic textures records a wide array of 
physicochemical and mechanical processes that have operated in a magma 
chamber during its crystallization. Here I investigate how the final textural 
record can quantitatively be used to decipher the magma crystallization 
history and internal dynamics of magma chambers. The thesis is based on 
a formulation of numerical models of texture formation under the activity 
of various crystallization processes. Numerical results are then compared 
to the new quantitative textural datasets derived from four distinct 
magmatic systems in the Bohemian Massif: (i) Fichtelgebirge-Smrčiny 
granite batholith; (ii) Krkonoše-Jizera plutonic complex; (iii) Kdyně mafic 
intrusion; (iv) České středohoří volcanic complex. Combination of the 
field textural studies with their interpretation via numerical crystallization 
models provides new implications regarding magmatic crystallization and 
internal dynamics of magma chamber. The most important results of this 
Ph.D. thesis are as follows: 

(i) a new method has been developed that allows the rates of 
nucleation and growth of crystals to be derived from quantitative textural 
data. The method requires using the crystallinity evolution in time as an 
independent constraint in order to provide unique solution. In case of the 
Hawaiian lava lakes, where direct observation of magmatic crystallization 
was possible, the calculated rates are in the order of 10-11 cm s-1 and agree 
well measured values; 

(ii) forward numerical modeling of texture formation provided a 
quantitative connection between the rates of nucleation and growth and 
final textural record. Simulated textures suggest that the effects of 
crystallization processes other than is homogeneous nucleation and 
growth of crystals on final textural record can be separated using 
conventional and non-traditional textural descriptors. Quantitative 
relationships are calibrated between the textural parameters and the extent 
of heterogeneous nucleation and mechanical interstitial melt extraction 
efficacy; 

(iii) application of numerical results to natural magmatic textures 
ranging from granites and mafic cumulates to porphyritic volcanic rocks 
suggests that heterogeneous nucleation is generally a dominating 
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mechanism of formation of nuclei in silicate magmas. Extraction of 
interstitial melt thus the crystal/liquid separation and accumulation of 
crystals is ubiquitous process in porphyritic rocks where large crystals are 
supposedly present in magmatic suspension; 

(iv) in porphyritic granites the textural record indicates that large 
intrusive unites of plutonic complexes can be emplaced rapidly as single 
magmatic batches that undergo subsequent internal differentiation by 
mechanical processes as crystallization proceeds; 

(v) in the Jizera granite (Krkonoše-Jizera plutonic complex) the melt 
extraction was most effective close to the floor and roof of more than 550 
m thick intrusive unit while the crystal-melt separation was negligible in 
the unit interior. These observations support a new differentiation model 
in which the crystals suspended in a convecting magma are captured from 
the suspension as the melt percolated through the rigid crystal frameworks 
of the upper and lower solidification fronts.  

In general, these results illustrate that integration of numerical 
modeling and field textural studies provides a powerful tool for 
interpreting the solidification dynamics and internal lifestyle of magma 
chambers. 
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Český abstrakt / Czech abstract 
 
Variabilita magmatických textur zaznamenává širokou škálu 

termokinetických a mechanických procesů fungujících v magmatických 
krbech v průběhu jejich krystalizace. Tato disertační práce se zaměřuje na 
kvantitativní využití texturního záznamu k pochopení krystalizační 
historie a vnitřní dynamiky magmatických krbů. Základem předkládané 
práce je formulace numerických modelů pro vznik magmatických textur 
za účasti různých krystalizačních procesů v průběhu tuhnutí magmatu. 
Výsledky numerických simulací jsou porovnávány s novými sadami 
texturních dat získanými ze čtyř odlišných magmatických systémů 
v Českém masivu, a to ze: (i) smrčinského granitového batolitu; (ii) 
krkonošsko-jizerského plutonického komplexu; (iii) kdyňské mafické 
intruze; (iv) vulkanitů Českého středohoří. Kombinace terénních 
texturních studií s interpretací texturních dat pomocí nových numerických 
modelů krystalizace poskytuje nové implikace ohledně magmatické 
krystalizace a vnitřních procesů v magmatických krbech. Nejdůležitější 
výsledky této disertační práce jsou: 

(i) rychlosti nukleace a růstu krystalů v magmatu mohou být 
odvozeny z texturních dat. Další nezávislý parametr v podobě průběhu 
krystalinity v čase je však nezbytný k získání jednoznačného řešení. Tam, 
kde je možné přímé pozorování krystalizace (lávová jezera na Havaji) 
jsou vypočtené rychlosti v dobré shodě s rychlostmi pozorovanými 
v přírodních magmatických systémech. 

(ii) numerické krystalizační modely ukazují, že s použitím obvyklých 
i nových kvantitativních texturních parametrů je možné oddělit texturní 
záznam dílčích procesů aktivních během krystalizace magmatu. Jsou 
kalibrovány kvantitativní vztahy mezi texturními parametry a intenzitou 
heterogenní nukleace a efektivitou mechanické extrakce intersticiální 
taveniny. 

(iii) použití numerických modelů k interpretaci přírodních 
magmatických textur z různých horninových typů a prostředí vzniku 
ukazuje, že heterogenní nukleace je obecně dominantním mechanizmem 
vzniku krystalů. Extrakce intersticiální taveniny a tím i oddělování 
taveniny a krystalů a akumulace krystalů se ukazuje jako zásadní proces, 
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který je všudypřítomný v porfyrických horninách, kde se krystaly během 
krystalizace vyskytovaly v magmatické suspenzi. 

(iv) texturní záznam porfyrických granitů ukazuje, že velké intrusivní 
jednotky plutonických komplexů mohou být vmístěny rychle v podobě 
jednoho magmatického pulsu, který prochází následnou vnitřní 
diferenciací mechanickými procesy během krystalizace v místě vmístění. 

(v) v jizerském granitu (krkonošsko-jizerský plutonický komplex) 
textury dokumentují nejvíce efektivní extrakci taveniny v blízkosti dna 
a stropu a zanedbatelnou extrakci taveniny v centru více než 550 m 
mocného magmatického tělesa. K vysvětlení pozorovaného průběhu míry 
extrakce taveniny je navržen nový diferenciační model, který předpokládá 
zachycování krystalů z konvektující magmatické suspenze v horní a dolní 
solidifikační frontě. 

Tato disertační práce ukazuje, že spojení terénních texturních studií 
a kvantitativního modelování vzniku textur poskytuje silný nástroj 
k pochopení magmatické krystalizace a vnitřní dynamiky a vývoje 
magmatických krbů. 
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Introduction 
 
Internal dynamics and evolution of magma chambers is a combined 

result of magma cooling and crystallization and mechanical interaction 
between melt and crystals (e.g., Bea, 2010). As the cargo of crystals 
suspended in magma increases so does the effective viscosity of magmatic 
suspension (e.g., Barnea & Mizrahi, 1973; Petford, 2009; Picard et al., 
2013), and motion of crystals relative to the magma and flow of the bulk 
suspension becomes progressively hindered. Once the crystal fraction 
reaches the critical value when the solid phases interconnect, the crystal 
mush becomes essentially rigid and it develops a yield strength (Marsh, 
1981; Vigneresse et al., 1996; Vigneresse & Tikoff, 1999; Saar et al., 
2001; Petford, 2003). The crystallization progress thus predetermines 
rheological and mechanical behavior of magmatic suspension (crystal 
mush). 

In natural magma chambers cooling as well as crystallization is non-
uniform and it varies spatially. Cooling starts from intrusion contact and 
progresses into the magma chamber interior. As a result, solidification 
fronts form through which crystallinity increases and magma evolves 
from a liquid or sparse suspension to nearly solid slurry while magma 
chamber interior remains in a liquid state (e.g., Marsh, 1989, 1995, 2002). 
Initially, the solidification fronts are sharp and thin and located close to 
the intrusion contacts. As cooling progresses, the fronts become thicker 
and they propagate into the magma chamber at the expanse of the liquid 
or suspension zone. The suspension zone is able to flow and it may be 
convecting (e.g., Marsh, 1989, 1995; Verhoeven & Schmalzl, 2009; Bea 
2010; Huber et al., 2012), and suspended crystals are able to move by 
gravitational settling due to density difference relative to melt (e.g., 
Schwindinger, 1999; Verhoeven & Schmalzl, 2009). Efficacy of both the 
crystal settling and magma convection depends, among other factors, on 
the thickness and viscosity of the suspension zone. If conditions are 
favorable, the settling velocity exceeds the propagation rate of the upper 
solidification front. In turn, the upper solidification front is effectively 
being disaggregated as it grows and all new crystals are gravitationally 
dragged away and deposited onto the lower solidification front. 
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Two general end-member cases of magma chamber solidification are thus 
theoretically possible: (i) solidification front-dominated, where 
crystallization mainly proceeds in-situ and it takes place symmetrically 
within the upper and lower solidification fronts; (ii) accumulation-
dominated, where the rate of crystal settling exceeds the front propagation 
and the lower solidification front grows as a cumulate pile. Needless to 
say, the transition between the two end-member cases is driven by the 
magma crystallization kinetics. Crystallization kinetics dictates the 
appearance rate and crystal size at the solidification front edge, thus the 
crystal settling efficacy. 

Excepting outstanding cases of the Hawaiian lava lakes (e.g., 
Cashman & Marsh, 1988; Cashman, 1993), magma chambers are 
inaccessible to direct observations. Understanding their internal processes 
thus remains restricted to the indirect evidence and to laboratory and 
numerical modeling studies. In this thesis, I will show that magmatic 
textures provide a valuable record of the kinetics and mechanics of 
magma crystallization process and may serve as an important tool in our 
understanding of a magma chamber evolution. 

 
 

Aims of the study 
 
The principal aim of this study is to contribute to the understanding 

of crystallization in magma chambers using information contained in a 
textural record. Specific goals are:  

(i) develop an inversion method to extract the rates of nucleation and 
growth of crystals from the crystal size distribution data;  

(ii) develop a forward model of texture evolution and study a textural 
effect of homogeneous and heterogeneous nucleation and mechanical 
crystal-liquid separation;  

(iii) use the numerical models of texture evolution to decipher the 
processes of crystallization during solidification of natural magmas in 
various rock types and geological settings. 
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Methodology 
 
In this thesis a field geological research by quantitative textural 

analysis is coupled with numerical modeling of magmatic texture 
evolution under various conditions. Quantitative textural analysis is 
employed on a variety of length scales and it utilizes thin-sections, 
polished rock slabs, and outcrop surfaces as a source of textural data. 
Traditional (crystal size distributions, clustering index) and novel (contact 
relationships, combined size and spatial parameters) statistical approaches 
are employed to characterize the studied textures. New textural datasets 
are gathered from four distinct magmatic systems in the Bohemian 
Massif: (i) Fichtelgebirge-Smrčiny granite batholith; (ii) Krkonoše-Jizera 
plutonic complex; (iii) Kdyně mafic intrusion; (iv) České středohoři 
volcanic complex. The textural data are interpreted using custom models 
of texture formation. The models include the effect of homogeneous and 
heterogeneous nucleation and growth of crystals and accumulation of 
crystals / extraction of interstitial melt from the magmatic suspension. 
Quantitative comparison of natural and modeled textures allows the effect 
of different crystallization processes to be extracted from the textural 
record and it provides an insight to the internal dynamics of solidifying 
magma chamber. 

 
 

Results and Conclusions 
 

Part 1: Inversion of crystal size distribution: 
(i) a single CSD trend can be produced by various combinations of 

the nucleation and the growth rate functions, which, however, lead to 
different crystallinity-time relationships. 

(ii) for quasi-linear crystallinity-time functions, the growth rate is 
predicted to be high during initial and final stages of crystallization, but it 
remains much lower at intermediate crystallinities. Consequently, the 
initial and final stages of crystallization are expected to record the highest 
departures from equilibrium. 

(iii) magnitudes of the rates of nucleation and growth are 
proportional to the CSD slope. For conditions broadly similar to cooling 
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lava lakes such as in Hawaii we have obtained growth rates of about 10-

11 cm s-1, in agreement with natural observations. 
 
Part 2: Kinetic model of nucleation and growth: 

(i) the textures predicted by the three-dimensional crystallization 
model broadly resemble natural ones and cover a range from equigranular 
to seriate types with considerable variation in the grain size and its 
distribution. Different combinations of the nucleation and growth rates 
can produce textures with identical CSDs, contact, spatial, and shape 
parameters. Inverse extraction of the kinetic rates from the textural 
information thus remains ambiguous even in the case that textural 
parameters other than the CSDs are employed. 

(ii) new parameters were identified that remain invariant for all 
textures resulting from homogeneous nucleation and crystal growth and 
whose values do not depend on the respective rates. Evaluation of the 
invariant parameters in natural igneous textures offers a powerful tool for 
identifying and separating the effects of other crystallization processes 
such as of heterogeneous nucleation, formation of melt boundary layers, 
mechanical interactions of crystals, or textural coarsening. 
 
Part 3: Textural effect of heterogeneous nucleation: 

(i) igneous textures produced by heterogeneous nucleation evolve 
systematically from seriate to porphyritic varieties as the fraction of 
heterogeneous nuclei increases. The concave-up curved CSDs enriched in 
fine grain fractions, which are common in volcanic and plutonic rocks and 
are otherwise interpreted by discontinuous crystallization or magma 
mixing, are likely to result from continuous closed-system crystallization 
by heterogeneous nucleation.  

(ii) multiple textural parameters including CSD curvature, clustering 
index, and contact relationships correlate with the fraction of 
heterogeneous nuclei and can be used to estimate the fraction of 
heterogeneous nuclei in natural samples.  

(iii) complete textural analysis of several representative igneous 
rocks indicates that more than 90 % nuclei formed in a heterogeneous 
manner during polyphase crystallization of granitic magmas, but only ~60 
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to 70 % heterogeneous nuclei are formed in monomineralic mafic or 
ultramafic suspensions. 
 
Part 4: Textural effect of crystal accumulation: 

(i) Monte Carlo simulations of textures of mechanically compacted 
(accumulated) crystal mushes show that the spatial distribution pattern of 
crystals evolves from a random to ordered distribution as the amount of 
melt extracted or crystals accumulated and the clustering index of crystal 
centers increases. 

(ii) the evolutionary trend of the clustering index as a function of the 
crystal accumulation progress is unique and it depends on the initial 
crystallinity and CSD of a texture only. In turn, complementary to 
geochemical studies, the quantitative analysis of spatial distribution of 
crystals in magmatic rocks can reveal a detailed record of crystal 
accumulation or melt extraction from magmatic suspensions. 

(iii) the compaction path and the crystallinity at which the rheological 
threshold (crystal interlocking) occurs depend on the previous 
crystallization history. Sparse suspensions (~5 vol. % crystals) can be 
compacted up to the crystallinities of ~65 vol. % when a rigid crystal 
framework forms. By contrast, dense suspension with initial crystallinity 
of ~35 vol. % produced by in-situ crystal nucleation has a rather complex 
spatial configuration of the crystals with substantial proportion of 
touching crystal aggregates. In this case only a negligible compaction is 
possible without brittle fracturing or ductile deformation of the crystal 
framework. Crystallinities greater than 35–40 vol. % of some erupted 
lavas therefore suggest that these products could be remobilized partial 
crystal accumulations. 
 
Part 5: Textural evidence for crystal accumulation in the Krkonoše-Jizera 
pluton: 

(i) in the Jizera granite of the Krkonoše-Jizera pluton, northern 
Bohemian Massif, the content of phenocrysts and the clustering index 
continuously decrease in more than 550 m high vertical section of the 
porphyritic granite and suggest that the granite was emplaced as a single 
magma batch with no textural discontinuity. Using simple thermal 
considerations we derive a magma emplacement rate in the order of 0.14 
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km3 year-1, which is comparable to the rates of magma production in 
active volcanic arcs. 

(ii) progressive ordering of spatial distribution pattern of K-feldspar 
phenocrysts as a function of altitude suggests that the porphyritic granite 
represents a partial cumulate which was variably enriched in phenocrysts 
or depleted in melt content, respectively. The amount of melt extracted 
from the crystal mush is not uniform in the pluton section but it is largest 
near the floor and roof while no detectable crystal accumulation effects 
were found in the central part.. 

(iii) in total, 20 % of interstitial melt was removed from the magma 
batch and apparently transported to shallower crustal levels. Gravity-
driven crystal accumulation processes, which are unidirectional, are 
unable to render such symmetrical accumulation profile. By contrast, the 
symmetrical accumulation profile provides evidence for mechanical 
filtering and capture of phenocrysts as the convecting suspension 
percolates through the porous crystal framework of both solidification 
fronts. 
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Úvod 
 
Vnitřní dynamika a životní styl magmatických krbů jsou určeny 

kombinací chladnutí, krystalizace, mechanického pohybu a deformace 
magmatu (např. Bea, 2010). S rostoucím obsahem krystalů v magmatu 
roste jeho efektivní viskozita a relativní pohyb krystalů v tavenině i pohyb 
magmatu jako celku se stává progresivně obtížnější (např. Barnea & 
Mizrahi, 1973; Petford, 2009; Picard et al., 2013). Postup krystalizace tak 
předurčuje rheologické vlastnosti a mechanické chování magmatické 
suspenze. Rheologie magmatu je pak klíčová pro způsob a rychlost 
magmatického toku, resp. konvekce, a spoluurčuje rychlost chladnutí 
a krystalizace magmatického tělesa. V tuhnoucím magmatu tedy existuje 
vzájemná zpětná vazba mezi mechanickými a termálními krystalizačními 
procesy. 

V magmatických krbech probíhá tuhnutí a krystalizace 
nestejnoměrně a jejich rychlost je funkcí polohy uvnitř krbu. Chladnutí 
začíná na kontaktu s okolní horninou a postupuje do vnitřních částí tělesa. 
V důsledku toho se vyvíjí solidifikační fronta, která tvoří rozhraní mezi 
tekutou vnitřní částí tělesa a vykrystalizovanou zónou blíže k jeho okraji. 
Během krystalizace roste mocnost solidifikační fronty a dochází k jejímu 
postupu do nitra magmatického krbu na úkor vnitřní tekuté (suspenzní) 
zóny. Suspenzní zóna může konvektovat a krystaly v ní se mohou 
gravitačně pohybovat v důsledku rozdílných hustot (Marsh, 1989, 1995; 
Schwindinger, 1999; Verhoeven & Schmalzl, 2009; Bea 2010; Huber et 
al., 2012), přičemž efektivita konvekce a gravitační separace krystalů 
závisí, mimo jiné, na mocnosti suspenzní zóny. Rychlost gravitačního 
pohybu krystalů tak může překročit rychlost postupu solidifikační fronty 
směrem od stropu magmatického krbu. Postup horní solidifikační fronty 
tak může být efektivně zastaven a další tuhnutí tělesa probíhá dominantně 
akumulací krystalů a růstem solidifikační fronty na dně magmatického 
krbu. 

Interakce postupu solidifikační fronty a gravitační separace krystalů 
umožňuje definovat dva koncové členy způsobu tuhnutí magmatických 
těles: (i) tuhnutí řízené solidifikačními frontami, kde většina krystalizace 
probíhá in-situ v symetrické horní a spodní solidifikační frontě; (ii) uhnutí 
řízené akumulací krystalů, kde spodní solidifikační fronta roste jako 
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sloupec kumulátu a horní solidifikační fronta se v důsledku pohybu 
krystalů nevyvíjí. Přechod mezi těmito koncovými členy, a tím i vývoj 
magmatického krbu jako celku je řízen krystalizační kinetikou. Rychlosti 
nukleace a růstu krystalů totiž určují nejen rheologii suspenze, ale také 
velikosti a počty krystalů na hranici solidifikační fronty, a tím i její 
stabilitu vzhledem ke gravitačnímu pohybu krystalů. 

S výjimkou vzácných případů, jakými jsou např. lávová jezera na 
Havaji, jsou magmatické krby nepřístupné přímému pozorování (např. 
Cashman & Marsh, 1988; Cashman, 1993). Studium jejich vnitřních 
procesů tak zůstává omezeno na nepřímé metody, např. laboratorní 
experimenty nebo numerické modelování. Tato práce si klade za cíl 
ukázat, že magmatické textury představují cenný záznam kinetiky 
a mechaniky vnitřních procesů v magmatických krbech. Spojení 
numerických, případně laboratorních metod s výzkumem magmatických 
textur tak poskytuje důležitý nástroj k pochopení vnitřní dynamiky 
a životního stylu” magmatických krbů. 

 
 

Cíle práce 
 
Základním cílem této práce je přispět k pochopení procesů 

krystalizace v magmatických krbech s využitím informací obsažených 
v texturním záznamu utuhlých magmatických hornin. Dílčí cíle této práce 
jsou: 

(i) vyvinout inverzní numerickou metodu k výpočtu rychlostí 
nukleace a růstu krystalů na základě distribucí velikostí zrn;  

(ii) vyvinout dopředný numerický model vzniku a vývoje 
magmatických textur a studovat texturní efekty homogenní a heterogenní 
nukleace a mechanické separace krystalů a taveniny;  

(iii) použít numerické modely texturního vývoje k pochopení 
krystalizačních procesů v magmatech různého složení a v různých 
geologických podmínkách. 
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Metodika 
 
V této práci je kombinován terénní geologický výzkum pomocí 

metod kvantitativní texturní analýzy s numerickým modelováním vzniku 
a vývoje magmatických textur v různých podmínkách. Kvantitativní 
texturní analýza je použita na široké škále velikostí, od výbrusů přes 
hladké řezy až po povrchy výchozů, a výsledná texturní data jsou 
zpracována pomocí tradičních (distribuce velikostí zrn, shlukovací index) 
i nových (kontaktní vztahy, kombinované velikostní a prostorové 
parametry) statistických parametrů. Výsledkem je získání nových sad 
texturních dat ze čtveřice odlišných magmatických systémů Českého 
masivu: (i) smrčinského granitového batolitu; (ii) krkonošsko-jizerského 
plutonického komplexu; (iii) kdyňské mafické intruze; (iv) vulkanitů 
Českého středohoří. Texturní data z přírodních magmatických systémů 
jsou interpretována pomocí vlastních krystalizačních modelů simulujících 
vznik textur. Krystalizační modely zahrnují efekty homogenní 
a heterogenní nukleace, růstu krystalů a akumulace krystalů nebo extrakce 
intersticiální taveniny z krystalové kaše. Kvantitativní srovnání přírodních 
a simulovaných textur umožňuje identifikovat roli dílčích procesů při 
krystalizaci magmatu jako celku a poskytuje vhled do vnitřní dynamiky 
tuhnoucího magmatického krbu. 
 
 
Výsledky a závěry 
 
Část 1: Inverzní modelování distribuce velikostí zrn: 

(i) textury charakterizované identickou křivkou distribuce velikostí 
zrn mohou vzniknout jako výsledek různých kombinací časově závislých 
rychlostí nukleace a růstu. Tyto kombinace se nicméně odlišují průběhem 
krystalinity v závislosti na čase. 

(ii) pro přibližně lineární závislost krystalinity na čase je vypočtená 
rychlost růstu vysoká v počátečních a konečných fázích krystalizace 
a nejnižších hodnot nabývá v její střední části. V důsledku toho lze 
předpokládat, že v počátečním a konečném stádium krystalizace systém 
zaznamenává nejvyšší míru nerovnováhy. 
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(iii) hodnoty rychlostí nukleace a růstu jsou úměrné sklonu distribuce 
velikostí zrn. Pro podmínky přibližně odpovídající krystalizaci lávových 
jezer na Havaji naše metoda poskytuje rychlosti růstu v řádu 10–11 cm s-1, 
což je v dobrém souladu s pozorováním. 
 
Část 2: Kinetický model nukleace a růstu 

(i) syntetické textury vypočtené novým třírozměrným krystalizačním 
modelem připomínají přírodní magmatické textury a pokrývají rozsah od 
stejnoměrně zrnitých po seriální typy. Různé kombinace nukleačních 
a růstových funkcí poskytují textury s identickou distribucí velikostí zrn, 
kontaktními, prostorovými a tvarovými parametry. Inverzní modelování 
kinetických veličin na základě texturních parametrů tak neposkytuje 
jednoznačné řešení ani v případě, kdy jsou použity i ostatní texturní 
charakteristiky kromě distribuce velikostí zrn. 

(ii) byly identifikovány texturní parametry, jejichž hodnota zůstává 
konstantní pro všechny textury vzniklé homogenní nukleací a růstem 
krystalů a nezávisí na hodnotách rychlostí nukleace a růstu. Vyhodnocení 
těchto parametrů v přírodních texturách poskytuje silný nástroj 
k identifikaci texturního efektu dalších krystalizačních procesů jako je 
heterogenní nukleace, mechanické interakce krystalů, texturní zrání nebo 
vznik ochuzených vrstev taveniny během růstu. 
 
Část 3: Texturní efekt heterogenní nukleace 

(i) krystalizační simulace ukazují, že textury vzniklé za účasti 
heterogenní nukleace pokrývají s rostoucím efektem heterogenní nukleace 
rozsah od seriálních po porfyrické typy. Textury s konvexními 
distribucemi velikostí zrn, charakteristické pro mnohé vulkanické 
i plutonické horniny a obvykle interpretované jako výsledek 
diskontinuální krystalizace nebo míšení magmat, mohou vzniknout také 
kontinuální krystalizací v uzavřeném systému. 

(ii) řada texturních parametrů, včetně míry křivosti distribuce 
velikostí zrn, shlukovacího indexu a kontaktních vztahů, koreluje 
s podílem heterogenních nukleí v textuře a může být využita k určení 
tohoto podílu v přírodních texturách. 

(iii) úplná texturní analýza vzorků několika reprezentativních 
zástupců vyvřelých hornin ukazuje, že více než 90 % nukleí vzniklo 
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heterogenním způsobem během polyfázové krystalizace granitových 
magmat, ale pouze 60 až 70 % nukleí vzniká heterogenně 
v monominerálních mafických nebo ultramafických magmatických 
suspenzích. 
 
Část 4: Texturní efekt akumulace krystalů 

(i) Monte Carlo simulace texturního vývoje krystalových kaší 
ukazují, že během mechanické akumulace krystalů dochází k vývoji 
prostorového uspořádání krystalů od náhodného směrem k vyšší 
pravidelnosti (ordered textures). Tento efekt je kvantitativně 
charakterizován rostoucí hodnotou shlukovacího indexu s postupující 
akumulací krystalů nebo extrakcí intersticiální taveniny. 

(ii) závislost shlukovacího indexu na pokroku akumulace krystalů 
nebo extrakce intersticiální taveniny závisí pouze na iniciální krystalinitě 
a distribuci velikostí zrn krystalové suspenze. Komplementárně 
ke geochemickým studiím tak texturní analýza na základě měření 
prostorových distribučních vztahů zrn umožňuje odhalit záznam 
akumulace krystalů a extrakce taveniny z magmatických suspenzí. 

(iii) průběh akumulace krystalů a krystalinita, při které dochází 
k rheologickému přechodu z pohyblivé suspenze k pevné krystalové 
kostře, závisí na předchozí krystalizační historii. Řídké suspenze 
(~5 obj. % krystalů) mohou být kompaktovány až na úroveň ~65 obj. % 
krystalů, kdy dochází ke vzniku rigidní krystalové kostry. Naproti tomu, 
hustá suspenze s ~35 obj. % krystalů vzniklá in-situ krystalizací je 
charakteristická komplexním propojením krystalů a je téměř neschopná 
další kompakce bez duktilní deformace nebo křehkého porušení 
krystalové kostry. Obsah vyrostlic větší než 35 – 40 obj. % v některých 
vulkanických produktech tak svědčí o tom, že tyto mohou být 
remobilizované částečné kumuláty. 
 
Část 5: Texturní evidence pro akumulaci krystalů v krkonošsko-jizerském 
plutonu: 

(i) terénní texturní výzkum v jizerském granitu krkonošsko-
jizerského plutonu (sever Českého masivu) ukázal na kontinuálně klesající 
shlukovací index a obsah vyrostlic K-živce napříč více než 550 m 
mocným tělesem porfyrického granitu. Kontinuální texturní záznam 
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svědčí o vmístění tělesa v podobě jedné dávky magmatu a o jeho následné 
vnitřní diferenciaci. Jednoduché termální úvahy ukazují na rychlost 
vmístění magmatu v řádu 0,14 km3 rok-1, což je hodnota srovnatelná 
s rychlostí produkce magmatu v aktivních vulkanických obloucích. 

(ii) texturní záznam vyrostlic K-živce ukazuje, že porfyrický granit 
představuje částečný kumulát, který byl v proměnlivé míře obohacen 
o vyrostlice K-živce, resp. ochuzen o intersticiální taveninu. Míra extrakce 
taveniny je nejvyšší poblíž stropu a dna magmatického pulzu, ale není 
zaznamenána v jeho centrální části. 

(iii) z jizerského granitu bylo celkem extrahováno asi 20 % 
intersticiální taveniny, která byla zřejmě transportována do mělčích 
korových úrovní. Vnitřní diferenciace tělesa zřejmě nemohla proběhnout 
gravitací řízeným pohybem zrn vůči tavenině, protože ten je jednosměrný 
a nemůže vést k pozorovanému symetrickému diferenciačnímu profilu. 
Symetrický profil s maximy akumulace krystalů v blízkosti dna a stropu 
magmatického rezervoáru je konzistentní s hypotézou mechanického 
filtrování vyrostlic z konvektující magmatické suspenze, která částečně 
prosakuje rigidními zónami dolní a horní solidifikační fronty. 
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