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Uvod

Jezemi sedimentr' jsou ýmamným a možná nejspolehlivějším archivem klimatu
kontinentálního prostředí střední Sibiře. Jde o pestrou směs autochtonních
a alochtonních anorganiclaých i organických materiiílů. V sedimentech jsou
zaznamenžny informace z vlastního jezerního prostředí, a|e i z celého povodí.
Klimatické změny se odrážejí v poměru a charakteru jednotliých komponent.
.Anorganická složka jezerních sedimentu nejčastěji zahrnuje křemen, karbonáty
a jílové minerály. organická se skládá z makrozbytků a schránek odumřelých
žir.očišichů a rostlin. Významnou skupinu ýtoplanktonu s širok1/an
environmentálnim uplatněním předstalují rozsivky (Bacillariophyceae). Druhové
určení rozsivek je ve většině případů možné na zák|adě moďologie křemiých
schriínek zachovaných v sedimentu. odolnost opálu jejich schrrínek je dostatečná
k r1tvoření stabilního fosilního záznamu. Jelikož jsou ekologické nároky
1ednotliých rozsivkoých druhů specifické, může rozsivková ana|ýza
r' sedimentech poskytnout podrobné informace o zrrěnách v jezerním prostředí.

Disertaění práce se zabývá studiem vrtných jader z Aralského a Bajkalského
jezera a jejich paleoenviromentiílními interpretacemi s paleoklimatickými
aplikacemi. Podstatnou část práce tvoří právě ana|ýza fosilních rozsivkoých
druhů. Kombinace rozsivkové ana|ýzy s dalšími metodami charakterizující
zejména anorganickou ěást sedimentu umožnila v konečném ýsledku studií
identifikovat a charakterizovat g|aciální a interglaciální historii Bajkalského
JercÍa v intervalu 60 až350 tisíc let. V případě Aralského jezera byl studovaný
interval kratší (poslední dva tisíce let). Výsledkem studie byla charakterizace
jednotliých identiÍikovaných změn hladiny vody v jezeře ve studovarrém období.


