
Abstrakt 

Závěrečný stadiál poslední doby ledové – mladší dryas (12 650 – 11 500 cal yr BP) – je 

ze sedimentů evropských jezer relativně dobře popsaný, ve střední Evropě však studie, které by 

se zabývaly jeho průběhem, zcela chybí. Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem tento 

stadiál probíhal ve střední Evropě, a to na základě sedimentového profilu z Černého jezera na 

Šumavě. Ke klimatické rekonstrukci byly využity subfosilní zbytky pakomárů, pomocí kterých 

lze s využitím švýcarsko-norského modelu zrekonstruovat původní průměrnou červencovou 

teplotu. Provedena byla také geochemická analýza, která určila intenzitu eroze, úživnost jezera 

a jeho zdroje organických látek. Pro doplnění informací o povodí byla využita také pylová 

analýza. 

V sedimentu byly identifikovány tyto klimatické výkyvy: starší dryas (13 583 – 13 394 cal yr 

BP), Alleröd (13 394 – 12 383 cal yr BP), mladší dryas (12 383 – 11 394 cal yr BP) a raný 

holocén (11 394 – 11 138 cal yr BP). Nepodařilo se signifikantně prokázat přítomnost dvou fází 

mladšího dryasu, nicméně interpretace izotopického signálu naznačuje, že první polovina této 

chladné oscilace mohla být sušší. Rekonstruované teploty se pohybovaly v rozmezí od 8,30 až 

10,31 °C. Průměrné hodnoty pro období staršího dryasu byly 8,92 °C, Allerödu 9,61 °C, 

mladšího dryasu 9,17 °C a raného holocénu 10 °C. Rekonstruovaná teplota po celém průběhu 

křivky kolísala, což odpovídá nestálému pozdně glaciálnímu klimatu. Dominantními druhy 

pakomárů byli v téměř celé sledované části profilu profundální druhy Micropsectra radialis-

type, Heterotrissocladius grimshawii-type a Procladius sp., které byly doprovázeny druhy 

litorálními, hojnými především v úsecích profilu odpovídajících Allerödu a ranému holocénu. 

Během mladšího dryasu tyto druhy téměř vymizely. Černé jezero bylo v pozdním glaciálu 

ultraoligotrofní až oligotrofní, a minimálním množstvím organické hmoty v sedimentu (0,48 – 

2,84 % Corg) a dobře prokysličeným hypolimniem. 
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