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ABSTRAKT 
 

Předložená práce má rešeršní charakter a zabývá se jantarem a jeho inkluzemi. V první části se věnuji 
obecným informacím jako jsou vlastnosti a vznik jantaru, faktory pro zachování inkluzí v jantaru a 
naleziště jantaru. Druhá část práce popisuje několik metod výzkumu jantaru. Jedná se přitom zejména 
o řádkovací elektronový mikroskop a Ramanovou spektroskopii. Dále popisuji možnosti získání 
informací o botanickém a geografickém původu vzorků. V poslední části se snažím posunout od ryze 
obecných výkladů k praktickému významu výzkumu jantaru a k otázce, jaké informace nám jantar a 
jeho inkluze mohou poskytnout. Shrnuji několik výsledků vybraných výzkumných týmů. V žádném 
případě se nejedná o kompletní přehled ani výčet. Výsledky jsou rozděleny do tří skupin – informace o 
klimatu a prostředí, ve kterém vzorky vznikly, informace o vývoji života a druhů a jako poslední 
informace o soužití druhů. 

 

SUMMARY 
 

My Bachelor thesis, having a background research character, is focused onto amber and its inclusions. 
In the first part of my thesis, I give some general information on amber: its characteristics and 
formation, factors for the preservation of inclusions in amber, and distribution of amber. The second 
part gives a short describtion of methods for amber research. The main focus is on scanning electron 
microscopy and Raman spectroscopy. I depict some points of the research of geographical and 
botanical origin of the samples too. As for the last part, I try to get from the rather theoretical 
explanations to practical points of amber research: what information can amber and its inclusions offer 
to us? I summarize a few results of amber research which are devided into three groups: information 
about the climate in which the sample was formed, information on the evolution of life, and 
information on coexistence of species.
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ÚVOD 

 

Jantar už dlouho poutá lidskou pozornost. Z mladší historie je známa jantarová komnata, která zmizela 
během druhé světové války. Ještě dříve existovaly takzvané jantarové stezky, které spojovaly severní a 
jižní Evropu již v dobách před počátkem našeho letopočtem, možná už i dříve v bronzové době. Jisté 
je, že už Plinius starší věděl, že jantar vzniká z pryskyřic stromů a tím odporoval i starým mýtům jako 
např. vzniku z výkalů šelem. Také si už všiml, že jantar obsahuje inkluze. 

Plinius starší měl jistě dosti omezené možnosti, jak jantar zkoumat a jaké závěry ze získaných 
informaci vyvodit. V dnešní době jsou techniky, nástroje ale i znalosti, které máme, tak pokročilé, že 
jsme schopni vyčíst z jantaru informace, o kterých si Plinius asi jen mohl nechat zdát. Nástrojů a 
metod je hodně a vyvíjejí se, poskytují detailnější obraz. Velice zajímavým tématem výzkumu jantaru 
je stále získávání informací ke geografickému a biologickému původu jakož i o zralosti vzorku. 
K tomu se používají zejména spektroskopie, jako jsou Ramanova nebo infračervená spektroskopie. 
Také 13C jaderná magnetická resonanční spektroskopie se využívá. K výzkumu inkluzí se hodí 
elektronové mikroskopy, které jsou schopné snímat organismy ve stále  rostoucím zvětšení. Někteří 
vědci ale i zde pracují se spektroskopií, která by mohla dodat další zajímavé informace o inkluzích. 

Ve své práci bych chtěla v první části shrnout několik obecných informací o jantaru. Krátce 
představím definice chemismu jantaru, vznik pryskyřic a jejich vývoj k jantaru a naleziště jantaru. 
Ve druhé části práce se snažím popsat metody výzkumu jantaru, které jsou v dnešní době užitečnou 
pomocí při určování inkluzí ale i zralosti jantaru. Jedná se zejména o skenovací elektronový 
mikroskop (SEM) a Ramanovou spektroskopii. Některé jiné metody budou velice krátce zmíněny 
v podkapitole o výzkumu geografického a biologického původu jantaru. Dále bych chtěla v poslední 
části práce poukázat na některé výsledky, které z výzkumu jantaru a jeho inkluzí vzešly. Jsou 
roztříděné do tři skupin: první skupina poukáže na výsledky, které nám dávají informace o 
klimatických podmínkách v době vzniku inkluze, druhá skupina nám ujasní některé souvislosti vývoje 
organismů v historii země a třetí skupina ukáže na různé formy soužiti organismů. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O JANTARU 

1.1. Definice a chemismus fosilních pryskyřic 

 

Jantar je podle Andersona a Crellinga (1995) pevná organická hmota, která se nalézá v uhlí a jiných 
sedimentech jako makroskopické a mikroskopické částice, které jsou odvozeny z pryskyřic vyšších 
rostlin. Jantar nemá kristalickou strukturu ani štěpnost (Poinar, 1992). 

Složení jantaru je různé, např. závisí na složení primárních pryskyřic (Jehlička a kol., 2004). Jantaru je 
většinou tvořen směsí terpenoidů a fenolických sloučenin v různém stupni polymerizace (Martínez-
Delclòs a kol., 2004). Prekursory terpenoidů jsou isopreny se základním celkem C5H8. Isopreny jsou  
odvozeny z melavonové kyseliny, která je produktem biosyntézy. Jantary obsahují i těkavé 
sloučeniny, např. mono-, seskvi- nebo diterpenoidní uhlovodíky. Těkavé sloučeniny zlepšují fluiditu 
pryskyřice a představují určité „změkčovadlo“ (Winkler a kol., 2001). Těkavé složky se buď zachycují 
do netěkavé základní hmoty jantaru nebo mohou v průběhu času uniknout do atmosféry (Winkler a 
kol., 2001; Martínez-Delclòs a kol., 2004). Netěkavá složka terpenoidů většinou obsahuje nenasycené 
karboxylové di- nebo triterpenoidní kyseliny. Vedle terpenoidů se nachází v jantaru další sloučeniny 
jako alkoholy, aldehydy nebo estery (Winkler a kol., 2001). Složení jantaru ovlivní dokonce i to, 
v jaké části rostliny vznikal – protože v různých částech vznikají různé pryskyřice (Poinar, 1992; 
Martínez-Delclòs a kol., 2004). 

Jako obecná chemická vlastnost jantaru je známa jeho rozpustnost v alkoholu ale ne ve vodě 
(Martínez-Delclòs a kol., 2004). Jinak jsou dílčí chemické vlastnosti jantaru závislé na biologickém 
původu jantaru a také na geologické historii - jaké byly podmínky sedimentace, jak se ukládal a jaké 
další vlivy od doby uložení v sedimentu působily na hmotu (Anderson a Crelling, 1995). 

Vzhledem k tomu, že složení je tak nejednoznačné, definice jantaru se ne vždy shodují a také 
označování jantaru se liší. V této problematice existuje velká nejasnost, která je podporována i faktem, 
že některé jantary se nazývají podle toho, kde se nalézají. Těmto nomenklaturám chybí ale jakékoliv 
vědecké podklady (Anderson a Crelling, 1995). 

1.2. Produkce pryskyřic 

 

Rostliny, které produkují pryskyřici spadají pod dvě oddělení, a to jehličnany (Pinopsida) a 
krytosemenné (Magnoliophyta). Dnes existují jen dvě čeledi jehličnanů, které vytvářejí značné 
množství pryskyřice: borovicovité (Pinaceae) a blahočetovité (Araucariaceae) (Langheim, 1995). Z 
krytosemenných je zajímavý hlavně rod Hymenaea, který  vytvořil velké objemy pryskyřice na jižní 
polokouli, zejména v případě mexicého a dominikánského jantaru (Martínez-Delclòs a kol., 2004) a 
dále je Hymenaea zdrojem pro většinu kopálu, který se dnes vyskytuje (Poinar, 2002). Dalším rodem, 
který je častým zdrojem jantaru na jižní polokouli je damaroň (Agathis), který patří k blahočetovitým 
(Araucariaceae). Zdrojové dřeviny baltského jantaru nejsou tak jednoznačné, poměrně pravděpodobná 
je Pinus succinifer (např. Wichard, 2005). Ale například studie Wolfe a kol. (2009), tomu odporuje. 
Pomocí Fourier-Transfrom infračervené mikrospektroskopii došli k závěru, že zdroj baltského jantaru 
by mohly být rostliny z čeledi pajehličníkovitých (Sciadopityaceae). 

Proč ale vůbec stromy pryskyřice produkují? Vysvětlení bylo navrhováno více. Tak např. pomocí 
pryskyřice stromy reagují na fyzikální poškození nebo pryskyřici využívají jako obranu proti různým 
škůdcům, jako jsou houby nebo hmyz (Farrell a kol., 1991). Dále se může rostlina chránit proti UV 
záření, vytvářet ochranný obal okolo semena, který nechá semeno vyklíčit až po požáru (Anderson a 
Crelling, 1995), ukládat v něm nepotřebné produkty metabolismu, vytvářet bariéru ke snižování 
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teplotních a vodních ztrát (Martínez-Delclòs a kol., 2004) nebo přitahovat opylovače (Anderson a 
Crelling, 1995; Martínez-Delclòs a kol., 2004). 

Produkce pryskyřic je tedy ovlivněná podmínkami prostředí, zejména pravidelné vichřice a požáry 
(Martínez-Delclòs a kol., 2004). Větší koncentrace kyslíku v atmosféře v křídě přitom způsobila větší 
pravděpodobnost lesních požárů, a proto mohla být produkce pryskyřic větší. Musí existovat ale také 
značné množství dospělých stromů, protože mladí jedinci nevytváří mnoho pryskyřic. Produkce 
pryskyřic je na jaře a v létě větší než na podzim a v zimě (Martínez-Delclòs a kol., 2004). 

1.3. Vývoj jantaru a inkluzí v něm 

 

Z hlediska fyzikálního charakteru rozdělil vznik jantaru Poinar (2002) do tří fází: první je viskózní, 
lepkavá fáze pryskyřice ze zdrojového stromu. Druhá fáze je neohebná a tvrdší a odpovídá kopálu. 
Třetí fáze je jantar, který je nejtvrdší fází. Hranice mezi kopálem a jantarem není jednoznačná. 
Edwards a kol. (2007) udává stáří 2 milionů let jako hranici. Poinar (1992) udává hranici 3-4 milionů 
let a dodává, že kopály mají bod tání pod 150°C, jantary nad 250°C a to jen pod tlakem. Během 
vývoje jantaru dochází zejména k polymerizaci (Winkler a kol., 2001), kdy z krátkých monomerů 
vznikají delší polymery, které způsobí ztvrdnutí hmoty (Poinar, 1992). Dále dochází k aromatizaci, 
kondenzaci (Jehlička a kol., 2004) a oxidaci (Poinar, 1992). S rostoucím stářím se jantar přemění na 
kerogen (Martínez-Delclòs a kol., 2004). 

Biologické inkluze v jantaru jsou druhově velice 
omezeny. 99% inkluzí baltského jantaru 
odpovídají členovcům (Arthropoda), 75% z toho 
je hmyz (Insecta). 25% z inkluzí jsou obojživelníci 
(Amphibia) (Wichard, 2005). Důvodů, proč 
existuje taková nerovnováha je mnoho. Za prvé je 
to viskozita pryskyřic. Ta určuje také, jaké 
velikostní organismy se v pryskyřici přednostně 
zachycují. Velikost většiny inkluzí bývá pod 
5 mm. Další faktor je způsob života organismů 
(Martínez-Delclòs a kol., 2004). Např. 
střechatkovité (Sialidae) a vodnářkovité 
(Sisyridae), kteří většinu času tráví schovaní pod 
kameny, nenajdeme často jako inkluze v jantaru. 
Naopak druhy, které žijí v hejnech jako 
bahnomilkovití (Limoniidae) nebo pakomárovití (Chironomidae) můžeme najít často a to i ve velkých 
skupinách v jednom vzorku (Wichard, 2005). Příklad pro inkluze s druhem, který žije v hejnech je 
vidět na Obr. 1. Vedle druhů, kteří vytváří hejna obecně, bývají časté druhy xylofágní (Martínez-
Delclòs a kol., 2004). Dále se zachycují zřejmě dobře ty druhy, které mají svoje habitaty blízko 
zdrojovým stromům. Bývají to tedy lesní druhy. Vzhledem k vyšší produkci pryskyřic je i víc letní 
druhů než zimních zachyceno v jantaru. 

Aby se jantar a inkluze v něm po milionech letech zachoval, je třeba dosáhnout určitých podmínek. 
Pokud se jantar uzavárající inkluzi zachová, tak je inkluze obvykle ovlivněna zejména autolýzou 
(samo-trávení buněk vlastními enzymy) (Poinar, 2002). Antimikrobiální složky v jantaru způsobí, že 
inkluze bývají zachovány v dobré kvalitě (Poinar, 2002). Velice záleží i na složení a charakteru 
pryskyřic, z nichž vzniká jantar (Martínez-Delclòs a kol., 2004). Význam oxidace závisí na viskozitě 
pryskyřic (Winkler a kol., 2001). Důležitou roli hraje voda, která má podobnou hustotu jako jantar a 
může ho tak transportovat. Ještě důležitější je ale fakt, že voda vznikající jantar chrání před oxidací a 
tím i před rozkladem organické hmoty (Wichard, 2005). Mořská sůl, která na pryskyřici působí, pokud 

Obr.1. Hejno mravencovitích (Formicidae) v 
dominikanským jantaru (Arillo, 2007). 
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se pryskyřičný detrit dostane do moře, se chová také jako katalyzátor polymerizace organické hmoty 
(Poinar, 1992). Zda se organická hmota zachová, závisí také na prostředí ukládání, diagenetické 
historii a exogenních vlivech, které na jantar působí (Martínez-Delclòs a kol., 2004). Zde je třeba 
uvažovat vedle vody zejména tlak a teplotu (Brody a kol., 2001). Dále k tomu patří ale i redoxní 
podmínky a s tím spojená litologie a hydrodynamické podmínky (Jehlička a kol., 2004). 

Zralost jantaru tedy není jen otázka stáří, ale i teploty (Brody a kol., 2001). Edwards a kol. (2007) 
popisuje zrání jantaru jako komplexní proces, přičemž hmota projde jak mechanickou tak chemickou 
změnou. Oxidace a termální rozklad v pozdějších stádiích vývoje působí hlavně na labdanové 
diterpenoidy, které rozpadají na menší molekuly, které mají zvýšenou mobilitu. Tlak a vlhkost mohou 
dále způsobit vznik trhlin, rýh a kalnosti jantaru (Edwards a kol., 2007). 

1.4. Naleziště 

 

Podobně jako jsou inkluze druhově vymezené tak i 
naleziště jantaru jsou prostorově a časově omezená 
(Poinar, 1992). Zprávy o nejstarších nálezech se 
poněkud liší. Někteří vědci udávají karbon 
(Wichard, 2005; Poinar, 1992). Oproti tomu jiné 
vědci udávají nejstarší nálezy z triasu (Anderson a 
Crelling, 1995). 

Poinar (1992) udává dva hlavní časové úseky 
vzniku jantaru a to Mezozoikum a Keozoikum. 
Počet nálezů začíná růst zejména během křídy 
(obr. 2), kdy vzrostla četnost hlavně 
Araucariaceae (Martínez-Delclòs a kol., 2004). 
Nejstarší jantar s inkluzí členovce je z Libanonu a 
má stáří 130 milionů let, což odpovídá také spodní 
křídě (Poinar, 2002). Arnold a kol. (2002) uvádí 
dále nález nejstarší inkluze ještěrky, 120 milionů 
let stará a také z libanonského jantaru. 

Podle klimatických modelů (Barron a kol., 1989) 
se ukázalo, že na pobřežních liniích moře Tethys 
existoval během křídy silný monsun, který mohl být jedním z důvodů hojné existence jantaru z období 
křídy. Už jsem ale také zmínila velkou koncentraci kyslíku v atmosféře, která by mohla podporovat 
lesní požáry a tím produkci pryskyřic. Na konci křídy jantaru zase ubývá, na jižní polokouli 
nenalézáme žádné nálezy. 

Největší část významných nalezišť jantaru se nachází na severní polokouli. Nejznámější je zřejmě 
baltský jantar. Dále můžeme uvést kanadský, new jerseyiský, rumunský, sicilský, čínský, aljašský a 
sibiřský jantar. Některá naleziště se vyskytují blíže rovníku – např. libanonský, mexický, 
dominikánský, barmský a izraelský. Na jižní polokouli jich je ale opravdu méně a nejsou tak 
významná. 

Na území České Repbuliky se nachazí naleziště takzvaného valchovitu. Leží u obci Valchov, po 
kterém tento druh jantaru dostal jméno, blízko Boskovic na Moravě (Kováříková, 2007). 

Obr.2. Naleziště jantaru vzniklé během křídy (spodní 
a svrchní) (Martínez-Delclòs a kol., 2004). 
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2. VÝZKUM JANTARU A JEHO INKLUZÍ 

 

Jako při každém výzkumu musíme metody zřejmě vybrat podle toho, co chceme ze vzorku zjistit. 
Pokud se zabýváme fosilními organismy, měli bychom také mít základní znalosti o organismech, které 
jsou zachované v jantaru (Schweitzer a kol., 2008). 

Pokud je vzorek na mikroskopické úrovni dobře zachován, tak je určitá naděje, že má dobrou kvalitu i 
na molekulární úrovni (Schweitzer a kol., 2008). 

2.1. Řádkovací elektronový mikroskop – Scanning Electron Microscope (SEM) 

 

Metoda hojně využívána pro výzkum inkluzí a fosilií je řádkovací/skenovací elektronový mikroskop 
(angl. scanning electron microscope, SEM). Základ této metody spočívá v ozaření vzorku 
elektronovým paprskem. Jako reakce na ozáření vznikají jak nízko- tak i vysoko-energetické paprsky 
elektronů. Oba druhy jsou využívané k výzkumu, první jsou takzvané secondary electrons (SE) a 
druhé jsou backscattered electrons (BSE) (Orr a kol., 2002).SEM-SE je zvlášť vhodný pro zkoumání 
povrchu a morfologie vzorku. SEM-BSE nám davá přehled o prvkovém rozdělení ve vzorku. 

Dostaneme obraz vzorku v meřítkách mikro- až nanometrech, jak ukazuje Obr. 3. Výhodou 
řádkovacího elektronového mikroskopu je velké rozlišení, které umožní zkoumat např. vztah mezi 
protozoa a hyfami (Kowalewska a Szwedo, 2009). Poskytují nám takto možnost zkoumat detaily, jak 
to předtím nebylo možné. Ascaso a kol. (2003) např. zkoumali poprvé některé ultrastrukturní detaily 
jako vakuoly, mitochondrie a lipidy některých fosilních prvoků v jantaru. Obr. 4. např. je snímek 

Ascasa a kol. (2003), který zobrazí protozoa a hyfy. Výzkum ultrastrukturních detailů může být zvlášť 
výhodný jak pro určování mikroorganismů, tak i pro průzkum symbiotických vztahů (Ascaso a kol., 
2003). Zde lze vidět velký potenciál pro budoucí výzkum mikroorganismů. Zatím je tento obor ve 
svých počátcích. Ale vzhledem k tomu, že mikroorganismy jsou velice početné, různorodé a vyskytují 
se na Zemi nejdéle, tak mu v budoucnosti jistě přibývá na významu (např. Martín-González a kol., 

Obr. 4. 3D obráz španelského jantaru – protozoa a hyfy. 
Pomocí konfokální laser skenovací mikroskopie. Detail 

zobrazí protozu. (Ascaso a kol., 2003). 
Obr. 3. Příčný řez hyfou. SEM-BSE. 

(Ascaso a kol., 2003). 
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2009). Velkou nadějí přitom jsou právě elektronové, optické i fluorescenční mikroskopy, které se 
nadále zlepšují a již nyní umožňují výzkum na metrické úrovni. 

SEM-BSE nám dává informace o prvkovém rozdělení ve vzorku. Protože koeficient zpětného rozptylu 
se zvýší se zvyšujícím se atomovým číslem. A proto se jeví těžké prvky světlé a lehké prvky se 
naopak jeví tmavě. U SEM-SE jsou tyto kontrasty většinou skryty topografii (Orr a kol., 2002). 

Hloubka, ze které SEM-
BSE je schopen snímat, 
záleží na materiálu 
vzorku a na 
zrychlujícím se napětí, 
které nosí elektronový 
paprsek. Svazek 
elektronů proniká tím 
hlouběji, čím je větší 
zrychlující napětí a 
menší atomové číslo. 
Výhoda toho je, že umožní zkoumat různé vrstvy, které leží nad sebou. Často tyto vrstvy jsou k tomu 
ještě zhutněné a zatlačené do jedné vrstvy (Orr a kol., 2002). Na Obr. 5. je tata výhoda patrná – 
s vyšším zrychlujícím napětím se objeví končetiny lasturnatky (Ostravoda), které předtím nebyli vidět. 

Spolu s transmisním elektronovým mikroskopem (TEM) se dají z vysledků SEM vyvodit informace k 
polymerizaci a stupni konzervace vzorku (Kowalewska a Szwedo, 2009). 

Abychom ale mohli zkoumat vzorek pomocí skenovacího mikroskopu, musí obvykle zahrnovat 
vodivou vrstvu. Běžně se tak na vzorek aplikuje vrstva uhlíku, zlata/palladia nebo iridia (u cílového 
rozlišení v nanometrech). Nové metody (např. environmental/low vacuum SEM nebo field emission 
SEM (FESEM)) tuto vodivou vrstvu ani nepotřebují, často pak rozlišení bývá horší. Vhodnějí 
pozorování umožňují vzorky s kovovou vrstvou. Další zlepšení rozlišení a zvětšení můžeme 
dosáhnout kratšími svazky elektronů a přesnějším zaostřením (Schweitzer a kol., 2008). 

Aby lépe charakterizovali inkluze se jiní autoři pokusili extrahovat části fosilních organismů z jantaru. 
Azar (1997) například vyzkoušel různá rozpouštědla, přičemž největší úspěch měl s chloroformem. 
Vzorek se potom dá zpracovat jako recentní vzorek, vložit do kanadského balzámu a, podle Azara, 
lépe studovat. Při rozpouštění může ale docházet ke zhoršení kvality vzorku, zejména se jedná o 

Obr. 6. Obrazy lasturnatky (Ostracoda) získané pomocí různých mikroskopů A) optický mikroskop, 
využivající dopadající světlo, B) SEM-SE C) SEM-BSE, zrychlující napětí 15keV. Meřítko 400 µm. (Orr a 

kol., 2002). 

Obr. 5. Snímky SEM-BSE lasturnatky (Ostracoda). Změna zrychlujícího napětí. 
Končetiny, ktere na snímku A jsou kryté štítem se objeví při vyšším 

zrychlujícím napětím, kdy elektronový paprsek proniká do vyšších hloubek. 
Meřítko 500 µm (Orr a kol., 2002). 
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fragmentaci vzorku (Orr a kol., 2002). Také Ascaso a kol. (2003) k tomu uvádějí, že dnešní metody 
kvalitních, vysoce-rozlišujících SEM jsou tak dobré, že není potřeba jantar rozpouštět. 

2.2. Ramanova spektroskopie 

 

Ramanova spektroskopie je nepostradatelná pro výzkum jantaru (Pakutinskiene a kol., 2007). 
Ramanova spektroskopie nám dodává informace o molekularní struktuře vzorku, existenci funkčních 
skupin a chemických vazeb (Schweitzer a kol., 2008). 

Výhodou je nepatrná velikost, kterou vzorek musí mít (Schweitzer a kol., 2008). Dále je Ramanova 
spektroskopie nedestruktivní (Brody a kol., 2001). Vzorek nemusí být upraven, nemusí být vyleštěn, 
nemusí být pod vodivou vrstvou (Edwards a Farwell, 1996). 

Pomocí Ramanovy spektroskopie se dobře určí zralost vzorku. Geografický a biologický původ se určí 
hůře, ale z informací o zralosti můžeme vyvodit informace o původu (Brody a kol., 2001). 

2.2.1. Zralost 

 

Edwards a Farwell (1996) využívají Ramanovu spektroskopii s Fourierovou transformací ke srovnání 
současné pryskyřice s fosilní pryskyřicí - jantarem. Jak je vidět na Obr. 7. významné Ramanovské 
pásy se vyskytují okolo 1646 a 1450 cm- 1, příčemž jejich intenzita u fosilních pryskyřic klesá. Autoři 
to vysvětlují možnou atmosferickou nebo mikrobialní oxidací. Ramanovský pás při 1646 cm- 1 by 
přitom měl odpovídat rozpínání C=C vazeb a peak 1450 cm- 1 deformaci CH2 (Edwards a kol., 2006). 
Pásy okolo 1646 a 1450 cm- 1 jsou tedy důležitým indikátorem zralosti jantaru. Winkler a kol. (2001) 
určili, že, pokud je poměr intenzit pásů I1646/I1450 > 1, (peak I1646 má větší intenzitu než peak I1450 ) tak 
pryskyřice jsou nezralé, jedná se tedy o kopál a pokud poměr < 1, tak pryskyřice jsou zralé, jedná se o 
jantar (Brody a kol., 2001). 

Brody a kol. (2001) zase pomocí FT-Ramanovy spektroskopie srovnal různé jantary z různých 

Obr. 7. Oblast 1400 – 1700 cm- 1. (i) Barma, (ii) Libanon, (iii) Mexiko, (iv) Dominikanská Republika, (v) 
východní pobřeží Anglie, (vi) východní Afrika, (vii) Kolumbie, (viii) severní Německo (Brody a kol., 2001). 
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nalezišť. Udávají průměrné hodnoty poměrů peaků I1646/I1450  pro recentní pryskyřici a pro svoje 
vzorky baltského jantaru mezi 0,8 a 1,2. Winkler a kol. (2001) udávají hodnoty pro kopály 1,0 a pro 
jantary 0,5 – 0,6. 

Brody a kol. (2001) přepokladal také, že okrajové zóny jantaru budou mít nižší poměry peaků 
I1646/I1450 než vnitřek vzorku (okraj prošel intenzivnější oxidací než vnitřek). Toto se ale nepotvrdilo, 
naopak hodnoty vnitřků byly dokonce nižší než hodnoty na okrajích vzorků. Brodyho vzorky s nízkým 
poměrem, tedy s vyšším stářím byly z Barmy, Bornea, Libanonu a Mexika. Baltský jantar měl poměry 
větší než vzorky z Libanonu a z Barmy, i když je starší než tyto vzorky. Největší poměry měly vzorky 
z Kolumbie a Východní Afriky. Mexický a dominikánský jantar, i když jsou značně mladší než 
z Pobaltí, Barmy nebo Libanonu mají podobné poměry jako tyto starší jantary. Brody a kol.(2001) tím 
zdůrazňuje, že zralost jantaru nezávisí jen na stáří vzorku, ale i na teplotě a geologické historii. Poměr 
I1646/I1450 borneského jantaru byl jeden z nejnižších, i když patří vzorek k nejmladším. Ze srovnání 
vzorku z Bornea se současnou pryskyřicí z čeledi Dipterocarpaceae vyvodil značnou nezralost 
borneského jantaru a protože tento jantar obsahuje spíše triterpenoidy, tak odvozuje, že použivání 
poměru I1646/I1450 pro odhad zralosti je vhodné jen pro jantary s diterpenoidním složením, ale ne pro 
triterpenoidní jantary (Brody a kol., 2001). Edwards a kol. (2006) dodává, že díky přítomnosti 
triterpenoidů u borneského jantaru se dá tento jantar jednoznačně pomocí Ramanovy spektroskopie 
identifikovat. 

Dále se mění dvojice vrcholů 1659 a 1645 cm- 1 v baltském jantaru na jediný vrchol u 1651 cm- 1 pro 
mexický jantar. Poukazuje to na větší obsah C=C (1646 cm- 1) v baltském jantaru. Vzhledem k tomu, 
že se vazba C=C větší zralostí více a více degraduje a rozpadá (Jehlička a kol., 2004), dokladá jediný 
vrchol u 1651 cm- 1 i větší stáří mexického jantaru (Edwards a kol., 2006). 

Oblast 680 – 765 cm –1 poukazuje další rozdíly v vzorcích, jak je ukazuje Obr. 8. Nezralé vzorky z 
Kolumbie a východní Afriky mají dva vrcholy okolo 696 a 745 cm –1. Oproti tomu mají zralé jantary, 
jako ty z Libanonu, Mexika a Barmy jen jeden vrchol okolo 720 cm –1. S rostoucí zralostí klesá tedy 

intenzita dvou vrcholů v oblastech 696 a 745 cm –1, přičemž vzniká postupně spektrum se třemi 
vrcholy (např. dominikánský jantar, 696, 720 a 745 cm –1), které se po té mění na jediný vrchol okolo 
už zmíněných 720 cm –1. Baltský jantar má podobně jako dominikánský tři vrcholy (Brody a kol.). 

Obr. 8. Oblast 680 – 765 cm –1. (i) Barma, (ii) Libanon, (iii) Mexiko, (iv) Dominikanská Republika, (v) východní 
pobřeží Anglie, (vi) východní Afrika, (vii) Kolumbie, (viii) severní Německo (Brody a kol., 2001). 
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Jantar ze severního Německa, který patří k baltským jantarům, se nejvíce liší od ostatních vzorků 
baltského jantaru, má např. jako jantar z Kolumbie a východní Afriky dva peaky okolo 696 a 745 cm –
1. Představuje tedy poměrně mladý jantar (Edwards a kol., 2006). 

Edwards a Farwell (1996) využívali FT-Ramanovu spektroskopoii také k identifikaci opravdového 
jantaru od jiných, podobných látek a přišli se závěrem, že FT-Ramanova spektroskopie umožní 
jednozačnou identifikaci skutečného jantaru.  

2.2.2. Ramanová spektroskopie a inkluze 

 

Edwards a kol. (2006) také poprvé 
použili Ramanovu spektroskopii k 
výzkumu inkluzí. S laserovým zářením 
o vlnové délce 1064 nm získali 
Ramanovo spektrum inkluzí baltského 
jantaru. Na spektrum nepůsobila vnější 
jantarová matice. Inkluze je dobře 
zachovaná a má složení blízko keratinu, 
jak ukazuje Obr. 9. Fakt, že se pomocí 
FTRS podařilo naměřit dobře rozlišené 
spektrum souvisí s poměrně značnou 
velikostí inkluze. 

Jinak to vypadá u inkluze v mexickém 
jantaru (Obr. 10.). S excitujícím 
laserovým paprskem o vlnové délce 785 
nm lze získat spektrum bílkovin, které 
jsou ale velmi špatně zachovány. 
Důvodem může být plynová bublina, 
která je v blízkosti inkluze a je s ní v 
kontaktu. Voda a kyslík, které se v 
bublině vyskytli tak mohli způsobit 
degradaci proteinů a DNA inkluze. 

Velký rozdíl mezi kvalitou 
zachovaním těchto dvou inkluzí není 
makroskopicky vidět a dokladá tedy 
fakt, že i když se makro- nebo dokonce 
mikroskopicky zdá být inkluze v 
dobrém stavu, tak to tak nemusí být na 
molekularní úrovni. 

Autoři soudí, že Ramanova 
spektroskopie je tedy dobrá metoda i 
na výzkum inkluzí, minimálně jako 
nedestruktivní metoda před 
destruktivními metodami jako jsou pokusy o extrakci aminokyselin nebo DNA. 

2.3. Geografický  a biologický původ 

 

Obr. 9. FT-Raman-spektrum inkluze baltského jantaru. 
Vlnová délka 1064 nm. Oblast 50 – 1800 cm-1. 

Spektrum indikuje složení inkluze blízko keratinu 
(Edwards a kol., 2006). 

Obr. 10. Raman-spektrum inkluze z mexického jantaru.  
Vlnová délka 785 nm. Oblast 150 – 1750 cm-1. 

Spektrum indikuje degradované proteiny (Edwards a 
kol, 2006). 
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Určit geografický původ jantaru se pokusil už Beck (1964, 1986), který k tomu využíval infračervenou 
spektroskopie. Ve spektrech baltského jantaru nalezl rameno v oblasti 1250–1175 cm-1, příčemž 1150 
cm-1  odpovidá δ(C-O) a ukazuje tak na přítomnost kyseliny jantarové a jejích esterů. Toto je typické 
pro baltský jantar a proto nazval rameno „baltské rameno“. Baltské rameno nám pomůže rozeznat 
baltský jantar od jiných jantarů z Evropy (např. 
Sicílie) (Edwards a kol., 2006). Jenže velmi 
podobné rameno se pozdějí nalezelo i v jantarech 
ze Severní Ameriky. Tím se používání infračervené 
spektroskopie a určení pomocí „baltského ramene“ 
omezuje (Brody a kol., 2001, Edwards a kol., 
2006). Dále můžou nečistoty způsobit změny ve 
spektrech, které potom znemožní geografické 
zařazení (Galletti a Mazzeo, 1993). 

Galletti a Mazzeo ve svém výzkumu, ve kterém se 
snažili určit geografický původ jantaru, používali 
infračervenou spektroskopii, Fourier-transformovou 
infračervenou spektroskopii a pyrolýzou – 
plynovou chromatografií – hmotnostní 
spektroskopií. Další možnou metodu využívali 
Lambert a Poinar (2002): pomocí 13C jaderné 
magnetické resonanční spektroskopie se snažili 
mimo jine určit geografický původu vzorků. 

Spektroskopie 13C nukleární magnetické resonance 
lze také využít pro výzkum botanického zdroje 
jantaru. Lambert a Poinar (2002) ve svém článku 
srovnávali různé současné pryskyřice. Výsledky jíž 
ukázaly rozdíly ve spektrech, podle toho z jakého 
zdrojového stromu pryskyřice vznikla (Obr. 11). 
Tím ale zřejmě se svým výzkumem neskončili, ale 
srovnávali také, jak se spektrum těchto pryskyřic 
vyvýjí s časem. Rozdělí takto vzorky jantaru do 4 
skupin. První odpovídá jantaru z dnešního rodu 
Agathis. Vznikl hlavně v křídě. Druhá skupina 
nemá jasný biologický původ, možná je z čeledi 
dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae). Tato skupina 
byla velmi rozšířená během terciéru. Třetí skupina 
vznikla také v terciéru a odpovídá dobře známému 
baltském jantaru. Poslední skupina vznikla z rodu 
Hymenaea a vzorky se vyskytují v Americe a 
Africe. Samozřejmě nezahrnuje toto rozdělení 
všechny možné skupiny, autoři ale také věří, že toto 
jsou čtyři nejdůležitejší skupiny. Pokud 
zkombinujeme takto více údajů jak o geografickém 
tak o botanickém původu, ale také o zralosti, jsme 
schopnit lépe zrekonstruovat původ a historii 
vzorku. 

Obr. 11. 13C NMR spektrum recentních 
pryskyřic. Vždy dva spektra jednoho 

vzorku. Shora dolů: Pinus monticola z 
Kalifornie, Hymenaea courbaril z 
Dominikanské Republiky, Agathis 

lanceolata lindley ex Warburg z Australie, 
Araucaria columnaris (Foster) Hooker také 
z Australie a Burseraceae, pravděpodobně 
Bursea z Mexika (Lambert a Poinar, 2002). 
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Jehlička a kol. (2004) také uvádí pro budoucnost možnost vyvodit biologický původ jantaru 
ze zachovalých biomarkerů. 

Z toho je zřejmé, že k úspěšnému výzkumu je vhodné používat a kombinovat různé metody. Jak jsme 
již zmínili, existuje v dnešní době dostatek nedestruktivních metod, které můžeme používat jako první, 
abychom poté případně mohli pracovat i s destruktivními metodami. Výhoda vývoje techniky je také 
fakt, že metody jako Ramanova spektroskopie nebo 13C jaderná magnetická resonanční spektroskopie 
požadují jen malé objemy vzorků. Pokud tedy zkombinujeme metody vhodným způsobem, jsme již 
schopni vzorky jantaru rozdělit do několik skupin jako např. Anderson a Crelling nebo Lambert a 
Poinar. 
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3. NĚKOLIK VÝSLEDKŮ VÝZKUMU JANTARU 

 

Nalezené inkluze jsou velmi významné pro jejich velmi 
dobré zachování, která zahrnuje např. tvar i barvu. 
Organismy se tak dají poměrně dobře určit a srovnat 
s dnes existujícími druhy (Poinar, 2002). Tak můžeme 
přímo určit údaje, jako časovou existenci druhů, vývoj v 
čase atd. Není to ale vše, co nám inkluze v jantaru 
umožní dozvědět se. Především nám dávají možnost 
nahlížet do vztahu organismů mezi sebou, jak ukazuje 
Obr. 12. a do klimatických podmínek, ve kterých žili a 
tak nám pomáhají vytvořit si detailnější obraz minulosti 
Země. Arillo (2007) např. ve svém článku shrnuje a 
klasifikuje možné vztahy a chování zachycené v jantaru. 

V teto kapitole se chci pokusit ukázat několik příkladů, které se těmi údaji zabývají. Jsem si vědoma, 
že se oblasti, podle kterých jsem nálezy a jejich informace rozdělila, prolínají. 

3.1. Klimatické podmínky 

 

Poinar a kol. (1999) studovali vzorky 
kanadského jantaru, staré 50 – 55 milionů let 
(spodní až střední eocén). Zdrojové stromy byly 
pravděpodobně z rodu Agathis. Rod Agathis se 
dnes nalézá na jižní polokouli (Whitmore, 1980). 
Výsledky Poinara a kol. (1999). nám dokládají, 
že Agathis na severní polokouli přežil až do 
terciéru. Předtím jsme měli evidenci Agathisu na 
severní polokouli jen z křídy. Je z toho patrné, že 
Agathis přežil vymírání na hranici křída – terciér. 
V inkluzích nalezl Poinar a kol. (1999) mravence 
a šváby. Švábi se dnes přirozeně vyskytují jen 
v tropických regionech, ne ale v Kanadě (Kevan, 
1979). Výsledky Poinara a kol. (1999) indikují 
tedy, že v regionech severozápadního Pacifiku 
před 50 – 55 miliony let panovalo subtropické až 
tropické klima. 

 

Závěry ohledně klimatu také vyvozuje Antoine a kol. (2006). Zkoumal jantar ze západní amazonské 
pánve. Jeho stáří je střední miocén. Druhová diverzita ze vzorků byla vysoká: ze 14 nalezených 
hmyzích inkluzí bylo 13 z různých čeledí. Také z hlediska ekologie byly inkluze různorodé: paraziti, 
hematofágové, fytofágové, saprofágové a další. Z toho autoři vyvozují bohatou, komplexní 
entomofaunu, která se shoduje s globálně vysokou diverzitou flóry a globálním optimem v miocénu. 
Vzorky také potvrzují domněnku, že množství srážek bylo velké a mělo vysokou sezónnost. Tím 
dokládají také fakt, že ve středním miocénu existoval v západní Amazonii humidní, hustý, tropický 
prales.  

 

Obr. 13. Snímek SEM samčího Neococcoidea, 
extrahován z jantaru. Dorsální (nahoře) a ventrální 

(dole) pohled (Rust a kol., 2010). 

Obr. 12. Hlístice (Nematoda) se líhne z 
Dvoukřídlí (Diptera). Baltský jantar. (Arillo, 

2007). 



 

  13 
 

 

3.2. Vývoj organismů/Země v minulosti 

 

Schmidt a kol. (2010) píše o výjimečném nálezu 
z Afriky. Kromě několika výjimek (libanonský a 
jordánský jantar z křídy, miocénní amazonský jantar a 
eocénní indický jantar) jsou všechny nálezy bohaté na 
fosilie z bývalé Laurasie. V článku se jedná o nález 
z Etiopie, staří je datovaný z pozdního cenománu (93 –
95 milionů let). V mesozoickém záznamu z Afriky je 
velká mezera a už proto je nález významný. Zvlášť 
významný je nález mravence, který odpovídá 
nejstaršímu záznamu mravence z Gondwany. Tím nález 
zpochybňuje hypotézu, že mravenci vznikli v Laurasii 
ve spodní křídě. Během střední křídy docházelo 
k úspěšnému vývoji krytosemenných a ve stínu toho se 
vyvinuly i moderní nahosemenné rostliny 
(Gymnospermy). V ekosystému, ve kterém vzorek 
vznikl, se vyskytovaly  jak nahosemenné tak i 
krytosemenné. Zajímavé je, že sice už existovaly 
krytosemenné rostliny, ale Schmidt (2001) nenalezl 
hmyz, který by mohl krytosemenné opylovat. 

 

Další zajímavý článek se závěry ohledně minulosti Země publikoval J. Rust a kol. (2010). V indickém 
jantaru, starém 50 – 52 milionů let nalezl více než 100 druhů členovců (Arthropoda). Podobají se 
druhům z eocénní Evropy, miocénní až současné tropické Ameriky a současné Austrálie a Asie. 
Předpokládá se, že Indie se z Afriky odtrhla zhruba před 160 milióny let a teprve před 50 milióny let 
se kolidovala s Asií. 100 milionů let mezi tím by mělo stačit, aby se vytvořily jedinečné organismy, 
které se nepodobají organismům na jiných kontinentech. Jenomže nálezy inkluzí toto nedokládají, ale 
svědčí spíše pro živou výměnu mezi druhy už dlouho před vznikem zkoumaného jantaru. Jedna 
možnost by byla takzvané „island hopping“ přes sopečné ostrovy, podobně jako v dnešním Japonsku, 
Indonésii ap. 

 

V křídovém jantaru z Kanady nalezli Penney a Selden (2006) pavouky z čeledi Huttoniidae. Dnešní 
zástupci čeledi se nacházejí jen na Novém Zélandu. Článek popisuje první fosilní nález čeledi a tím i 
rozšiřuje časové rozpětí Huttoniidae o 80 miliónů let. Vymírání na hranici křída-terciér, zdá se, 
nemělo na ně významný vliv. 

Nalez Huttoniidae v Kanadě podporuje podle autorů hypotézu „ousted relicts“ před mobilistickou 
biogeografií. Několik druhů hlavně hmyzu se vyskytuje dnes jen na jižní polokouli, fosílie nalézáme 
ale také na severní polokouli. Teorie „ousted relicts“ vysvětlí tento fakt vymíráním „intermediate 
links“. Druh , který má dnes malé rozšíření, je jen reliktem globální distribuce. 

3.3. Soužití organismů 

 

Hned několik příkladů soužití organismů podává J. Wunderlich (2000). V 50 miliónů let starém 
baltském jantaru popisuje nejstarší nález pavouka s mimikrami, podobajicího se mravenci. Jako 
většina pavouků, kteří se podobají mravencům, i tento nález patří do čeleďi hlavounovití (Corinnidae). 

Obr. 9. Drobnělka (Zoraptera) v Etiopském 
jantaru. Meřítko 500 µm (Schmidt a kol., 

2010).  
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Mravenčí mimikry předpokladají již existující mravence. Vznik mravenců se přepokládá v křídě 
(Grimaldi a Agosti, 2000). Dále v článku uvádí příklad roztoče, který parazituje na pavoucích čeleďi 
Pokoutníkovití (Agelenidae). Roztoč ze spodního 
terciéru přitom využíval stejnou pozici na pavouku 
jako dnešní roztoči. Wunderlich dodává, že takový 
nález je opravdu vzácný – nalezl 3 parazitující 
roztoče na pavoucích na 100 000 fosilií, které 
zkoumal. Konečně úvádí i příklad útoku roztoče na 
pavouka. 

 

Toto je jen několik příkladů, jak cenné informace se 
dají získat z jantaru a jeho inkluzí. Vynechané jsou 
zde jakékoliv závěry z archeologických oblastí. 

 

Obr. 11. Mravenec podčeleďi Myrmicinae (Rust 
a kol., 2010). 
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4. ZÁVĚR 

 

Jantar je přírodnina velmi výhodná pro uchování zbytků odumřelých organismů. Oproti jiným látkám 
v tomto materiálu dochází k minimálním změnám a i po miliónech let lze očekávat zachování tvarů a 
morfologie organismů. Obecně záleží ale na mnoha faktorech a to jak jantaru samotného ale i inkluzí: 
z jakého stromu pryskyřice vznikala, co zahrnul a zda se inkluze záchová v sedimentárním prostředí.  

Metody a nástroje výzkumu morfologie a detekce stopových biomarkerů se dále zlepšují a umožní tím 
získávat stále detailnější informace o jantarech různého původu a jejich inkluzích. Díky mikroskopům 
různých typů není nezbytné extrahovat inkluze, což by mohlo mít negativní vliv na mikrofosilie. 
Moderní mikroskopy jsou schopné snímat vzorky na mikrometrické úrovni a tak umožňují zkoumat 
detaily, jako například součásti buněk nebo mikroorganismy a jejich vzájemné vztahy. Pomocí 
různých spektroskopií jsme také schopni získávat další chemické parametry a určit alespoň přiblížně 
geografický a botanický původ i zralost. Jak je v mé práci naznačeno, dává nám výzkum jantaru díky 
stále lepší technologii více a více informaci o minulosti Země, o vývoji organismů a jejich chování. 
Některé tyto informace doplňují známé informace a poskytují někdy překvapivá zjištění..  

Subjektivita fosilních nálezů vždy zůstane, ani s nejlepšími technologiemi nebudeme schopni získat 
objektivní pohled na minulost. Vždy bude existovat nerovnováha mezi tím, co opravdu bylo a co se 
zachovalo a tím co my nakonec najdeme a jsme schopni určit. Jantar ale přesto zůstává nejlepší 
prostředí pro zachování fosilních inkluzí a díky vývoji v metodách i ve znalostech jsme schopni z něho 
čerpat řadu zásadních informací. 
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