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Abstrakt 

Jezero je citlivý systém, který reaguje na změny prostředí a tyto změny zaznamenává 

ve svých sedimentech. Vlastnosti sedimentu a způsob jeho uložení odrážejí vliv 

klimatu, tektoniky, geologie skalního podloží, fauny a flory. Za vhodných podmínek 

lze z jezerních sedimentů dešifrovat i klimatické změny řízené astronomickými cykly. 

Riftová a kráterová jezera mohou díky relativně velké sedimentační rychlosti a dlouhé 

době existence poskytnout kvalitní a dlouhý sedimentární záznam o vysokém 

rozlišení. Vhodnými metodami můžeme z tohoto záznamu získat informace o 

klimatických, ale i jiných změnách, kterým jezero v minulosti podléhalo. Pokud se 

podaří ze sedimentárního záznamu odfiltrovat vlivy změn tektoniky, zdrojových 

oblastí a bioty, získáme podrobný záznam změn klimatu. 

 

Abstract 

Lake is a sensitive system, which respons to environmental changes by recording 

them into its deposits. Characteristics of  deposits and the way of their accumulation 

reflect influence of climate, tectonics, bedrock geology, fauna and flora. Under 

appropriate conditions, it is also possible to decipher climatic changes caused by 

astronomical forcing.  Because of their relatively high depositional rate and long 

existence rift and crater lakes can provide quality high resolution lacustrine records of 

long duration. With adequate methods we can decipher this records and gain  

information about climatic and other changes the lake went through the past. If it is 

possible to filter influence of the changes of tectonics, source areas and biota, we 

could obtain high-resolution climatic record.  
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Úvod 

Jezero je fyzikální, chemický a hydrologický systém, který citlivě reaguje na změny 

prostředí. Na jezero a v jezeře působí řada faktorů, jako jsou klima, skladba skalního 

podloží, tektonická a vulkanická aktivita, terestrická i akvatická biota a další. Změny 

těchto činitelů se odrážejí v jezerní sedimentaci a zapisují se do sedimentů. Jezerní 

sedimenty jsou úložištěm, archivem, ze kterého můžeme vhodně zvolenými 

metodami získat soubor informací o minulosti jezera, jakým klimatickým a dalším 

změnám v minulosti podléhalo (Cabrera et al. 2002, Gasse 2006). Hluboká riftová 

jezera mohou poskytnout sedimentární záznam změn za dlouhé období vývoje Země. 

Jsou v něm zachyceny globální klimatické změny, jež mohou mít původ také v 

astronomických cyklech (Abels 2006). Delty a aluviální vějíře obklopující Mrtvé moře 

obsahují stejné sukcese sedimentů v různých výškách, což vypovídá, že změny 

nezpůsobila změna erozní báze tektonickými pohyby, ale klima (Klinger et al. 2003). 

Jezero Bajkal je nejstarším a nejhlubším sladkovodním jezerem na světě. Jeho 

sedimenty poskytly velice kvalitní záznamy o dlouhodobých klimatických změnách v 

centrální Asii na základě porovnání obsahu jílovitých minerálů a biosilikátů v 

sedimentech (Sakai et al. 2005). Jejich vysoká koncentrace v sedimentech je 

podporovaná relativně teplým klimatem. Hydrolytické zvětrávání terestrických jílů 

převažovalo v pozdním miocénu, což mělo za následek zvýšení toku živin do jezera a 

zvýšenou akvatickou produktivitu. V pozdním pliocénu, kdy došlo k ochlazení, 

převažovalo fyzikální zvětrávání, čímž se tok živin a produktivita v jezeře snížily. K 

největšímu ochlazení došlo mezi 2,8 a 2,6 mil let a 1,8 až 1,6 mil let. Naproti tomu 

malá jezera, ve kterých dochází k rychlé akumulaci sedimentů, mohou být klíčem k 

lokálním a krátkodobým klimatickým změnám v minulosti. Čím větší je sběrná oblast 

jezer, tím méně vypovídají záznamy o lokálních událostech a zaznamenávají spíše 

jevy z širší oblasti. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na předkvarterní jezerní sedimentární záznam a 

jeho možnou interpretaci. Zabývá se podmínkami prostředí, které ovlivňují 

sedimentární záznam a následně se pokusí vysvětlit jeho možné použití ve vztahu ke 

klimatickým změnám a astronomickým cyklům, které v minulosti ovlivňovaly a stále 

ovlivňují globální klima Země. 
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1 Vliv tektoniky a klimatu na jezerní sedimentaci a hlavní typy jezer 

 Kvalita sedimentárního záznamu je přímo spojená s genezí jezera a klimatem 

(Cohen 2003). Subtropická jezera bývají tektonického původu a často jim schází 

povrchový odtok. Proto jsou velice citlivá na nepatrné změny klimatu. Nejdelší 

stratigrafický záznam poskytují jezera s nízkou rychlostí akumulace sedimentů nebo 

ta, u nichž pokračuje subsidence. Nejvyšší rozlišení záznamu najdeme u jezer s 

rychlou akumulací sedimentu nebo s nízkým stupněm bioturbace. Nejúplnější 

záznam je typický pro hluboká jezera a jezera, jež nebyla ve velké míře erodována. 

 Tektonická jezera svou dlouhověkostí, hloubkou a velkými mocnostmi 

sedimentární výplně vytvářejí vhodné prostředí pro studium předčtvrtohorní historie 

Země. Jezero Tanganika ve východní Africe je nejdelším a nejhlubším z jezer 

riftového systému, který odděluje Africkou a Somálskou desku. Jeho tektonická a 

klimatická predispozice v něm umožňuje akumulaci mocných organických sedimentů 

vzniklých produktivitou fotosysntetizujících organismů střídajících se s vrstvami jílů 

usazených ze suspenze (Huc et al. 1990). Jezero má charakter polopříkopové 

propadliny, jejíž jedna strana je tvořena příkrým vyvýšeným srázem, který brání 

přísunu terestrického organického materiálu do jezera. Druhá strana je tvořena 

mírnější rampou s deltovým systémem. Vzhledem ke klimatu však ani zde přínos 

organického materiálu do jezera není veliký (savana). Pokračující subsidence brání 

vyplnění jezera sedimenty a udržuje hloubku vodního sloupce. Jelikož leží jezero v 

rovníkové oblasti, nedochází k sezónním výkyvům teploty vzduchu a jezero je trvale 

stratifikované. 90% dna je vzhledem k topografii, stratifikaci a hloubce anoxických. 

Díky těmto podmínkám vzniká sedimentární záznam s vysokým rozlišením 

nenarušený činností organismů. Meromiktní jezera s trvalou stratifikací jsou proto 

výborným sedimentárním archivem. 

 Podobně jako riftová jezera mohou kráterová vulkanická jezera poskytnout 

dlouhodobý vysoce rozlišený záznam. Jsou povrchově uzavřená a chráněna strmými 

stěnami, které brání promíchávání vody, a podporují tak ve spodních vodách rozvoj 

anoxického prostředí (Mingram 1998; Verschuren 1999). Ledovcová jezera jsou 

vhodná pro studium pleistocenní historie. Různými procesy jsou formována jezera 

podél mořského pobřeží, v součinnosti vln, větru, izostatických pohybů a dalších 

faktorů. Sedimenty v takových jezerech mohou být nápomocné při mapování fluktuací 
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mořské hladiny, izostatických pohybů ap. Větrnou činností vznikají mělká jezera 

orientovaná ve směru větru. Střídání deflace za suchých období a vysoké hladiny 

spodní vody, která deflaci brání, vzniká sedimentační záznam, který může poukázat 

na změny ve srážkách a klimatu. Jezera mohou vznikat i sesuvem půdy, jejich 

životnost pak závisí na stabilitě nového tělesa. 

1.1 Hlavní faktory ovlivňující sedimentaci v jezeře 

1.1.1 Geologie povodí 

 Topografie povodí a charakter skalního podloží ovlivňují velikost zdrojové 

oblasti jezera a rychlost přísunu materiálu do jezera. Pohoří může vytvořit srážkový 

stín a omezit tak přísun vody do jezera (Bergner et al. 2009). Horninové složení 

podloží určuje pH vody, původní mineralogická skladba určuje složení jezerní vody a 

koncentraci v ní rozpuštěných látek a typy autigenních minerálů, které mohou v 

jezeře vznikat (Yan et al. 2002). Jestli je jezero topograficky otevřené nebo uzavřené 

bude mít vliv na citlivost ke změnám prostředí a rychlost a způsob odezvy. 

1.1.2 Klima 

 Průměrná roční teplota, množství srážek a sezónnost mají vliv na přítomnost a 

charakter bioty, vývoj půd, rychlost eroze a pravidelnost přísunu erodovaného 

materiálu do jezera. Teplotní změny rozhodují o stratifikaci jezera a ariditě klimatu 

(Bergner et al. 2009). V aridním klimatu bude přísun materiálu do jezera pomalý s 

dominancí prachových částic. V jiných podmínkách budou vznikat evapority nebo 

jílové minerály (Sakai et al. 2005). 

1.1.3 Původ jezera 

 Původ jezera má vliv na charakter svahů, gradient svahových pohybů a 

odolnost hornin vůči erozi. Např. riftová jezera mívají charakter polo-příkopové 

propadliny, kdy jeden okraj je tvořen strmým zlomovým svahem a druhý je mnohem 

mírnější (Lambiase 1990; Olsen 1990). Jezera vzniklá kolapsem kráteru budou mít 

také strmé stěny. Podél těchto svahů se nahromadí uloženiny z různých typů 

gravitačních proudů. 
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1.1.4 Hydrologie přítoku a odtoku 

 Hydrologické vstupy (srážky, povrchové přítoky, spodní voda) a výstupy 

(povrchový odtok, evapotranspirace, dotace podzemní vody, hydratační reakce s 

podložím a sedimenty) spolu s morfologií jezerní pánve regulují výšku hladiny jezera. 

Přítomnost přelivu určuje rozsah fluktuace jezerní hladiny a tím i do jaké míry mohou 

sedimenty v jezeře prostorově migrovat. Otevřenost či uzavřenost jezera se může v 

čase měnit v závislosti na klimatických podmínkách (Rogers a Astin 1991) a nebo 

taky změnou říční sítě. U hydrologicky otevřených jezer se hladina mění jen málo, 

protože zvýšený přítok je kompenzován zvýšeným odtokem, a sedimentární procesy 

jsou stabilní. Hladina hydrologicky uzavřených jezer naopak kolísá podle poměru 

příjmu ku výdeji vody. Sedimenty mohou o kolísání hladiny poskytnout záznam o 

vysokém rozlišení, zejména v aridních a semiaridních oblastech (Verschuren 1999). 

Zvýšený nebo snížený příjem vody u uzavřených jezer způsobuje změny 

sedimentační rychlosti, prostorového rozložení sedimentů, pH a dalších atributů 

sedimentace. Snížením hladiny mohou být akumulace podél okrajů jezera erodovány 

a redeponovány v hlubších částech nádrže. Uzavřenost jezera má také chemické 

důsledky. Zvýšená koncentrace iontů podporuje vznik evaporitů. Nízká hladina 

salinity a absence evaporitových depozitů charakterizuje většinu otevřených jezer. 

Spodní voda může v uzavřených jezerech hrát velkou roli zejména v aridním a 

semiaridním klimatu, kdy v období sucha jako jediný zdroj rozhoduje o existenci 

vodního tělesa (Katz 1990). 

1.1.5 Vnitřní cirkulace vody 

 Promíchávání vodního sloupce ovlivňuje redoxní reakce sedimentů, jejich 

resuspenzaci, transport, a akumulaci organického materiálu v sedimentech (viz 

kapitola 2). 

1.1.6 Organická produktivita a živiny 

 Změny v organické produktivitě se odrážejí v rychlosti a poměru akumulace 

organického materiálu foto/ heterotrofními organismy, v bakteriálním rozkladu, a v 

izotopických změnách v organickém sedimentu (pozůstatky skeletu, biogenní SiO2, 

Ca karbonátové sraženiny). V meromiktním jezeře Tanganika dochází k částečnému 

sezónnímu mísení vody, s maximálním množstvím biomasy v květnu až srpnu v jižní 
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části a v srpnu až listopadu v severní části jezera (Huc et al. 1990). Silný vítr přes 

chladnou suchou sezónu evaporací pohání cirkulaci vody do stovek metrů hloubky, 

díky čemuž dotuje hluboká voda živinami horní vrstvy a stimuluje primární 

produktivitu (obdoba upwellingu v mořském prostředí). Od listopadu do ledna je 

jezero stabilně stratifikované, Protozoa i převažují nad biomasou řas, v eufotické 

zóně může dominovat mikrobiální biomasa. Pro růst a množení organismů je 

nezbytná přítomnost P, N, Si a Fe. Změny v sedimentech indikují změnu ve 

společenstvech řas a taky v troficitě jezera. Produktivita jezera je řízena dostupností 

živin, světla, salinitou a teplotou (Katz 1990). 

 

2 Fyzikální a chemické podmínky sedimentace 

 V jezeře dochází k fyzikálním, chemickým a biologickým procesům, které 

modifikují vlivy působící na jezero z vnějšku. Při analýze sedimentů je tedy důležité 

brát v úvahu, že záznam v nich obsažený je výsledkem nejen působení klimatu, 

tektonické predispozice a dalších vnějších vlivů, ale také mnoha interakcí, které se 

odehrávají v samotném jezeře, než dojde k usazení sedimentu. 

2.1 Fyzikální prostředí jezera 

2.1.1 Světlo 

 Průnik slunečního záření do vodního sloupce reguluje rozmístění organismů a 

tepla v jezeře, a následkem toho i produktivitu jezera a bioturbaci sedimentů. 

Hloubka, do které se sluneční záření dostane, vymezuje eufotickou a afotickou zónu 

(Lewis 2009). Hloubka eufotické zóny se mění podle množství suspendovaného 

materiálu ve vodě, přítomnosti planktonu, rozpuštěných látek a také podle orientace 

jezera k dopadajícímu světlu. V litorální části jezera dosahuje eufotická zóna až 

bentického prostředí, v pelagické části jezera je dno v afotické, profundánní, zóně. 

Zatímco v litorální zóně se vyskytuje fytoplankton i fotosyntetické bentické řasy a 

makrofytní cévnaté rostliny, čímž jezero podléhá značné bioturbaci, v profundánní 

zóně najdeme jen fytoplankton, vznášející se ve vodním sloupci (viz obr. 1). 
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Obr. 1: Rozčlenění jezera podle hloubky, světla a teplotní stratifikace  (Platt a Wright 1991) 

2.1.2 Teplo a stratifikace 

 Sluneční záření pohlcené vodou se přeměňuje na teplo, které je poté dalšími 

mechanismy distribuováno ve vodním sloupci. Je-li dostatek kinetické energie, dojde 

k promíchávání povrchových řidších vod s hlubšími hustějšími vodami turbulentním 

mícháním. Když se začne ohřívat povrch jezera, roste teplotní a hustotní kontrast 

mezi povrchovými vodami a hlubokými vodami. Jakmile je tento rozdíl větší, než je 

schopen vítr a evapotranspirace vyrovnat, jezero se rozvrství - stratifikuje. 

Stratifikované jezero má vytvořenou termoklinu – rozhraní velkého teplotního a 

hustotního kontrastu mezi dvěma masami vody. Přes toto rozhraní nedochází k 

výměně plynů, rozpuštěných látek a živin. Tento stav se pak charakteristicky 

podepíše v geochemickém a fosilním záznamu sedimentu. Délka a intenzita míchání 

je hlavním determinantem maximálního rozlišení, které můžeme ze sedimentárního 

záznamu získat (Cohen 2003). Jestliže dojde k promíchání celého vodního sloupce, 

do hlubších vod se dostane kyslík a rozmíchané sedimety jsou přístupné bioturbaci. 

Kromě vlivu na sediment je míchání vodního sloupce důležité pro doplňování živin do 

horních vrstev jezera – upwelling (Katz 1990). 

 Podle četnosti stratifikace můžeme jezera charakterizovat (Davison 1993). 

Dimiktní jezera podléhají během jednoho roku dvakrát úplnému promíchání (viz 

obr. 2). Dochází k provětrání hloubkové vody a sedimenty mají největší potenciál 

podléhat bioturbaci. U meromiktních jezer dochází k promíchání jen části vodního 

sloupce (pravidelně cirkulující vrchní voda) a termoklina trvale odděluje chudě 

promíchanou hlubokou vodu. To způsobuje anoxické prostředí v hloubce, které 

zabraňuje kolonizaci a bioturbaci a díky tomu jsou lepší vyhlídky pro kontinuální 

sedimentační záznam. Tak mohou vznikat jemně laminované sedimenty bez narušení 

živými organismy. Tyto podmínky jsou typické pro tropická hluboká jezera. K 
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teplotním výkyvům dochází v rozmezí, kdy se s teplotou rapidně zvedá i hustota. 

Monomiktní jezera jsou typická pro subtropické a tropické oblasti. Jezera nezamrzají 

v zimě, tudíž dochází jen k letní stratifikaci. Podobně je to u aridních jezer středních 

zeměpisných šířek. Jezera silně ovlivňovaná větrem bývají polymiktní. Vítr působí 

jako spouštěč evaporace ochlazující povrch jezera a jezero se promíchává několikrát. 

V zeměpisných šířkách s teplotními výkyvy v relativně nízkých teplotách (nebývá 

velký hustotní kontrast) a vysokou vlhkostí bývají oligomiktní jezera.  Amiktní jezera 

se nepromíchávají, např. polární permanentně zmrzlá jezera. Amiktní a meromiktní 

jezera poskytují záznamy s větším časovým rozlišením než mono a dimiktní, protože 

v nich nedochází k resuspenzaci a/nebo bioturbaci sedimentů (Larsen a MacDonald 

1993). 

 

Obr. 2: Mísení dimiktního jezera. Na jaře se hustá hluboká voda promísí s ohřívající se povrchovou. S létem se zvětšuje 
teplotní kontrast, jezero se stratifikuje. Podzimní ochlazování a vítr opět jezero promísí. V zimě jezero zamrzá a opět se 

stratifikuje. 

2.1.3 Proudění 

 „Proudy a vlny přenášejí a redistribuují sedimenty v jezeře, jsou hlavním 

determinantem laterárních variací ve velikosti částic a struktuře sedimentů, rychlosti 

akumulace sedimentů a mocnosti jejich vrstev“ (Cohen 2003). Proudy také 

redistribuují živiny a plyny ve vodním sloupci a ovlivňují tak míru produktivity a anoxie. 

Proudění v jezeře se tvoří buď při unikátních událostech nebo sezónně vlivem větru, 

vln či gravitace. Transport suspendovaných částic vodou je závislý na hustotě a 

viskozitě vody. Říční přítoky jsou primárním zdrojem hustotou řízených proudů, kdy 

vtékající voda klesá do hloubky, ve které nalezne hustotní rovnováhu s vodním 

sloupcem jezera (hyperpyknický přítok). Rozdíl v hustotách může být zapříčiněn 

odlišnou teplotou, salinitou stýkajících se vod nebo různým suspendovaným 

materiálem. Povrchové proudy jsou tvořeny lehkou vodou s malým množstvím 

unášeného materiálu, nebo sladkou vodou, která vtéká do slané vody (hypopyknický 
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přítok).  Proudy ve středních hloubkách jsou řízeny hustotou, dochází k promíchávání 

a po nalezení rovnováhy se proud horizontálně rozprostře.  Proudy při dně jezera 

jsou těžké a husté, rychlejší, nesou hodně materiálu. Důležitým mechanismem 

sedimentace je uniformní laminární proudění. Gravitační proudy vznikají vysokou 

energií přítoku, zemětřesením, bouří. Může to být silný plastický proud úlomků nebo 

nejběžněji turbiditní proud sedimentů vzniklý nestabilitou na svahu (Plink-Björklund a 

Steel 2004). U větších jezer mohou proudy přemisťovat jílovité částice na značné 

vzdálenosti. Proudy i vlny se suspendovaným materiálem jsou ovlivňované též 

Coriolisovou silou. Mělkovodní vlny mohou přemisťovat sedimetační materiál podél 

pobřeží a vytvářet typické sedimentární struktury, čeřiny a různé bariéry. U velkých 

jezer může činnost vln působit také erozivně.  

2.2 Chemické prostředí jezera 
 Distribuce chemických prvků v jezeře je spojena s procesy v celém rozvodí a s 

klimatem, ve kterém se jezero vyskytuje. Koncentrace rozpuštěných látek má vliv na 

hojnost organismů, srážení či rozpouštění minerálních složek a diagenezi sedimentů. 

2.2.1 Okysličení 

 Kyslík rozpuštěný ve vodě pochází z atmosféry nebo z fotosyntetické činnosti 

organismů, z vody se ztrácí respirací organismů, oxidací organických a 

anorganických složek v sedimentech nebo vodním sloupci a únikem do atmosféry při 

přesycení. Průnik kyslíku do sedimentů podporuje bioturbaci a naopak bioturbace 

prokysličuje sedimenty. Koncentrace kyslíku ve vodě je výsledkem produktivity a 

respirace organismů, teploty vody a promíchávání vodního sloupce (Davison 1993; 

Katz 1990). V eutrofických jezerech se kyslík koncentruje v povrchových vodách, při 

dně dochází k jeho velké spotřebě.  Naopak v oligotrofních jezerech je málo živin a 

produktivita není tudíž tak velká. Koncentrace kyslíku je regulována především 

teplotou. V teplejších povrchových vodách kyslíku rychleji ubývá a s hloubkou se jeho 

koncentrace zvyšuje. Hluboká tropická jezera či jezera v závětří bývají dlouhodobě 

anoxická, jelikož nedochází k promíchávání vodního sloupce. Tyto redukční 

podmínky mají velký význam pro koncentraci a ditribuci důležitých prvků a stopových 

kovů (Achterberg et al. 1997). 
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2.2.2 Redoxní reakce a pH 

 V jezeře probíhají redoxní reakce, při kterých dochází k přenosu elektronů. 

Redukční agent – donor – je ztrátou elektronu oxidován a naopak, oxidační agent – 

akceptor – je přijetím elektronu redukován. Elektrický potenciál vody reguluje 

rozpustnost iontů a je standardizován k neutrálnímu pH vody. Uvolňování a příjem 

protonů v reverzibilních reakcích je základem pufrační kapacity jezera (kapacita 

přijmout OH- nebo H+ bez změny pH). Změny elektrického potenciálu vody způsobují 

rozpouštění a opětovné srážení relativně imobilních sloučenin ve vodním sloupci a na 

rozhraní vody a sedimentu (Davison 1993). Tak může docházet k rozpouštění hornin 

nebo vzniku autigenních minerálů a diagenezi sedimentu. Nejdůležitějšími redoxními 

reakcemi jsou ty, které zahrnují Fe, Mn, C, S a N. Redoxní reakce také ovlivňují 

adsorpci a uvolňování dalších prvků jako P, Pb, Mo, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Zn 

(Achterberg et al. 1997). Autigenní minerály vznikají během tvorby sedimentu. Jsou to 

např. jílové nerosty, ze síranů sádrovec a anhydrit, z oxidů hematit a limonit, křemen 

ve formě opálu a chalcedonu, ze sulfidů pyrit a markazit, z uhličitanů kalcit a dolomit. 

Alkalinita, tj. množství bází obsažených ve vodě dostupných reagovat se silnou 

kyselinou, je určována zejména skladbou skalního podloží. V oblastech s 

vápencovým nebo karbonátovým podložím, bude vyšší (Yan et al. 2002). 

Železo 

 Železo se do jezera dostává ve formě oxidů či hydroxidů, které jsou redukčním 

agentem (anoxická voda, organický materiál) redukovány z Fe3+ na stabilní Fe2+. V 

oxidačních podmínkách bude Fe3+ nerozpustné (viz obr. 3). Jezera se stálou 

stratifikací (meromiktní) nebo jen  občasným mísením budou mít zvýšenou 

koncentraci Fe2+. Koncentrace Fe2+ může být ovlivněna obsahem síry. Za nízkého EH 

je sulfát (SO4)
2- redukovaný a může vznikat H2S.  Reakcí síry s Fe

2+ vzniká vysoce 

nerozpustný sulfid železnatý, pyrit, čímž dochází ke snížení rozpuštěného Fe v 

hypolimnionu (Davison 1993). Sézónní promíchávání Fe2+ bohatých vod s 

okysličenou vodou má za následek znovuoxidování na Fe3+ a dochází k vysrážení 

oxidů. Srážlivost Fe a Mn oxidů může indikovat epizodické okysličení hloubek 

meromiktních jezer. Sezónně stratifikovaná jezera mohou produkovat cyklickou 

sedimentaci s uloženinami oxidů železa. 
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Obr. 3: Schéma oxidace a redukce železa ve vodním sloupci (Taillefert, 2002) 

Mangan 

 Mangan často doprovází horniny se železem. V redukčních podmínkách je 

nejstabilnější formou výskytu Mn2+. Ve vodách obsahujících rozpuštěný kyslík je 

nestabilní a dochází k oxidaci na málo rozpustné vyšší oxidy Mn3+ a Mn4+ (Davison 

1993). 

Síra 

 Ve vodách se síra vyskytuje anorganicky a organicky vázaná. Oxidace 

sulfidické síry je determinována teplotou, pH, počáteční koncentrací. Produkty 

oxidace – sírany - jsou ve vodách v oxických i anoxických podmínkách stabilní. 

Redukce síranů v přírodních vodách probíhá v anaerobním prostředí působením 

sulfát redukujících bakterií (Yan et al. 2002). Mezi hlavní anionty síry patří SO4
2-, HS-, 

S2-. Nedisociovaný sulfan (sirovodík) je velmi dobře rozpustný ve vodě, zatímco 

sulfidy kovů jsou velmi málo rozpustné formy. 

Dusík 

 Sloučeniny dusíku jsou ve vodách málo stabilní a podléhají v závislosti na pH a 

oxidačně-redukčním potenciálu vodního prostředí chemickým a biochemickým 

přeměnám. Dusičnany NO3
- podléhají v anoxickém prostředí redukci na elementární 
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dusík N2, případně až na NH4
+ a NH3. V aerobních podmínkách je NH4

+ biochemicky 

oxidován – nitrifikován - na dusitany až dusičnany. Přitom se uvolňují vodíkové ionty 

a může dojít k významnějšímu poklesu pH vody. Biochemická redukce dusičnanů na 

elementární dusík v anoxickém prostředí je nazývána denitrifikací (Bryhn a Blenckner 

2007). 

Oxid uhličitý 

 Oxid uhličitý je vysoce rozpustný ve vodě a nezbytný pro tvorbu karbonátů. Do 

vody se dostává z atmosféry, hornin a činností organismů. Rozpuštěný CO2 vytváří s 

vodou slabou kyselinu uhličitou, která se v závislosti na neutrálním pH může 

disociovat na proton vodíku a hydrogenuhličitanový aniont: 

H2O + CO2 ↔  H2CO3 ↔  H+ + HCO3
- ↔ CO3

2- + 2 H+
 

Ve vodě nerozpustný uhličitan vápenatý reakcí s hydrogenuhličitanem vytváří 

rozpustný bikarbonát. Za zvýšené teploty dochází k odpařování CO2 a vody a ke 

srážení karbonátů. Směr reakce závisí na dostupnosti CO2, pH vody a teplotě 

(Weiping et al. 2011). Koncentrace vápníku a hořčíku je závislá na přítomnosti 

dostatečného množství rozpuštěného CO2, aby byl zajištěn rovnovážný stav reakce: 

CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2 HCO3
- 

Fosfor 

 Fosfor je ve formě apatitu běžnou složkou mnoha hornin a do vody se dostává 

také v organickém materiálu. Rozpuštěný ve vodě tvoří ortofosfát (PO4)
3- (Vicente et 

al. 2008). Fosfor pro svůj růst potřebuje řada fotoautotrofních organismů, proto 

během stratifikace s hloubkou roste koncentrace fosfátů. Dno jezera je v závislosti na 

redoxních a pH podmínkách úložištěm nebo zdrojem fosforu. Fosfáty jsou běžně 

adsorbovány Fe(OH)3. Za redukčních podmínek během stratifikace je Fe3+ 

redukováno a fosfát je uvolňován do vody. 

Křemík 

 Křemík je základní složkou většiny hornin tvořících zemskou kůru. 

Mineralogicky i chemicky je nejvýznamnějším zástupcem křemen SiO2. Při erozi 

hornin je křemen jako jedna z nejodolnějších součástí horniny vyplavován ve formě 
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křemenných písků, oblázků a valounů. Velmi běžné jsou také horniny na bázi 

aluminosilikátů, tzv. živce. Jejich hydrolýzou vzniká ve vodě kyselina křemičitá. Si 

může být adsorbován do organického materiálu, jílových minerálů nebo hydroxidů 

kovů. Za nižšího pH je kyselina křemičitá méně rozpustná a Si hromaděný v 

sedimentech je pak převážně biogenního původu. Rozsivky jsou jedinou skupinou 

organismů, jejíž rozvoj je naprosto závislý na přítomnosti rozpustných forem oxidu 

křemičitého v prostředí, neboť jej potřebují k výstavbě svých schránek. V alkalickém 

prostředí dochází ke srážení autigenních silikátů. Jde zejména o vodnatý polymer 

oxidu křemičitého, blízký opálu (Miretzky a Cirelli 2004). 

2.2.3 Salinita 

 Celková koncentrace rozpuštěných iontů je dána rozdílem v jezeře 

nahromaděných solí a solí ztracených odtokem či precipitací minerálů. Otevřená 

jezera mají obvykle nízkou salinitu, výjimku mohou tvořit jezera nad už existujícími 

evapority anebo jezera živená slanými přítoky či slanou spodní vodou. Salinitu určuje 

poměr přítoku a odtoku k celkovému objemu vody v jezeře, klima a poměr srážek k 

výparu (Yan et al. 2002). Dostupnost Ca2+, HCO3
-, CO3

2- je nezbytná pro růst 

paleontologicky významných organismů, jejichž schránky se akumulují v 

sedimentech. Nízká koncentrace SO4
2- snižuje produktivitu bakterií, které v sedimentu 

redukují sulfát. Evaporace vede k selektivní posloupnosti vysrážení evaporitů, v 

závislosti na původním složení vody, reaktivnosti prvků a rychlosti srážení. První mizí 

Ca a Mg, aby došlo k vyrovnání koncentrací HCO3
- a Ca2+. Poté začnou vznikat Na-

Mg sulfáty (Zhang et al. 2013). 

3 Produkty sedimentace 

 Pro většinu jezerních sedimentárních hornin je typická laminace, související se 

způsobem jejich vzniku. Častá je u recentních sedimentů i pórovitá struktura. 

Sedimenty lze rozdělit na klastické, chemogenní a biogenní. 

3.1 Klastické (úlomkovité) sedimenty 
 Zdrojem klastických sedimentů jsou úlomky zvětralých hornin a organické 

zbytky např. schránek organismů. Z minerálů v nich převažuje křemen a jílové 

minerály, tmel zpevněných sedimentů obvykle tvoří hydroxidy železa, manganu, 

karbonáty a křemen. Klastické sedimenty se dělí podle velikosti úlomků do čtyř 
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skupin: psefity (velikost nad 2 mm, štěrková složka), psamity (2 až 0,06 mm, písčitá 

složka), aleurity (0,06 až 0,002 mm, prachová složka), pelity (pod 0,002 mm, jílová 

složka). Podle toho lze jednoduše dělit tyto sedimenty na štěrkovité, písčité, hlinité a 

jílovité a jejich strukturu na psefitickou, psamiticou, aleuritickou a pelitickou. 

3.2 Chemogenní a biogenní sedimenty 
 Chemogenní sedimenty vznikají chemickým vysrážením z roztoků 

anorganickým (evapority) nebo organickým způsobem (organismy s Ca či Si 

schránkami). V chemogenních sedimentech se koncentrují dobře rozpustné a 

reaktivní prvky jako Ca, Na, Mg, B, které se srážejí jen za určitých podmínek (pH, 

výpar) a tvoří obvykle monominerální horniny (vápence, dolomity, boráty, sírany). 

Ukládáním hmoty bohaté na uhlík rostlinného původu vzniká rašelina a jejím 

prouhelňováním uhlí. Ukládáním organické hmoty bohaté na uhlík živočišného 

původu vznikají bitumeny. Významnými horninotvornými činiteli jsou organismy, které 

se účastní srážení karbonátů z vody a inkrustují jimi svá těla. 

 Mezi hlavní strukturní znaky sedimentů patří zvrstvení (prostorové uspořádání uvnitř 

vrstvy) a vrstevnatost (uspořádání vrstev). Vrstevnatost a parametry vrstev jsou 

výsledkem dynamiky prostředí v jezerní pánvi. Pravidelná a dobře vyvinutá 

vrstevnatost je signálem klidného prostředí. V místech s dynamičtějšími procesy 

dochází k bočním přesunům materiálu (Cohen 2003). Ze sedimentárních struktur je 

možné rekonstruovat paleoproudový režim, rychlost poudění a sedimentační 

prostředí. 

4 Jezerní sedimentární facie 

 Faciální modely zjednodušeně popisují procesy sedimentace a uložení 

sedimentů za určitých podmínek prostředí. Vlastnosti facií se dají studovat v 

mikroměřítku odrážejícím lokální a krátkodobé jevy (složení, struktura), nebo v 

makroměřítku (trojrozměrná geometrie sedimentů). Charakter facií se utváří 

postupným vyplňováním jezera, významnými změnami hladiny jezera, tektonickou a 

vulkanickou aktivitou a dalšími procesy ovlivňujícími sedimentaci. Je možné rozlišit 

několik specifických oblastí v jezeře (viz obr. 4). Nejvýznamnější pro kvalitu záznamu 

je centrální, respektive otevřená část jezera.  
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Obr. 4: Části jezera - 1) hlubokovodní vějíř, 2) gravitační sesuvy 3) delta a příbřeží , 4) předbřeží - otevřené jezero (Anadón 
1991) 

4.1 Předbřežní facie – otevřené jezero 
 V místech jezera, která nejsou ovlivněna pobřežními procesy, probíhá 

sedimentace převážně ze suspenze (Huc et al. 1990). Akumulace bývá velmi pomalá 

a vzniklé záznamy mívají největší rozlišení. Sedimenty jsou tvořeny hemipelagickým 

bahnem, chemicky vysráženým materiálem, navátým materiálem a organickým 

materiálem. Hemipelagická bahna transportovaná proudy jsou říčního a pobřežního 

původu. Chemicky vysrážený sediment zahrnuje karbonáty, FeMg oxidy a hydroxidy 

a do menší míry evapority nebo jiné autigenní minerály. Vítr může do otevřeného 

jezera zanést terrigenní prach, pyl a další materiály. Organická složka sedimentů je 

tvořena primárně skeletárními kaly či zbytky materiálu z fytoplanktonu. Malá jezera 

často nemají pravá pelagická bahna, jelikož je většina plochy ovlivňována příbřežními 

a prodeltovými procesy. V pelagických sedimentech převažují jílové a prachové 

částice. Složení facií závisí na blízkosti k terestrickým zdrojům sedimentu, době ve 

vznosu (sekundární rozpouštění), na případné resuspenzaci a bioturbaci usazeného 

materiálu. Mohou vznikat nelaminované nebo laminované jezerní sedimenty. 

4.1.1 Laminované jezerní sedimenty 

Laminované jezerní sedimenty se skládají z lamin, kde se opakují určité typy 

sedimentů. Když lamina odpovídá jednomu roku, nazýváme tyto sedimenty varvity. 

Pro tvorbu varv jsou důležité sezónní změny během roku a alespoň částečně 
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anoxické podmínky na dně jezera (Anderson a Dean 1988). V mírném, boreálním 

nebo subpolárním klimatu je povrchový odtok sezónně spojen se změnami teploty, 

tajícím sněhem a jarními přívalovými vodami. V tropech a subtropech je sezónně 

regulován změnami vlhkosti a větru, např. monzunovou cirkulací. Pro vznik 

milimetrových lamin je mimo jiné důležitá hloubka jezera s omezeným povodím, bez 

usměrněného přítoku či odtoku. Tyto podmínky splňovalo například maarové jezero 

Eckfeld, z jehož eocenních sedimentů byl v 80. letech získán 66,5 m vzorek, který byl 

z více než poloviny tvořen laminovanými sedimenty (viz obr. 5). Byly přisouzeny 

anoxickým, hlubokovodním, silně redukčním podmínkám (Mingram 1998). V 

tropických jezerech světlé vrstvy diatom obvykle reprezentují suché větrné období od 

dubna do října, kdy dochází k mísení vod a rozkvětu řas. Tmavé vrstvy vznikají za 

vlhkých klidných období, kdy je přísun terrigenního materiálu do jezera veliký, ale 

produktivita malá. 

4.1.2 Nelaminované sedimenty ve volném jezeře 

 Dna jezera, která leží po delší dobu v aerobní zóně, jsou pokryta homogenními 

vrstvami bahna, jelikož laminy jsou rozrušovány bioturbací, spodními proudy a 

resuspenzací apod. Diskontinuity pak nenaznačují sezónnost, ale spíše epizodické 

události jako bouře. 
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Obr. 5: Diatomové laminity z eocenního maarového jezera Eckfeld. Světlé laminy z diatom a jílových minerálů se střídají s 
tmavými laminami tvořenými minerály, zbytky rostlin a zelenými řasami. Nahoře jemnozrnné turbidity. Měřítko 2 mm 
(Mingram 1998) 

4.2 Příbřežní facie 
 Příbřežní facie vznikají nad bází vln. Transport sedimentu je řízen převážně 

větrem a vlnami, případně podélnými proudy. Při dostatečné energii vln a podélných 

proudů mohou vznikat sedimenty s horizontálním, čeřinovým nebo šikmým 

zvrstvením. Laminace je často narušena bioturbací. Najdeme zde jílovce, prachovce 

a jemně zrnité pískovce s podílem bioklastů, rostlinných zbytků, četnou vrtající faunou 

a měkkýši. Sedimenty bývají hojně bioturbované a směrem nahoru hrubnou anebo se 

snižuje jejich mocnost (Changsong et al. 1991). 

4.2.1 Karbonátové příbřežní sedimenty 

 V mělkých, zejména koncentrovaných alkalických vodách pobřeží se akumulují 

vápnitá bahna a štěrkopísky. Karbonátové částice velikosti písku a štěrku pocházejí z 

klastik erodovaného vápencového podloží nebo bioklastických sedimentů (úlomky 

schránek ostrakod a měkkýšů, oogonia charofyt). Ostatní vznikají vysrážením 

minerálů. Charakter karbonátových facií se odvíjí od svažitosti břehu jezera a 

převládající energie vln během depozice (Platt a Wright 1991), viz obr. 6. V mělkých 

vodách vznikají karbonátové rampy, na strmějších březích karbonátové lavice. 

V klidných vodách jsou hlavními producenty parožnatky a vzniklá karbonátová bahna 
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podléhají vydatné bioturbaci. Vysoká energie vln vytváří čočkovitá tělesa z 

karbonátových písků a oolitů – koncentricky laminovaných zrn kalcitu či aragonitu. Na 

lomech svahů mohou produkcí sinic a zelených řas agradovat biohermy, někdy 

vytvářející rozsáhlé útesy. Pokles hladiny brzy vede k erozi uložených karbonátů a 

tvorbě půd, rýh atd. Vzestupem hladiny nebo subsidencí dochází k zatopení 

karbonátových okrajů a přemístění karbonátové produkce dál od centra jezera. 

Cementové povrchy pláží z litifikovaných karbonátů bývají indikátorem paleopobřeží. 

Mudflats 

 V částech příbřeží ležících mezi čarou přílivu a odlivu, se hromadí jemný 

organicky bohatý sediment (viz obr. 6). Díky velkému obsahu bahna má sediment 

přilnavé vlastnosti (Dyer et al., 2000). Pravidelné výkyvy hladiny způsobují neustálé 

obnažování sedimentů a tak nemohou příliš agradovat. Část nejvíce ovlivňovaná 

vlnami je tvořena písčitými bahny a s ubývajícím vlivem vln přechází v jemný prach 

až hrubé jíly. 

4.3 Deltové facie 

 Delty jsou nejpřímějším spojením jezera s přítoky a zdrojem siliciklastických 

sedimentů v jezeře. V ústí řeky se ze sedimentů vytvářejí radiálně laloky a bary 

z štěrku a písku, proudy mohou roznést sediment podél břehu nebo klesá ke dnu 

proudovými a gravitačními mechanismy. Je možné rozlišit čtyři skupiny facií 

(Changsong et al. 1991). Proximální kraj delty (blíže k pevnině) tvoří klastika 

z převážně hrubějších říčních naplavenin -  brekcie a neuspořádané konglomeráty, 

oblázkové jílovce. Deltová plošina lemující tok obsahuje pískovce a horizontálně 

Obr. 6: Schéma pobřeží. 1) předbřeží, 2-3) příbřeží, 4) pevnina; energie vln: H - vysoká, M - střední, L - nízká. 2a) 
čočkovitá tělesa, 2b) vlnitá tělesa, lavice 2c) plochá tělesa, rampy, 3) mudflats/ mokřiny (Martel a Gibling 1991) 
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laminované konglomeráty s vloženými tenkými vrstvami jemnějších pískovců a 

jílovců. Ponořená část delty zahrnuje samotné ústí toku do jezera a utváří ji písčité 

sedimenty, které směrem nahoru vykazují hrubnutí a nabývání mocnosti. Tedy od 

bazálních písčitých jílovců, přes prachovce a jemnozrnné pískovce k středně až 

hrubozrnným pískovcům, které bývají šikmě zvrstvené. Prodeltové facie zasahují 

nejdále do jezera a jsou tvořené nejjemnějšími sedimenty přinesenými z delty, které 

jsou prokládány turbidity, úlomky ze sesuvů a vydatně bioturbované limnickou 

faunou. Opakující se cykly uspořádání skupin facií jsou výsledkem subsidence, 

migrace deltových laloků nebo výkyvů hladiny. 

 Hlubokovodní vějíře 

 V hlubokých jezerech se strmými okraji se materiál hromadí na úpatí svahů 

gravitačními proudy a sesuvy zcela chaoticky, nebo je uspořádán v hlubokovodních 

vějířích (Guangpo et al. 2010), do kterých je usměrněn podvodními koryty. Ta byla 

vyerodována gravitačními proudy, nebo vznikla zlomem či tektonicky. Sedimenty v a 

kolem koryt jsou zejména stupňovitými turbidity z písku a štěrku, dál se spojitěji 

usazují jemnozrnnější sedimenty skládají se z jemnozrnných turbiditů a 

hemipelagického bahna. Zpevněné výplně koryt mohou indikovat směr paleoproudů 

(Dasgupta 2002). Rozdíly v zrnitosti vrstev vějířů mohou indikovat změny charakteru 

přinášeného materiálu, např. vlivem glaciálních/ interglaciálních cyklů, fluktuací 

hladiny, dlouhodobých klimatických a tektonických změn. 

5 Metody studia jezerních sedimentů (sedimentárního záznamu) 

 Sedimentární záznam lze studovat z mnoha hledisek a různými metodami. 

Sedimentologie se zabývá vznikem sedimentů a vlastními sedimentárními horninami. 

Geochemickými analýzami sedimentů lze zkoumat transport chemických prvků 

prostředím, chemické interakce jednotlivých složek prostředí, zkoumáním obsahu 

chemických prvků, jejich izotopů či organických sloučenin. Sedimenty jsou rovněž 

cenným zdrojem fosilního materiálu pro paleontologické výzkumy a paleoekologické 

interpretace. Následuje výběr několika metod, které lze použít k interpretaci 

sedimentů vzhledem ke klimatickým změnám. 
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5.1 Stabilní izotopy O, C v karbonátech 

 Stabilní izotopy C a O v jezerních karbonátech se používají už řadu let k 

hlubšímu porozumění metabolismu fosilních jezerních systémů: např. hydrologie 

jezera, změny bioproduktivity, klimatu, ap. (Talbot a Kelts 1990; Teranes et al. 1999). 

Stabilní izotopy nepodléhají časem radioaktivnímu rozpadu na jiné izotopy nebo 

prvky. Protonové číslo nemění chování prvku v chemické reakci, ale má vliv na 

fyzikální vlastnosti prvku.  Izotopy jednoho prvku reagují různě rychle a vytvářejí jinak 

pevné vazby ve sloučeninách. Proto při reakcích dochází k upřednostňování jednoho 

izotopu před druhým, obvykle rychleji reaguje lehčí izotop a je taky upřednostňován. 

Zatímco výsledný produkt bude obohacen o více upřednostňovaný izotop, prostředí 

bude o stejné množství ochuzeno a o to více v něm bude zastoupen druhý (těžší) 

izotop. Tento proces se nazývá frakcionace. Míra frakcionace zkoumaného 

sedimentu může být vyjádřena porovnáním poměrů izotopů daného prvku ve vzorku 

sedimentu s poměrem těchto izotopů ve standardu či v referenčním materiálu. Míra, 

do jaké prvek ve vzorku prošel frakcionací, se značí δ a udává se v promilích. 

δ [‰] = [(poměr ve vzorku – poměr ve standardu) / poměr ve standardu] × 1000 

 Poměry izotopů kyslíku a uhlíku jsou využívány při zkoumání sedimentárního 

záznamu vzhledem k paleoklimatu. Mezi standardy patří např. poměr 18O/ 16O ve 

VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water), VPDB (Vienna Pee Dee Belemnitella) - 

práškový CaCO3 z fosílie Belemnitella americana z křídového souvrství Pee Dee v 

Jižní Karolíně, nověji  VPDB kalibrovaný s mramorem NBS19 (Andrews et al. 1997). 

5.1.1 Izotopy kyslíku 

 Existují tři stabilní izotopy kyslíku, 18O, 17O, 16O, z nichž 18O a 16O jsou 

významné pro paleolimnologický záznam. Frakcionace kyslíku je primárně závislá na 

teplotě. Poměr izotopů kyslíku v kalcitu je funkcí okolní teploty v době jeho vzniku a 

taky dřívější izotopické historie vody během cesty do jezera. δ18O je také ovlivněna 

cestou od dopadu srážek po vtok do jezera, frakcionací vody v jezeře, přítomností a 

chemismem spodní vody. Evaporace zanechává jezerní vodu obohacenou o 18O, 

jelikož lehčí 16O se bude rychleji odpařovat. Pro jezera s dlouhou dobou rezidence 

(celkový objem vody v jezeře je výrazně větší než přítok vody a odpar) trend změn 

δ18O často koreluje s klimatem. Jezera s nízkým poměrem srážek k evaporaci 
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vykazují trend k pozitivním hodnotám δ18O. Menší nádrže s kratší dobou rezidence 

budou citlivější na změny v přítoku a odparu. Hydrologicky uzavřená jezera jsou 

náchylná k opakovaným cyklům se střídajícími se více pozitivními a více negativními 

δ18O. 

5.1.2 Izotopy uhlíku 

 Pro paleolimnologický záznam jsou důležité izotopy 12C a 13C. Poměr 13C / 12C 

v karbonátech a organickém materiálu odráží regionálních i globální poměry v 

povrchových rezervoárech uhlíku v čase precipitace. 12C jako lehčí izotop reaguje 

rychleji a tvoří méně pevné vazby. Analýza izotopického složení uhlíku v karbonátech 

je na rozdíl od kyslíku komplikovanější kvůli frakcionaci izotopů uhlíku v biosféře. 

Rostliny pro fotosyntézu preferují 12C, čímž obsahují negativní δ13C hodnoty. 

Fotosyntetizující plankton čerpá uhlík z rozpuštěného atmosferického CO2 a taktéž 

upřednostňuje 12C. Jelikož C3 rostliny (dřeviny mírného až chladného podnebí) mají 

jiný stupeň frakcionace než C4 (tropické trávy) nebo CAM rostliny (sukulenty) či řasy, 

lze podle δ13C v organickém materiálu usoudit, o jaký typ rostlin šlo a dle toho, zda 

žily v suchých a teplých nebo vlhčích a humidních oblastech (Lim et al. 2010).  Velmi 

negativní poměry δ13C v organickém materiálu mohou mít C3 rostliny a řasy. 

5.1.3 C a O izotopy v karbonátech 

 Uhličitan vápenatý poskytuje simultánní záznam izotopických poměrů C a O v 

době krystalizace. δ18O a δ13C vysrážených karbonátů v jezeře vykazují kovarianci 

zejména v hydrologicky uzavřených jezerech (Talbot a Kelts 1990). K referenci 

obsahu izotopů O a C v karbonátových sedimentech či fosiliích se používá standard 

V-PDB a NBS19. Během precipitace karbonátů dochází k frakcionacím izotopů mezi 

karbonátem, rozpuštěným CO2 a vodou. Odrážejí teplotu a poměry izotopů v 

promícháné části vodního sloupce. Známe-li dobře průměrné izotopové složení 

srážek v oblasti, můžeme v otevřených jezerech celkem přesně stanovit teplotu 

krystalizace karbonátů. 

5.1.3.1 Primární karbonáty 

 Většina primárních karbonátů vzniká srážením ve vodním sloupci a pak se 

usazují jako siltové krystalky nebo agregáty fekálního peletu na dně jezera, kde 

vytvářejí karbonátová bahna nebo jemné laminy v rámci klastických jílovců. Hodnoty 
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δ18O v primárních karbonátech jsou funkcí složení a teploty vody, δ13C funkcí 

rozpuštěného anorganického uhlíku, v době vysrážení (Talbot a Kelts 1990). 

Kovariance poměrů izotopů O a C pak znázorňuje vývoj izotopických poměrů v 

jezeře. Změny δ18O jsou výsledkem změn v rovnováze vody, změny δ13C naznačují 

odpařování na 12C bohatého CO2 z jezerní hladiny. Odchylky v kovariantních 

trendech jsou jen tehdy, když se hydrologie jezera trvale změní. Například  izotopická 

analýza oligocenních až raně miocenních jezerních karbonátů třetihorní deprese 

Narbonne v jižní Francii ukazuje na střídání subtropického a tropického klimatu ve 

shodě se střídajícími se vrstvami evaporitů a lignitů (Szulc et al. 1991). 

5.1.3.2 Diagenetické karbonáty 

 Hodnoty δ18O diagenetických karbonátů odrážejí δ18O a teplotu vody v pórech 

sedimentů v době srážení. V organicky bohatých sedimentech napomáhá diagenezi 

karbonátů mikrobiální činnost, ačkoli může vést také k rozpouštění primárních 

karbonátů (Talbot a Kelts 1990). Při nízké koncentraci sulfátů dochází k bakteriálnímu 

rozkladu organického materiálu, uvolňovaný metan je preferenčně obohacený 12C, 

zatímco karbonát je obohacen 13C. Při vysoké koncentraci sulfátu dochází k jeho 

redukci bakteriemi a organický uhlík je frakcionován mezi metan a karbonát a 

karbonáty pak mají také pozitivnější hodnoty  δ13C. 

 Interpretace klimatických příčin izotopické variace v jezerech jsou založeny na 

předpokladu, že kalcit se sráží v izotopické rovnováze s jezerní vodou. Jezera, jež se 

např. na jaře stávají eutrofními až hypertrofními, ale mohou kalcit srážet v 

nerovnováze s vodou během vysoké produktivity organismů (Teranes et al. 1999). 

Dochází pak k vyčerpání 18O v usazeném světlém kalcitu, což brání použít výsledný 

karbonátový záznam jako paleoklimatické proxy. Naopak od léta do podzimu během 

stratifikace, kdy je epilimnion oligotrofní, se kalcit sráží v předpokládané izotopické 

rovnováze. Výsledné δ18O a δ13C z tmavých vrstev kalcitu poskytne lepší 

paleoklimatické proxy než světlé vrstvy kalcitu, jelikož δ18O je nezávislá na primární 

produktivitě, sráží se za stejné teploty vody každý rok a je výhradně funkcí změn v 

izotopickém složení jezerní vody. 
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5.2 Prvková geochemie 

 Prvková geochemie je poměrně nenákladnou metodou k porozumění 

chemostratigrafie i změn paleoprostředí. Chemostratigrafie studuje odlišnosti v 

chemické skladbě sedimentárních vrstev. Srovnává a datuje sedimentární vrstvy na 

základě změn v anorganické geochemii. Velmi rozpustné produkty zvětrávání, jako 

monovalentní kovové ionty, jsou snadno vyplavitelné z původního místa. Proto jejich 

vyšší koncentrace v půdách může značit aridní podmínky, kdy omezené srážky 

nemohou tyto ionty transportovat ve větší míře. Ve velmi humidním klimatu jsou 

rozpustné kationty vyplaveny a na místě zůstávájí jen velmi nerozpustné složky, jako 

např. Fe hydroxidy, oxidy nebo Fe silikátové minerály (Cohen 2003). 

5.2.1 Si  a Al 

 Jelikož jsou málo reaktivní a málo rozpustné ve většině Eh a pH v půdních 

podmínkách, minerální Si a Al se při intenzivním zvětrávání koncentrují v půdě. 

Zvýšený obsah v jezerních sedimentech může být indikátorem teplejších nebo vlhčích 

klimatických podmínek a obecně příznakem zvýšení intenzity zvětrávání. Křemík je 

také důležitá složka autigenních jezerních sedimentů, buď jako biogenní forma SiO2 

nebo vysrážený za vysoce alkalických podmínek. Interpretace Al je složitější 

vzhledem ke zvýšené rozpustnosti za kyselých podmínek. 

5.3 Optická spektroskopie 

 Difuzní reflexní spektroskopie využívá viditelné až střední infračervené 

elektromagnetické záření ke kvantitativní analýze materiálu (vlnové délky 400 – 2500 

nm). Na povrchu vzorku dochází k pohlcení, odrazu nebo rozptýlení světla 

(Springsteen 1998). Tato metoda je rychlá, časově a nákladově méně náročná a 

efektivní při nutnosti analyzovat velké množství vzorků. Vzorky nevyžadují náročnou 

přípravu ani chemickou extrakci, protože každý minerál může být přímo přiřazen k 

určitému barevnému spektru (Heslop et al. 2007). Osvítíme-li látku světelným 

paprskem, látka pohltí, odrazí nebo rozptýlí určité vlnové délky záření, podle toho, 

jaké má chemické složení. Každý prvek odráží světlo určité vlnové délky a ve 

viditelném světelném spektru se jeví jako barevný kompatibilně k určité vlnové délce. 

Pokud jsou nám známé tyto hodnoty, můžeme u vzorku látky (např. sedimentu) zjistit 

relativní podíl jednotlivých prvků. Látka se s každou vlnovou délkou bude jinak 
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odrážet a vytvoří křivku, jejíž výkyvy ukazují intenzitu odrazu určité vlnové délky a ta 

náleží určitému prvku. Tak můžeme určit např. změnu podílu významných minerálů v 

sedimentu, které svou přítomností a koncentrací indikují určité klimatické podmínky. 

Pakliže získáme pravidelně se opakující hodnoty nebo výskyty těchto minerálů 

(prvků), můžeme získat důkaz o cykličnosti klimatických změn, např. střídajících se 

glaciálech a interglaciálech (Heslop et al. 2007). Spektrální analýzou sedimentů 

jezera Qinghai byla sledována červenost sedimentů, která se vztahuje k obsahu Fe 

oxidů (viz obr. 6). Červenost minerálů se zvyšuje během zvýšených srážek (se 

sílením monzunů), zatímco nízká červenost ukazuje na suchá období, viz obr. 7 (Ji et 

al. 2005).  

 

Obr. 6: Srovnání křivek prvního odvození pro vzorky s červeností 27,9 % a 24,6 %. 
Spektrum ukazuje větší obsah hematitu a goethitu ve vzorku s vyšší červeností. (Ji et al. 
2005) 
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5.4 Cyklostratigrafie (Analýza cykličnosti sedimentárního záznamu) 

 Cyklostratigrafie se zabývá cyklickými výkyvy ve stratigrafickém záznamu a 

zaměřuje se na vliv změn slunečního ozáření vrchní části atmosféry na klimatické 

podmínky kontinentů a moří (Abels 2008). Gravitační interakce Země s ostatními 

tělesy v sluneční soustavě jsou příčinou cyklických pohybů Země po oběžné dráze 

kolem Slunce, změn ve tvaru dráhy a ve vychýlení zemské osy. Tím se mění 

množství obdrženého slunečního záření v atmosféře a následně klima (Hinnov  

2000). 

5.4.1 Cykličnost a klima 

 Dlouhodobé cykly mohou působit jako prahy dostupnosti erodovaného 

materiálu, produktivity, saturace či rozpustnosti, po jejichž překročení se některé 

minerály nebudou tvořit. Sezónní cykly, výkyvy slunečního ozáření, změny zemské 

orbity mohou být rozeznatelné v pravidelném střídání vrstev sedimentů. 

Mineralogické kontrasty jsou pak výsledkem měnící se aridity/humidity. Cykly s nízko 

Mg kalcity tvořenými ze sladké vody, střídající se s vysoko Mg kalcity, aragonity nebo 

dokonce dolomity, jsou výsledkem cyklických změn v salinitě. Během desetitisíců let 

Obr. 7: Záznam změn červenosti sedimentů jezera Qinghai během monzunů a vzhledem ke klimatickým změnám (Ji et al. 
2005) 
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mohou velké výkyvy hladiny a vysychání povodí opakovaně transformovat 

hlubokovodní sedimentační prostředí na mělkovodní, příbřežní, bahenní plošiny až 

půdy. Tyto cyklické změny hladiny jsou často vyjádřeny laminovanými tmavými 

sedimenty, střídajícími se s nelaminovanými, masivními nebo vrstevnatými sedimenty 

světlejší barvy (Szulc et al. 1991). 

5.4.2 Datování sedimentů 

 Pro ověření astronomických cyklů v sedimentu je potřeba absolutního datování 

geologického materiálu, např. radiometricky nebo pomocí paleomagnetických uzlů či 

astronomického vyladění (Cronin 2009). Radiometrické datování umožňuje určit stáří 

sedimentu na základě výskytu přirozených produktů radioaktivního rozpadu v 

sedimentu. Mezi nejdůležitější patří rozpad 238U na 230Th, či případně 206Pb, často 

používaný pro kvartér; 40K/40Ar  vhodný pro prekambrium a paleozoikum a spolu s 

40Ar/39Ar pro datování mesozoika a kenozoika. Radiokarbonová metoda může být 

použita pro datování materiálu jen 50 000 let zpět, jelikož poločas rozpadu je 5568 ± 

30let. Jelikož však uhlík podstupuje řadu biochemických procesů, datování neurčuje 

stáří materiálu, ale stáří uhlíku v něm obsaženého. Další metodou datování 

sedimentů je biostratigrafie využívající k datování vrstevních sledů fosilní 

společenstva, např. diatom (Prokopenko a Khursevich 2010). Astronomické ladění se 

používá k datování paleoklimatických  událostí použitím výpočtů změn v geografické 

a sezónní distribuci ozáření vlivem gravitačních sil Sluneční soustavy a Země. 

Nejvíce se používá pro posledních 65 mil let. 

5.4.3 Milankovičovy cykly 

 Milankovičovy cykly popisují, jak presese zemské osy, náklon a excentricita 

zemské orbity v přibližně pravidelných cyklech ovlivňují poměr přijatého množství 

energie ze Slunce nerovnoměrně rozloženými kontinenty a oceány. Milankovič 

předpokládal, že snížené ozáření severní polokoule v létě je rozhodující pro vznik 

zalednění, aby sníh setrval po celý rok (Berger 1960; Paillard 2010). K překročení 

tohoto prahu mohlo dojít např. před 4 mil. let, jak ukazují jezerní záznamy jezera 

Bajkal (Kashiwaya et al. 2003). Porovnáním velikostí zrn a obsahu biogenního SiO2 

v jezerních sedimentech s oceánskými záznamy δ18O a pobřežními záznamy δ18O ze 

Středozemního moře byly zjištěny skoky před 2.8, 3.5 a 4.0 mil let. Jezerní data pak 
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byla filtrována numerickými filtry, přičemž byl zjištěn vliv excentricity a sklonu zemské 

osy. Zvýšení rozsahu výkyvů začalo kolem 4 mil let (viz obr. 9). 

5.4.3.1 Precese 

 Precese zemské osy je krouživý pohyb výsledkem točivého momentu 

působením Slunce a Měsíce na výduť Zěme v oblasti rovníku. Za 25 700 let osa 

opíše kruh Berger, 1960). Dny rovnodennosti a slunovratu se pomalu posunují po 

oběžné dráze a jejich výskyt v periheliu nebo afeliu se objeví jednou za 19 000 – 22 

000 let. Cyklus je možné rozdělit na 4 fáze – stabilní teplou, ochlazování, stabilní 

studenou a oteplování (Kukla a Gavin 2004). K nejrychlejšímu ochlazování bude 

docházet s periheliem v prosinci, lednu a únoru, zatímco k nejrychlejšímu oteplování 

s periheliem v červnu a červenci. Klimatický vliv precese je největší v nízkých 

zeměpisných šířkách, kde mění sezónnost. Vliv precese působí na polokoule 

asymetricky. 

 

5.4.3.2 Sklon zemské osy vůči rovině ekliptiky 

 Úhel, který osa Země svírá s rovinou ekliptiky, se mění mezi 22° a 24,5° a 

jeden cyklus vykoná za 41 000 let. Když je Země ukloněna ke Slunci, je na jedné 

polokouli léto a na druhé zima. Menší úhel znamená větší ozáření nízkých 

zeměpisných šířek a větší teplotní gradient směrem k pólům. Náklonem ovlivněné 

změny ozáření jsou symetrické, ale opačné na severní a jižní polokouli (Kukla a 

Gavin 2004). V jezerních sedimentech devonského  Orcadian Basin ve Skotsku jsou 

rozeznatelné 10 m cykly náhle se střídájících dočasných a trvalých jezerních facií. 

Tyto cykly jsou výsledkem klimaticky řízených výkyvů jezerní hladiny, efemerality a 

chemismu jezera odpovídajích 20 000 – 25 000 cyklům sklonu zemské osy, viz obr. 8 

(Rogers a Astin 1991). 



32 
 

 

5.4.3.3 Excentricita 

 Odchylka tvaru oběžné dráhy Země od kruhu se nazývá excentricita. Dnes má 

Země poloeliptickou dráhu. Čím více je dráha elipsovitá (má větší excentricitu), tím 

větší jsou rozdíly v intenzitě a trvání sezón. Rozdíl mezi maximálním a minimálním 

ozářením během roku může být až 30 % (Berger 1960).  Hlavní cykly jsou přibližně 

405 tisíc a 100 tisíc let. Vliv na sluneční ozáření je oproti předchozím dvěma malý. 

Obr. 8: 20 000 letý cyklus sklonu zemské osy koresponduje se střídáním aridního a humidnějšího podnebí, 
od něhož se odvíjela výška hladiny jezera Orcadian a jeho hydrologická otevřenost/ uzavřenost (Rogers a 
Astin 1991). 
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Obr. 9: Filtrované křivky pro velikost zrn (a-c) a obsah bigenního SiO2 (d-e) ve 
vzorcích sedimentů jezera Bajkal ukazují periodicitu 500 - 350 kyr (a,d),  50 - 35 
kyr (c, f) a 150 - 80 kyr (b, e). Kashiwaya et al. (2003) 
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6 Diskuze 

 Uzavřená hluboká jezera, jako jsou riftová a kráterová, jsou často vybírána pro 

studium vlivu dlouhodobých klimatických cyklů, neboť jejich tektonická predispozice 

jim umožňuje akumulovat dostatečně dlouhý sedimentární záznam. Pakliže chceme 

identifikovat v tomto záznamu klimatický vliv, je nezbytné znát také vliv tektonický, 

jelikož například výkyvy jezerní hladiny mohou indikovat jak změnu podnebí a srážek, 

tak pokračující subsidenci, při které se podnebí měnit nemusí. Porovnání 

sedimentárního záznamu jezer různých povodí stejného podnebí by mohlo pomoci 

separovat vliv regionálních geologických a topografických vlivů jezerní sedimentace 

od klimatických. 

 Pokud by se nám podařilo vliv tektoniky a dalších faktorů jako je organická 

produktivita a další odfiltrovat, mohli bychom získat čistý záznam klimatických změn, 

které ovlivňovaly jezero. Spojením s poznatky o atmosférické cirkulaci, rozložení 

kontinentů a moří v minulosti by mohlo být možné najít větší souvislost s 

astronomickými cykly. 

  S pokrokem výpočetní techniky a zdokonalováním nenákladných metod jako 

spektrální analýza by mohlo být v budoucnosti snadnější identifikovat 

v sedimentárním záznamu vliv astronomických cyklů a porovnávat ho s výkyvy 

podnebí. Čím dál jdeme do minulosti v sedimentárním záznamu, tím více roste 

možná chyba / odchylka v datování a délce period cyklů. Otázkou je také jak můžeme 

vliv astronomických cyklů v minulosti interpretovat na vývoj podnebí v budoucnosti a 

jakou úlohu hrají na změně podnebí jiné faktory než astronomické cykly a 

v současnosti např. tolik diskutované skleníkové plny a vliv člověka. 
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7 Závěr 

 V práci byly zhodnoceny tektonické a klimatické vlivy na kvalitu sedimentárního 

záznamu a shrnuty hlavní faktory ovlivňující jezerní prostředí. Dále bylo popsáno 

fyzikální a chemické prostředí jezera, tedy vliv světla, tepla a redoxních interakcí na 

sedimentaci. V jezeře byly vymezeny specifické zóny, které mají typické uspořádání 

sedimentů. Dále byly nastíněny metody, které se používají k získání informací o 

klimatických změnách za sedimentů. V poslední části byl popsán podíl cyklických 

astronomických cyklů na klimatických změnách a důkazy těchto cyklů 

v sedimentárním záznamu. 
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