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1 Úvod 

Diplomová práce se zaměřuje na sporová společenstva vybraných sedimentů krakovské 

pískovcové série v polské části hornoslezské pánve (obr. č. 1). Srovnává společenstva 

miospor łaziských a libiązských vrstev jak v uhelných tak v neuhelných sedimentech. 

Navíc porovnává celkově změny zastoupení jednotlivých rodů mezi uhelnými vzorky 

a jílovitými vzorky spolu s uhelnými jílovci. Díky tomu, že známe mateřské rostliny 

produkující většinu zde popsaných miospor, bylo možné částečně rekonstruovat 

paleoekologické podmínky a složení původní vegetace. Společenstva disperzních spor 

zachovaná v sedimentech přispívají k poznání tehdejšího složení vegetačního pokryvu 

a zaznamenávají také jeho změny v čase, které často bývají spojovány se změnami 

klimatických podmínek. 

Diplomová práce vznikala za využití hojně dostupné literatury a do 4. kapitoly 

má rešeršní charakter. Zbývající část práce prezentuje vlastní výzkum vzorků a analýzu 

získaných dat s jejich interpretací. První část práce shrnuje základní geologické 

informace o hornoslezské pánvi, a podrobněji představuje polské členy pánevní výplně, 

především krakovskou pískovcovou sérii, která sedimentovala v době, kdy sedimentace 

v české části pánve byla již přerušena. Stručný historický úvod k výzkumům 

palynologie a karbonské flóry v polské části pánve podává kapitola s názvem Přehled 

paleobotanických a palynologických výzkumů v polské části hornoslezské pánve. 

Kapitola nazvaná Materiál a metodika popisuje studovaný materiál, jeho původ 

a následnou přípravu k výzkumu. Na ni navazuje část představující vlastní výsledky, 

která zahrnuje seznam zjištěných miospor a jejich systematický popis. Následující část 

práce je věnovaná palynologické charakteristice zkoumaných oblastí, jejich 

palynologickému srovnání a celkové interpretaci tehdejší vegetace. 
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Obr. č. 1. Poloha české a polské části hornoslezské pánve. 
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2 Hornoslezská pánev a její stratigrafické členění 

Hornoslezská pánev o rozloze přes 7 000 km
2
 se rozkládá na pomezí České a Polské  

republiky (Dopita et al., 1997).  Rozlohou se jedná o fragment kdysi podstatně 

rozsáhlejší sedimentární pánve, jejíž rozloha byla zmenšena následkem denudace 

do současné velikosti (Doktor, 2007; Gradziński, 1982). Litostratigrafické členění české 

a polské části pánve se liší. Ve své diplomové práci používám členění polské části 

pánve, jelikož studovaný materiál pochází z okolí polského Jaworzna a z vrstevních 

jednotek, které v české části pánve chybí. Výplň polské části pánve se dělí na 4 

litostratigrafické jednotky nazývané série v následujícím stratigrafickém pořadí: 

paralická série, série hornoslezského pískovce, prachovcová série a krakovská 

pískovcová série. Jednotlivé série se následně dělí do vrstevních jednotek (obr. č. 2). 

Kumulativní mocnost litostratigrafických jednotek pánve dosahuje 8 000 m. 

 

 

Obr. č. 2: Detailní rozdělení uhlonosných sedimentů hornoslezské pánve (podle Kotase, 

1994, upraveno). 
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V důsledku přesouvání depocentra však mocnost pánevní výplně dosahuje 

maximálně 4000 m v západní části pánve, odkud postupně klesá k východu (Kotas, 

1995; Doktor, 2007). Kromě paralické série, jejíž sedimenty se ukládaly v prostředí 

mořské nížiny zaplavované mořem, uloženiny zbývajících sérií byly ukládány 

v jezerním a říčním prostředí (Kedzior et al., 2007). Uhlonosná výplň je překryta 

kwaczałskými arkózami s absencí uhelných slojí (Siedlecki, 1951). 

Sedimenty doprovázející uhelné sloje obsahují bohatou fosilní flóru,  ve které 

bylo určeno přes 800 karbonských taxonů rostlin (Kotasowa, 1989, 1990). Přibližně 160 

rostlinných druhů je považováno za stratigraficky významné. Faunistické nálezy jsou 

soustředěny do mořských, brakických a sladkovodních (jezerních) horizontů. Nacházejí 

se zde především mlži, plži, hlavonožci a skupiny foraminifer, vzácněji i zbytky 

trilobitů (Bojkowski, 1972). 

 

Paralická série 

Tato série je nejstarší jednotkou obsahující paralické uhlonosné sedimenty, které 

se ukládaly koncem mississippu a odpovídají stupni serpuchov (Kedzior et al., 2007). 

Je korelována s ostravským souvrstvím v české části pánve (Zdanowski et Żakowa, 

1995; Dopita et al., 1997). V západní části rozdělujeme paralickou sérii ve shodě 

s členěním v české části pánve na petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské vrstvy. 

Ve východní části pánve však toto členění není možné vzhledem k absenci hraničních 

horizontů, a proto se zde dělí pouze do tří jednotek: sarnówských, florských 

a grodzieckých vrstev (tab. č. 1, obr. č. 2). Sarnówské a florské vrstvy jsou nejspíše 

ekvivalenty petřkovických a hrušovských vrstev (Kedzior et al., 2007). Grodziecké 

vrstvy jsou korelovány s vrstvami jakloveckými a porubskými (Kotas et Malczyk, 

1972). Toto rozdělení na vrstvy je možné díky zachované fauně. Spodní hranice 

paralické série nasedá na horniny marinních siliciklastik malinowických a zalaských 

vrstev (Zdanowski et Żakowa, 1995). Přechod do uhlonosné paralické série 

je charakterizován sedimentací mocné pískovcové lavice, která není kontinuální (Kotas, 

1997). Svrchní hranice paralické série je vymezená diskordantní plochou 

se stratigrafickou mezerou v záznamu, na kterou nasedají mladší kontinentální 

sedimenty (Zdanowski et Żakowa, 1995). Mocnost série narůstá z 200 m ve východní 

části na zhruba 3 800 m při západním okraji pánve. Hlavním znakem jednotky je její 

cyklická stavba, kde se střídají horniny vzniklé uložením rostlinného materiálu (uhelné 
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sloje) s klastickými sedimenty. Uhelné sloje jsou obvykle málo mocné, jen zřídkakdy 

přesahují mocnost 1,5 m. Typickou součástí paralická série je přítomnost marinních 

horizontů a vrstviček tufů a tufitů označovaných jako tonsteiny, brousky 

a pseudobrousky. 

 

Série hornoslezského pískovce 

Série hornoslezského pískovce je nejstarší uhlonosnou jednotkou kontinentálního 

původu hornoslezské pánve. Nasedá diskordantně na paralickou sérii, od které 

je oddělena floristicky zjištěným hiátem (Kedzior et al., 2007).  Dělí se na tři vrstevní 

jednotky: jejkovické (pouze na JZ pánve), zabrzské a rudské (Kotas, 1995): tab. č. 1, 

obr. č. 2. Svrchní hranice je určena regionálně stálým jezerním horizontem bohatým 

sladkovodní a terestrickou faunou (hmyz) faunou v nadloží uhelných slojí 407– 408, 

který je korelovatelný s horizontem Huberta v české části pánve. Hlavními znaky série 

je dominantní zastoupení pískovce, konglomerátů a mocných uhelných slojí. Jedná se 

o uloženiny aluviálních vějířů divočícího říčního systému s širokými koryty a rašeliništi 

(Kedzior et al., 2007). Ve svrchní části profilu nacházíme jezerní horizont Huberta. 

Chronostratigrafická korelace série hornoslezského pískovce je založena na nálezech 

makroflóry i mikrospor (Bek et al. 2008; Kotasowa, 1989, 1990; Jachowicz, 1972; 

Dybová et Jachowicz, 1957; Kmiecik, 1987). Maximální mocnost série dosahuje 1200 

m a směrem k východu se zmenšuje až do úplného vyklínění (Kedzior et al., 2007). 

 

Prachovcová série 

Prachovcová série je kontinuálně uložena na sérii hornoslezského pískovce. Spodní 

hranice série leží ve stropu faunistického jezerního horizontu Huberta, v nadloží slojí 

407 – 408 (Zdanowski et Żakowa, 1995). Na rozdíl od pozvolně přechodné spodní 

hranice je svrchní hranice vymezena ostrou litologickou změnou v sedimentárním 

záznamu, která odráží počátek sedimentace krakovské pískovcové série. Monotónní 

profil prachovcové série je rozdělen na vrstvy załeżské a orzeszké (tab. č. 1) oddělené 

tufitovým horizontem ve sloji 328. Tato série také obsahuje korelační faunistický 

horizont ve sloji 334. Série dosahuje mocnosti od 2000 m ve středu pánve do 150 m 

v její východní části. Má typickou cyklickou stavbu s uhlonosnými sedimenty 

a jemnými písčitými sedimenty ukládanými systémem aluviálních vějířů meandrujících 
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řek a anastomozujícím říčním systémem (Doktor et Gradziński, 1985). Tufy jsou 

zastoupeny jen sporadicky. Uhelné sloje jsou velmi početné, jsou však zpravidla méně 

mocné. Z obsažených 158 slojí má 71 slojí ekonomický význam (Jureczka et Kotas, 

1995). Oproti ostatním uhlonosným jednotkám pokrývá prachovcová série 

nejrozsáhlejší území (Kedzior et al., 2007). 

 

Krakovská pískovcová série 

Tato série je nejmladší jednotkou hornoslezské pánve (tab. č. 1). Nasedá 

na prachovcovou sérii a složením se podobá sérii hornoslezského pískovce. Uhlonosná 

výplň je ve svrchní části překryta kwaczałskými arkózami (Siedlecki, 1951). 

Pískovcové sedimenty vznikaly v prostředí divočící řeky (Doktor, 2007). Zkoumané 

vzorky pochází z této jednotky, a proto bude popsaná detailněji než všechny předchozí 

jednotky v samostatné kapitole. 
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Tab. č. 1: Korelační schéma vrstevních jednotek v polské a české části hornoslezské 

pánve (podle Kandarachevové et al., 2009, upraveno). 
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2.1 Krakovská pískovcová série 

 

Krakovská pískovcová série je nejmladší uhlonosnou jednotkou hornoslezské 

pánve (Doktor, 2007; Dembowski, 1972). Její ukládání spadá do období od svrchního 

dukmantu až do asturu (Gradziński et al., 1995). Mocnost série dosahuje až přes 1600 m 

a je tvořena výlučně z kontinentálních sedimentů s převahou pískovců a místy 

až slepenců vznikajících ve fluviálním prostředí (Doktor, 2007). Podle tohoto autora 

byla základním typem prostředí celé jednotky rozlehlá plošina divočící řeky. V úsecích 

mezi jednotlivými koryty se v nivním prostředí ukládala rašelina, ze které později 

vznikaly uhelné sloje (Doktor, 2007). Převažovala rašeliniště s lesní (stromovitou) 

vegetací. Některá rašeliniště byla patrně mírně dómovitá (vrchoviště), ve kterých 

se klastický materiál přinášený říčními toky v době záplav ukládal pouze na okrajích 

(Doktor, 2007). Z 38 slojí v krakovské pískovcové sérii má 26 z nich ekonomický 

význam (Jureczka et Kotas, 1995).  

Báze krakovské pískovcové série je tvořena mocnou polohou hrubozrnného 

pískovce, který kontrastuje s převážně jemnozrnnými nivními sedimenty podložní série 

prachovcové (Gradziński et al., 1995): obr. č. 3. Zrna pískovce tvoří především křemen 

(66%), živec (22%) a litické klasty (12%) (Gradziński et al., 1995). Svrchní hranice 

série je však oproti kwacalské arkóze sedimentologicky nevýrazná (Doktor, 2007). 

Vrstevními členy krakovské pískovcové série jsou łaziské a libiązské vrstvy (Doktor, 

2007). Vrstvy mají podobnou litologii a hranice mezi nimi byla stanovena na základě 

paleobotanických dat. Flóra svrchní části łaziských vrstev odpovídá spodnímu bolsovu. 

Flóra libiązských vrstev začíná slojí 119, která definuje jejich spodní hranici 

do svrchního asturu. Floristické záznamy tak ukazují na hiát způsobený leonskou fází 

variské orogeneze a odpovídající svrchnímu bolsovu (Kotasowa et Migier 

ve Zdanowski et Żakowa, 1995).  

Vzhledem k tomu, že studované vzorky pocházejí z této série, jsou obě vrstevní 

jednotky detailněji popsány v následujících kapitolách. 
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Obr. č. 3: Sedimentární profil krakovské pískovcové série (podle Doktora, 2007, 

upraveno). 

 

Łaziské vrstvy 

Łaziské vrstvy (sv. duckmant – bolsov) tvoří spodní část krakovské pískovcové série. 

V provozním pojetí začínají stropem sloje č. 301 a končí stropem sloje č. 201 (Havlena, 

1965; Doktor, 2007; Kotas, 1995). Jejich mocnost se obecně směrem k východu snižuje. 

Největší mocnosti 1 080 m dosahují v západní části pánve (Doktor, 2007), kde má celá 

série mocnost až 1100 m (Gradziński et al., 1995). Tam, kde jsou łaziské vrstvy 

zachovány v celé mocnosti, obsahují sloje, které se od spodu nahoru číslují 219 – 201. 

Například u Łazisek a Mikołówa se však zachovala jen spodní část vrstev s  mocností 

do 250 m (Havlena, 1965). Některé ze slojí obsahují proplástky krystalického jílovce 

vulkanického původu – tufy (Lipiarsky, 2011). Sedimenty łaziských i libiązských vrstev 

mají cyklickou stavu. Bazální pískovce cyklů tvoří až 85 % mocnosti vrstev s vysokým 

podílem živců (Havlena, 1965). Dalšími členy cyklu jsou jílovce a prachovce (Havlena, 

1965). Vyznačují se tmavošedou barvou, jsou tenké a nad slojemi často erodované 
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(Havlena, 1965). Petrografický ráz vrstev ukazuje na zmlazení reliéfu a na denudační 

obnažení žulového plutonu na pokraji pánve (Havlena, 1965). Horotvorný pohyb spolu 

s počátkem sedimentace se uskutečnily na pomezí duckmantu a bolsovu, což odpovídá 

době, kdy začala ve středních Čechách vestfálská sedimentace (Havlena, 1965). 

 

Libiązské vrstvy 

Vrstvy libiązské (astur) zahrnují v provozním pojetí sedimenty ležící nad slojí č. 201. 

Vrstvy dosahují maximální mocnosti až 560 m (Doktor, 2007). V mocnosti 240 m byly 

vrstvy proraženy jamou Libiąz v Libiązi (Havlena, 1965). Sloje jsou číslovány odspodu 

od 119 do 110 (tab. č. 1), která je nejmladší slojí hornoslezské pánve (Kandarachevová 

et al., 2009). Bazálním členem cyklické stavby vrstev je hrubozrnný pískovec (Havlena, 

1965; Doktor, 2007). Od spodu přechází od růžově šedé do fialově růžové 

až hnědočervené barvy. Je jen slabě zpevněný a proto se těží v pískovnách jako písek 

(Havlena, 1965). Další členy cyklů jsou jemnější a tenčí, tmavošedé až nahnědle šedé 

barvy. Nad slojí č. 113 jsou cykly s výrazně hnědočervenými pískovci, které obsahují 

ojediněle araukarity. V doprovodné flóře slojí jsou prvky asturu (Havlena, 1965). 

Od sloje č. 113 známe bohatou flóru, kterou Bocheński (1952) považoval 

za spodnostefanskou. Podle Stopy (1957) jde ale o flóru asturu.  

 

Prostředí vzniku łaziských a libiązských vrstev  

Série vznikla ukládáním sedimentů v prostředí divočící řeky (obr. č. 4) a z faciálního 

hlediska dělí Gradziński (1995) její uloženiny do dvou litofaciálních asociací: 

„pískovcové“ a „prachovcové“. Pískovcová asociace se skládá hlavně ze středně 

až hrubě zrnitého písku o mocnosti do desítek metrů (max. 140 m) a její vznik 

se přikládá širokému korytu divočící řeky (Doktor, 2007). Hrubozrnné uloženiny jsou 

prokládány objemově méně významnými vrstvami jemného pískovce s polohami 

prachovců s uhelnými slojemi, které společně tvoří komplex prachovcové asociace facií 

interpretovaný jako nivní sedimenty (Doktor, 2007; Gradziński, 1995). Rašeliniště byla 

nejspíše mírně dómovitá a jejich okraje byly zanášeny klastickým materiálem 

z okolních toků, což vedlo k častému rozmrštění uhelných slojí (Gradziński, 1995). 
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Obr. č. 4: Model sedimentárního prostředí krakovské pískovcové série (podle Doktora, 

2007, upraveno). 
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3 Přehled paleobotanických a palynologických výzkumů v polské 

části hornoslezské pánve 

V polské části hornoslezské pánve se významně prosadili zejména paleobotanikové 

Jarosz et Bocheński (1930, 1933), kteří se zaměřovali na karbonskou flóru westphalu 

libiązských vrstev. Bocheński na tyto výzkumy navázal roku 1952 publikací shrnující 

karbonskou flóru výše položených členů libiązských vrstev. Práce rozšířil 

a interpretoval Stopa (1957). Sedimenty doprovázející uhelné sloje obsahují bohatou 

fosilní flóru, ve které bylo určeno přes 800 karbonských taxonů rostlin (Kotasowa, 

1989, 1990; Kotasowa et Migier, 1995). Z toho asi 160 druhů je považováno 

za stratigraficky významné. 

 Počátek výzkumu megaspor je pozdějšího data než výzkum makroflóry a spadá 

do období mezi první a druhou světovou válkou (Zerndt, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 

1937, 1938, 1939; Nowak et Zerndt, 1936). Nejdůležitější monografií se stala Zerndtova 

(1934, 1937, 1938) práce: Carboniferous megaspores from the Marginal et Saddle 

(Anticlinal) Beds, podobně jako jiné práce diskutující význam megaspor. Další 

důležitou publikací je publikace o megasporách nejsvrchnějšího vestfálu (Kowalevska-

Maślankiewiczowa, 1932). Intenzivně zkoumal megaspory také Bocheński, který je 

zmiňován v mnoha publikacích (Brzozowska et Źoldani, 1958; Brzozowska 1960, 1968, 

Jachowicz et al., 1968). Později se o správnou terminologii megaspor zasloužil Knafel, 

1996. 

 První palynologické práce týkající se disperzních miospor v polské části 

hornoslezské pánve publikoval Horst (1943, 1955). Na tyto pionýrské práce navázala 

v následujících letech Dybová (1960) a Dybová et Jachowicz (1957a, 1957b). Shrnutí 

palynologických výzkumů disperzních společenstev publikovala Kmiecik 

ve (Zdanowski et Żakowa, 1995). V nedávné době se palynologickým výzkumem 

hornoslezské pánve zabývala Oliwkiewicz-Miklasińska (2004). Roku 1958 Jachowicz 

navrhl první členění polské pánve podle nálezů spor. Další práce publikovali Dybová et 

Jachowicz, Kruszewska (1963, 1968), Kmiecik (1973, 1987a, b, c). Konior et Turnau 

(1974), Turnau et Gradziński (1987), Turnau (1991). S přibývajícími poznatky 

se palynologická zonace pánve se postupně vyvíjela. Současná používaná členění 

na základě palynologie navrhla Kmiecik (1981,1987a,b,c) a Kmiecik et Żoldani (1990). 
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4 Materiál a metodika 

Studovaný materiál pochází z vrtu G5 Dab situovaného nedaleko města Jaworzno 

v polské části hornoslezské pánve (obr. č. 5). Vzorky byly odebrány v roce 2012 

školitelem S. Opluštilem a stratigraficky reprezentují svrchní a střední část łaziských 

vrstev (bolsov) a bázi následujících vrstev libiązských (astur). Mírně převažují vzorky 

prachovitých jílovců, menší měrou pak vzorky uhlí a uhelných jílovců. Důvodem 

je skutečnost, že většina uhelných vzorků z bilančních slojí byla odebrána 

na technologické analýzy. Ve vrtném profilu tak zůstalo uhlí zejména slojí nebilančních 

z důvodu malé mocnosti, anebo zvýšeného obsahu popela. 

Odebraný materiál byl macerován v laboratořích Geologického ústavu AVČR 

v.v.i. v Praze. Před macerací jsem materiál mechanicky rozdrtila pomocí kladiva 

na úlomky o velikosti 1-3 mm kvůli homogenizaci materiálu a mezi drcením různých 

vzorků jsem vše řádně očišťovala, aby nedošlo k vzájemné kontaminaci předchozím 

vzorkem. Pro maceraci vzorků jsem použila dvě macerační metody s ohledem 

na petrografický typ horniny.  

Pro uhelné vzorky byla použita metoda macerace kyselinou dusičnou. Jedná se 

o rutinní macerační postup, používaný pro většinu karbonských uhelných vzorků (např. 

Smith et Butterworth, 1967; Potonié et Kremp, 1954). Rozdrcené vzorky jsem naložila 

do kyseliny dusičné HNO3 (40%) a později zneutralizovala KOH (5%) a posléze 

několikrát promyla destilovanou vodou. Doba macerace trvala přes noc - asi 24 hodin. 

Vzorek se průběžně sledoval, zda je dost prosvětlený (zda jsou spory dobře, optimálně 

viditelné). Pro zhotovení palynologického preparátu jsem po maceraci kápla 

na podložní sklíčko rozehřátou glycerin želatinu, do ní jsem rovnoměrně rozprostřela 

macerát, překryla krycím sklíčkem. Takto připravený preparát po dvou dnech zatvrdnul 

a byl připraven k mikroskopování. 

Jílovce a uhelné jílovce jsem macerovala v kyselině chlorovodíkové (HCl) 

po dobu 1-2 hodin. Následně byl vzorek zalit studenou kyselinou fluorovodíkovou 

(HF), aby se odstranila jílovitá příměs. HF je kyselina leptající sklo, proto musely být 

tyto vzorky macerovány v plastových nádobkách, na rozdíl od prvního typu macerace. 

Poté se vzorky opět na jednu hodinu naložily do HCl. Následně se na 10 minut 

zneutralizovaly KOH a promyly destilovanou vodou. Stejně jako v předchozím postupu 

jsem i zde zhotovila palynologické preparáty stejným způsobem. Vzorky jsou uloženy 

na AVČR, v.v.i. v Praze u odborného konzultanta RNDr. Jiřího Beka DrSc. 
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Vzorky byly pozorovány světelným mikroskopem v procházejícím světle značky 

Motic. Pro planimetrickou analýzu palynologických preparátů byly použity objektivy 

o zvětšení 20x pro vyhledávání, 40x pro určení a 100x v imerzi pro zhotovení 

mikrofotografií. Spory byly určovány do rodů, jen u rodu Lycospora jsem určovala také 

druhy. Mikrofotografie byly zhotoveny jak na světelném, tak na skenovacím 

(rastrovacím) elektronovém mikroskopu značky JEOL JSM-6380LV na PřF UK 

v Praze, který umožnil detailnější studium skulptury spor při urychlovacím napětí 

15 kV. Pro pozorování ve skenovacím elektronovém mikroskopu byly vzorky upraveny. 

Byla použita aparaturu pro iontové naprašování JEOL JFC-1200. Pokovovalo se zlatem 

v nízkotlaké vzduchové atmosféře. 

Studované vzorky uhlí, uhelných jílovců a jílovců poskytly bohatá 

palynologická společenstva. Vzhledem ke skutečnosti, že druhové určení jednotlivých 

druhů miospor je časově velmi náročné, bylo s výjimkou rodu Lycospora prováděno 

pouze jejich rodové určení. Předchozí část diplomové práce byla věnovaná shrnutí již 

známých poznatků, které jsou nezbytnou součástí k následujícímu pochopení vlastního 

výzkumu.  

Následující kapitoly popisuje systém všech zjištěných rodů miospor. Klasifikace rodů 

vychází z prací Potonié et Kremp (1954), dále zahrnuje modifikace od Dettmann 

(1963). Popisná terminologie a systém jsou čerpány ze Smith et Butterworth, 1967. 

Morfologické termíny pro popis spor jsou čerpány z práce Punt et al., (2007). Anglická 

terminologie byla překládána do češtiny podle doporučené terminologie od Kalibové-

Kaiserové, 1977. 
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Obr. č. 5. Profil vrtu G5 Dab z polské části hornoslezské pánve. 
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5 Výsledky  

Z celkového počtu 55 vzorků jich bylo 14 negativních, tj. nevykázaly žádné spory a 41 

pozitivních (tab. č. 2). Toto množství odpovídá výsledkům jiných autorů zkoumajících 

disperzní sporová společenstva hornoslezské pánve (Horst, 1943, 1955, Dybová et 

Jachowicz, 1957a,b; Kmiecik, 1995; Bek, 2008). Celkem bylo určeno 39 rodů 

disperzních miospor a pylových zrn. Všechny miospory byly určeny do rodu, což je ze 

stratigrafického i paleoekologického hlediska dostatečné, pouze u rodu Lycospora jsem 

určila všechny druhy. Kromě rodu Florinites, který se řadí mezi pylová zrna, patří 

všechny ostatní rody mezi spory.  

Jak vyplývá z přiložených tabulek 3 a 4, nejhojněji zastoupené rody, v uhelných 

i neuhelných sedimentech jsou Calamospora, Lycospora, Densosporites 

a Laevigatosporites. Rod Densosporites  se častěji vyskytuje v uhelných sedimentech.  

Celkový počet rodů (a druhů rodu Lycospora) spor je vyšší v neuhelných (39) 

než v uhelných (30) vzorcích. Z uhelných vzorků má nejvíce nálezů vzorek z łaziských 

vrstev G5/21, a to 135 nalezených jedinců. Převažuje 102 jedinců rodu Densosporites. 

Jedná se o málo mocnou slojku bohatou na miospory. V neuhelných vzorcích 

je maximum nalezených jedinců ve vzorku 434. 

Seznam nalezených rodů spor a druhů rodu Lycospora je zobrazen v tabulce č. 5 

a jejich podrobný popis následuje dále v textu. Pomocí získaných dat interpretuji 

miosporová společenstva charakteristická pro uhelné a neuhelné vzorky, charakterizuju 

typické zástupce společenstev łaziských a libiązských vrstev a prověřím předpokládaný 

hiát mezi těmito vrstvami. Interpretuji mateřské rostliny a zrekonstruuji paleoekologii 

prostředí. 
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Tab. č. 2. Seznam odebraných vzorků z vrtu G5 Dab. Vzorky 

označené šedou barvou byly negativní. 
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Tab. č. 5: Přehled zjištěných rodů miospor a druhů rodu Lycospora ve všech 

zkoumaných vzorcích. 
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Anteturma SPORITES H. Potonié, 1893 

Turma TRILETES (Reinsch) Dettmann, 1963 

Suprasubturma ACAVATITRILETES Dettmann, 1963 

Subturma: AZONOTRILETES (Luber) Dettmann, 1963 

Infraturma: LAEVIGATI (Bennie et Kidston) Potonié, 1956 

 

Rod LEIOTRILETES (Naumova) Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 1. 

Triletní hladké miospory  rodu Leiotriletes mají triangulární tvar se zaoblenými rohy. 

Stěny spor jsou často mírně vypouklé až výrazně vyduté. Paprsky triletní jizvy obvykle 

dosahují více než ½ poloměru spory. Exina je okolo 1 µm mocná a levigátní.  

 

Rod PUNCTATISPORITES (Ibrahim) Potonié et Kremp, 1954 

Jedná se většinou o poměrně velké triletní miospory. Jejich tvar je obvykle cirkulární, 

či oválný, jen výjimečně mírně triangulární. Paprsky triletní jizvy dosahují či přesahují 

délku ½ poloměru spory. Díky mocné vrstvě exiny se v mikroskopu zobrazují tmavě 

hnědě. Často nejsou skulpturované, výjimečně se vyskytují mikrogranulátní či punktátní 

formy. Na rozdíl od rodu Calamospora mají miospory rodu  Punctatisporites silnější 

exinu s méně záhyby a často i skulpturu. 

 

Rod CALAMOSPORA Schopf et al., 1944 

Tabule 1, obr. č. 2. 

Mezi miospory rodu Calamospora řadíme triletní tenkostěnné formy, které 

se vyznačují velkým množstvím sekundárních záhybů exiny. Cirkulární spory jsou 

typické krátkými paprsky triletní jizvy, které jsou obvykle kratší než je ½ poloměru 

a často také překryty záhyby exiny. Exina je velmi tenká (většinou do 1 µm) 

a v procházejícím světle se spory jeví žlutě. Některé druhy mají nápadnou tmavší 

střední část spory, tzv. kontaktní areu. 
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Infraturma APICULATI (Bennie et Kidston) Potonié, 1956 

Subinfraturma GRANULATI Dybová et Jachowicz, 1957a 

 

Rod GRANULATISPORITES (Ibrahim) Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 3. 

Spory rodu Granulatisporites můžeme popsat jako triletní miospory triangulárního 

tvaru s konkávními stranami a zaoblenými rohy. Paprsky jizvy dosahují velikosti ½ 

až ¾ poloměru. Exina je hustě mikrogranulátní. Vzhledem se podobají sporám rodu 

Leiotriletes, od kterých se odlišují skulpturou. Miospory cirkulárního tvaru 

s mikrogranulátní skulpturou jsou řazeny do rodu Cyclogranisporites, jehož druhy jsou 

větší. 

 

Rod CYCLOGRANISPORITES Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 4. 

Jedná se o triletní miospory obvykle cirkulárního tvaru. Ramena triletní jizvy jsou 

obvykle kratší než je vzdálenost rovna ½ poloměru. Exina je pokryta mikrograny a 

u větších druhů jsou časté také sekundární záhyby. Rod má podobné znaky jako 

Granulatisporites, ale liší se především cirkulárním tvarem, skulpturou a větší velikostí.  

 

Subinfraturma VERRUCATI Dybová et Jachowicz, 1957 

 

Rod CONVERRUCOSISPORITES Potonié et Kremp, 1954 

Triletní miospory rodu Converrucosisporites mají obvykle triangulární tvar a jejich 

strany mohou být mírně vypouklé, ale také mírně až extrémně vyduté a spora tak může 

ztratit ryze triangulární tvar. Paprsky triletní jizvy svou velikostí dosahují až ¾ 

poloměru. Skulptace je tvořena verukami, a tím se velice podobají rodu 

Verrucosisporites, od něhož se liší především triangulárním tvarem a obvykle výrazně 

menší velikostí. 

 

Rod VERRUCOSISPORITES (Ibrahim) Smith et Butterworth, 1967 

Tabule 1, obr. č. 5. 

Miospory rodu Verrucosisporites mají cirkulární tvar, který ale může přecházet až 

do tvaru triangulárního. Paprsky triletní jizvy mají velikost často přesahující ½ 
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poloměru až po celou jeho délku. Exina je pokryta verukami, které jsou variabilní 

ve velikosti i tvaru, ale celkově jejich výška odpovídá šířce. Exina je různě mocná, 

mocnost se liší druh od druhu. Velikost skulpturních elementů může být redukována 

v oblasti kontaktní arei. 

 

Rod SCHOPFITES Kosanke, 1950 

Triletní miospory cirkulárního tvaru mají málo viditelnou jizvu. Proximální povrch 

je většinou laevigátní nebo alespoň ze ⅘ laevigátní a zbytek skulpturován. Exina 

má různou mocnost, od 3 µm přechází až do mocnosti 4 µm v oblasti, kde začíná 

nepravidelně granulátní skulptura. 

 

Subinfraturma NODATI Dybová et Jachowicz, 1957a 

 

Rod LOPHOTRILETES (Naumova) Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 6. Tabule 3, obr. č. 6. 

Zmíněné triletní miospory mívají triangulární tvar se zaoblenými rohy. Velikost paprsků 

triletní jizvy dosahuje až ¾ poloměru spory. Exina je středně mocná, ale mocnost se liší 

u různých druhů. Skulpturu tvoří konusy a spiny, stejně vysoké i široké. Podobné formy 

skulptury nacházíme u některých druhů rodu Acanthotriletes, kde jsou však užší 

a většinou výrazně delší. 

 

Rod APICULATASPORITES (Ibrahim) Smith et Butterworth, 1957 

Cirkulární triletní miospory. Paprsky triletní jizvy dosahují ⅗ až ⅘ poloměru. Exina 

je středně mocná a pokrytá menším počtem charakteristických konusů, veruk či gran, 

poměrně širokých na bázi. 

 

Rod APICULATISPORITES Potonié et Kremp, 1956 

Tabule 1, obr. č. 7. 

Miospory rodu Apiculatisporites se vyznačují zaobleným triangulárním či cirkulárním 

tvarem. Triletní jizva může být překryta skulpturou, ale pokud je viditelná, obvykle 

dosahuje ½ poloměru spory. Exina je pokryta malými konusy přibližně stejné velikosti, 

verukami či grany. Konusy jsou na koncích většinou zaoblené či mírně špičaté. 

Na proximální straně může být skulptura redukovaná. Rod Lophotriletes se vyznačuje 
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obdobnou skulpturou, ale odlišuje se triangulárním tvarem a výrazně většími 

skulpturními elementy. 

 

Rod CAPPASPORITES Urban, 1966 

Tyto cirkulární či oválné miospory mají exinu částečně pokrytou grany o velikosti 0,5 – 

1,5 µm. Exina je někdy se sekundárními záhyby. Triletní jizva nebývá často viditelná. 

Grana jsou umístěna na povrchu nepravidelně a v malém počtu. 

 

Rod ANAPICULATISPORITES (Potonié et Kremp) emend. Smith et Butterworth, 

1957 

Triletní miospory triangulárního či cirkulárního tvaru. Triletní jizva je jednoduchá 

a velmi výrazná. Proximální povrch hladký, distální se spiny, které nezasahují do oblasti 

ležící mezi paprsky jizvy. 

 

Rod ACANTHOTRILETES (Naumova) Potonié et Kremp, 1954 

Jsou to triletní miospory charakteristické triangulárním tvarem se zaoblenými rohy. 

Mohou být mírně vyduté až vypouklé, liší se druh od druhu. Jizva může, ale nemusí být 

viditelná. Exina je pokryta relativně dlouhými spiny. Spinátní skulptura, tj. výrazně 

delší skulpturní elementy a menší velikost odlišuje tento rod od miospor rodu 

Apiculatisporites. 

 

Subinfraturma BACULATI Dybová et Jachowicz, 1957a 

 

Rod RAISTRICKIA (Schopf et al.) Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 8. 

Triletní miospory cirkulárního či elipsového tvaru, který můžu přecházet až do 

triangulárního tvaru. Ramena triletní jizvy dosahují od ½ poloměru až po celou jeho 

délku. Exinu pokrývají bakule, výběžky zhruba cylindrického tvaru různých velikostí, 

tyto skulpturní elementy se mohou na konci i několikanásobně dělit. Distální strana 

je vždy hustě skulpturovaná, ale na proximální straně může být skulptace redukovaná. 

Exina je obecně dost mocná, proto v procházejícím světle bývají obvykle tmavě hnědé.  

Některé skulpturní elementy mohou být zkráceny. Tento jev se vyskytuje nejspíše 

druhotně, protože jsou často patrné zlomeniny a konce ve špatném stavu. 
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Infraturma MURORNATI Potonié et Kremp, 1954 

 

Rod CONVOLUTISPORA Hoffmeister et al., 1955 

Cirkulární nebo mírně oválné triletní miospory. Jizva často nebývá dobře viditelná. 

Ramena jizvy mají délku od ½ do ¾ poloměru. Skulptura je rugulátní, jednotlivé ruguly 

se výrazně liší velikostí a tvarem u různých rodů a jsou umístěny velmi těsně vedle 

sebe, což připomíná silně nepravidelnou retikulátní skulpturu.  

 

Rod MICRORETICULATISPORITES (Knox) Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 9. 

Jedná se o triletní miospory triangulárního tvaru, které mohou přecházet až 

do cirkulárního tvaru. Ramena triletní jizvy obvykle dosahují délky ⅔ poloměru. Povrch 

spor je kryt negativní retikulátní skulpturou, která se spojuje v mury s úzkými 

a pravidelnými cirkulárními luminy. 

 

Subturma ZONOTRILETES Waltz, 1935 

Infraturma AURICULATI (Schopf) Dettmann, 1963 

 

Rod GILLESPIEISPORITES Clendening, 1969 

Do rodu Gillespieisporites patří většinou triangulární triletní miospory. Nepravidelné 

ztluštěniny jsou vyvinuty v rozích. Skulptura je tvořena velmi nepravidelnými spiny 

či rugulami. Ramena triletní jizvy dosahují většinou až ¾ poloměru. 

 

Rod AHRENSISPORITES Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 10. 

Triletní miospory triangulárního tvaru s rovnými, ale většinou mírně vydutými stěnami. 

Rohy mohou být zaoblené. Podél ramen triletní jizvy se táhnou tři kyrtomy, tj. výrazné 

ztluštěniny exiny. Rameny triletní jizvy mohou zasahovat až k okraji spor. Exina 

je laevigátní.  
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Rod TRIPARTITES (Schemel) Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 11. 

Triletní miospory triangulárního tvaru mají často vypouklé stěny. V rozích stěn 

nacházíme aurikuly, které jsou prstovitě větvené. Exina je laevigátní. Ramena triletní 

jizvy mohou dosahovat okraje aurikul. Triquitrites jsou na rozdíl od Tripartites nemá 

větvené aurikuly. 

 

Rod TRIQUITRITES (Wilson et Coe) Potonié et Kremp, 1954 

Tabule 1, obr. č. 12. 

Triquitrites patří mezi triletní miospory triangulárního tvaru. Jejich exina je v rozích 

ztluštělá a vytváří valvy či menší útvary zvané aurikuly. Valvy mohou být spolu 

spojeny úzkou ztluštěninou. Na rozdíl od Tripartites jsou aurikuly umístěny většinou 

mimo obrys spor a nevětví se. Ramena jizvy většinou přesahují ½ poloměru spory 

a dosahují až k okraji ztluštěnin nebo valvy. U mnoha rodů je exina laevigátní, 

ale najdeme na ni někdy i veruky či ruguly na distální straně spory. Aurikuly rodu 

Tripartites jsou větší a více větvené. 

 

Infraturma CINGULATI (Potonié et Klaus) Dettmann, 1963 

 

Rod KNOXISPORITES (Potonié et Kremp) Neves et Playford, 1961 

Triletní miospory s ekvatoriální ztluštěninou nazývanou cingulum mají cirkulární 

až oválný tvar. Cingulum je po celém obvodu spory rovnoměrně mocné. Distální strana 

je pokryta variabilně uspořádanými radiálními nebo koncentrickými pásy ztluštěnin. 

Okraj cingula je cirkulární nebo zaobleně triangulární. Ramena triletní jizvy dosahují 

velikosti ⅗ – ⅘ poloměru spory. 

 

Rod SAVITRISPORITES Bharadwaj, 1955 

Tabule 1, obr. č. 13. Tabule 3, obr. č. 1. 

Triangulární miospory rodu Savitrisporites mají malá ramena triletní jizvy, která 

nedosahují ekvátoru a končí na vnitřním okraji cingula. Exina je nerovnoměrně 

ztluštělá. Skulpturu nacházíme pouze na distální straně. Široká paleta nabízí různé 

druhy skulptury od laevigátní přes rugulátní k verukátní a objevují se také mury. Rohy 

mohou být lehce ztluštělé. 
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Rod RETICULATISPORITES (Ibrahim) Neves, 1964  

Tyto triletní miospory mohou nabývat cirkulárního, ale také vydutého triangulárního 

tvaru. Jsou typické zejména obvykle výrazně vyvinutým retikulem, skládajícím 

se z lumin a murů. Ramena triletní jizvy dosahují velikosti okolo ½ poloměru a obvykle 

nedosahují ani k vnitřnímu okraji cingula. Distální povrch je pokryt síťovitou strukturou 

s dobře vyvinutými mury uzavírajícími lumeny. Proximální povrch je laevigátní nebo 

lehce skulpturovaný. 

 

Subturma ZONOLAMINATRITRILETES Smith et Butterworth, 1967 

Infraturma CRASSITI (Bharadwaj et Venkatachala) Smith et Butterworth, 

1967 

 

Rod CRASSISPORA (Bharadwaj) Sullivan, 1964 

Tabule 1, obr. č. 14. 

Rod Crassispora reprezentuje triletní miospory cirkulárního až oválného či zaobleně 

triangulárního tvaru. Exina je jemně až hrubě mikrogranulátní až granulátní. 

Skulpturovaná ztluštěnina na ekvátoru je typická pro rod Crassispora. Distální 

i proximální povrch je pokryt konusy, mikrogramy, grany a spiny, ale jejich počet 

je menší na proximální straně. Tři apikální papily jsou vidět v v blízkosti proximálního 

pólu. Triletní jizva je většinou nezřetelná, někdy překryta záhyby a dosahuje často ⅘ 

až celého poloměru spory. Exina je tenká, většinou 1-2 µm. 

 

Infraturma CINGULICAVATI Smith et Butterworth, 1967 

 

Rod DENSOSPORITES (Berry) Butterworth et al., 1964 

Tabule 1, obr. č. 15. 

Triletní miospory rodu Densosporites mají nejčastěji cirkulární, oválný či zaobleně 

triangulární tvar. Tenké centrální tělo je laevigátní či granulátní. Na něj nasedá mocná 

vrstva exiny tvořící cingulum. Jizva často není vidět. Ramena triletní jizvy dosahují 

cingula. Cingulum může být laevigátní a nebo skulpturované. Distální strana 

je skulpturovaná. Zejména skulptura distální strany je velmi variabilní.  
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Rod WESTPHALENSISPORITES Alpern, 1958 

Tabule 1, obr. č. 16. 

Tyto triletní miospory triangulárního tvaru mají výrazně vyduté stěny. Na ekvátoru 

je vidět silně vyvinuté cingulum. Jizva svými rameny dosahuje až k cingulu. Jak tělo 

spory, tak cingulum jsou laevigátní. 

 

Rod LYCOSPORA (Schopf et al.) Potonié et Kremp, 1954 

Jedná se o triletní miospory s zaobleně triangulárním tvarem, jedny z nejrozšířenějších 

karbonských miospor. Tenká vrstva exiny vytváří centrální tělo, které je dokola 

obepnuto cingulem či cingulem a zónou. Cingulum se v procházejícím světle jeví jako 

tmavší proužek na okraji těla spor a zóna je světlejší. Ramena triletní jizvy dosahují 

k okraji těla spory. Exina je skulpturovaná grany, mikrogramy či mikroverukami. 

Na rozdíl od rodu Cingulizonates má Lycospora výrazně tenčí cingulum. Bek (2012) 

navrhuje rozdělení rodu Lycospora do pěti morfologicky odlišných cingulikavátních 

druhů: L. granulata, L. brevijuga, L. pellucida, L. uber a L. subtriquetra a do jednoho 

cingulátního druhu L. micropapillata. Dále popíšu některé druhy rodu Lycospora, které 

byly nalezeny ve zkoumaných vzorcích. 

 

Lycospora brevijuga Kosanke, 1950 

Tabule 1, obr. č. 17. 

Triletní miospory se zaobleným, oválným či subtriangulárním tvarem. Ekvatoriální 

struktura se skládá z tmavého cingula a tenké světlé vnější zóny. Cingulum i zóna jsou 

velikostně podobné a zaujímají něco přes ¼ poloměru spory. Ramena triletní jizvy vždy 

dosahují okraje těla spory. Hustá skulptura pokrývá centrální tělo, počet skulpturních 

elementů je menší na proximální straně. Vymezení jejího výskytu: langset (Smith, 

1962) a astur. 

 

Lycospora noctuina Butterworth et Williams, 1958 

Tato triletní miospory mají zakulaceně triangulární tvar, který může přecházet až 

do vydutě triangulárního. Ekvatoriální struktura je tvořena z tmavého cingula a tenké 

světlé širší zóny. Cingulum a zóna tvoří ⅖ poloměru miospory. Distální tělo miospory 

je skulpturováno mikrograny, mikroverukami či rugulami. Tento druh patří do skupiny 

L. uber (Bek, 2012). Vymezení jejího výskytu je od visé do asturu (Peppers, 1993). 

 



 

27 

 

 

Lycospora subjuga Bharadwaj, 1957 

Tabule 1, obr. č. 18. 

Triletní miospory druhu Lycospora subjuga s cirkulárním až zakulaceně triangulárním 

tvarem mají vyvinuto cingulum i zónu. Ramena triletní jizvy dosahují k okraji 

centrálního těla. Exina je mikrogranulátní až mikroverukátní. Počet skulpturních 

elementů je vyšší na distální straně. Zóna může být někdy perforovaná.   

 

Lycospora rotunda Bharadwaj, 1957 

Řadíme zde cirkulární triletní miospory. Cingulum je užší než zóna ramena triletní jizvy 

dosahují až k okraji centrálního těla. Proximální strana je většinou levigátní, distální 

povrch má typicky granulátní skulpturu, kterou se tento druh liší od ostatních druhů 

rodu Lycospora. 

 

Lycospora parva Kosanke, 1950 

Tabule 1, obr. č. 19. Tabule 1, obr. č. 20. 

Triletní miospory s cirkulárním či zaobleně triangulárním tvarem tohoto druhu mají 

vyvinuto cingulum, které je 1-3 µm mocné. Skulptura obou povrchů je mikrogranulátní 

či mikroverukátní. Počet skulpturních elementů je vyšší na distální straně. 

 

Rod CRISTATISPORITES (Potonié et Kremp) Butterworth et al., 1964 

Triletní miospory zaobleně triangulárního tvaru. Centrální tělo je obklopeno širokým 

cingulem. Šířka cingula je zastíněna hustou skulpturou, která je zde redukována 

ve velikosti i tvaru. Cingulum zabírá zhruba ⅖ až ⅗ poloměru spory. Distální strana 

je hustě pokryta spiny a konusy, které mohou splývat na bázi. Skulptura je nejhustší 

na distální straně centrálního těla. Proximální strana je většinou laevigátní, jen 

výjimečně pokryta spiny či konusy. 

 

Rod CIRRATRIRADITES Wilson et Coe, 1940 

Tabule 2, obr. č. 1. 

Tyto triletní spory s výraznou jizvou mají triangulární tvar s vydutými, ostrými vrcholy. 

Tělo obepíná zóna, dosahující maximální šířky ve vrcholech a po celé délce jsou v ní 

viditelné striace. Také jizva často z centrálního těla přechází až do oblasti zóny. 

Skulptura na distální straně těla je tvořena jednou až několika foveolami. Ramena jizvy 

jsou obvykle jednoduchá a ztluštělá.  
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Rod CINGULIZONATES (Dybová et Jachowicz) Butterworth et al., 1964 

Triletní miospory mají zaobleně triangulární tvar. Bizonátní strukturu rozdělujeme 

na mocné cingulum a tenkou zónu, která cingulum obklopuje. Ze ztluštěniny a vybíhají 

radiální paprsky. Jizva je zřetelná a velká. Exina je skulpturovaná buď mikrograny, 

nebo mikroverukami. 

 

Suprasubturma PSEUDOSACCITRILETES Richardson, 1965 

Infraturma MONOPSEUDOSACCITI Smith et Butterworth, 1967 

 

Rod ENDOSPORITES Wilson et Coe, 1940 

Tabule 2, obr. č. 2. 

Triletní pseudosakátní miospory se zaobleným či zaobleně triangulárním tvarem. 

Pseudosakus je připojen k proximálnímu povrchu centrálního těla spory a má 

na okrajích vyvinutý limbus. Centrální tělo je často cirkulární či zaobleně triangulární 

a nepřizpůsobuje se tvaru pseudosaku. Jizva vybíhá z centrálního těla a zasahuje 

do pseudosaku. Může být překrytá množstvím záhybů. Pseudosakus je punktátní.  

 

Turma MONOLETES Ibrahim, 1933 

Suprasubturma ACAVATOMONOLETES Dettmann, 1963 

Subturma AZONOMONOLETES Luber, 1935 

Infraturma LAEVIGATOMONOLETES Dybová et Jachowicz, 1957 

 

Rod LAEVIGATOSPORITES Ibrahim, 1933 

Tabule 2, obr. č. 3. Tabule 3, obr. č. 5. 

Rod Laevigatosporites patří mezi monoletní miospory oválného tvaru. Skulptura 

na exině je laevigátní. Fazolovitý tvar odlišuje Laevigatosporites od Latosporites, který 

je cirkulární. Monoletní jizva je rovná a výrazná a dosahuje velikosti od ½ do ⅘ celé 

spory. 

 

 

 



 

29 

 

 

Rod LATOSPORITES Potonié et Kremp, 1954 

Spory tohoto rodu patří mezi monoletní miospory pravidelného cirkulárního tvaru. 

Skulptura na exině je laevigátní. Monoletní jizva je vždy menší než ½ poloměru. 

 

Rod SCHULZOSPORA Kosanke, 1950 

Tyto triletní miospory se vyznačují oválným tvarem pseudosaku s častými záhyby. 

Centrální tělo obepíná tmavá zóna o mocnosti 3 – 5 µm. Mají jednoduchou rovnou 

vrstvu, která nikdy nedosahuje celé délky centrálního těla. Ornamentace těla 

a pseudosaku je uniformní – punktátní, granulátní či retikulátní. Mocnost exiny 

nedosahuje 2 µm. 

 

Infraturma SCULPTATOMONOLETES Dybová et Jachowicz, 1957 

 

Rod PUNCTATOSPORITES (Ibrahim) Alpern et Doubinger, 1973 

Tabule 3, obr. č. 3. 

Jedná se o monoletní miospory oválného tvaru. Monoletní jizva dosahuje velikosti ⅗ 

až ⅘ miospory. Exina je mikrogranulátní. Od rodu Laevigatosporites se liší přítomností 

skulptury. 

 

Rod TORISPORA (Balme) Doubinger et Horst, 1961 

Tyto monoletní miospory mají oválný tvar. Jizva dosahuje ½ až 3/4 délky miospory. 

Exina je na jedné straně spory mocnější a formuje velmi nepravidelnou ztluštěninu. 

Povrch je laevigátní, pokryt grany nebo veruky. 

 

Turma HILATES Dettmann, 1963 

Suprasubturma CAVATIHILATES Smith et Butterworth, 1967 

Subturma AZONOCAVATIHILATES Smith et Butterworth, 1967 

Infraturma EPITYGMATI Smith et Butterworth, 1967 

 

Rod VESTISPORA (Wilson et Hoffmeister) Wilson et Venkatachala, 1963 

Tabule 2, obr. č. 4. Tabule 2, obr. č. 5. Tabule 2, obr. č. 6. Tabule 3, obr. č. 4. 
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Jedná se o triletní miospory cirkulárního či oválného tvaru. Spora je složena z vnitřního 

těla nesoucího triletní jizvu a z vnější mocné stěny (exoexiny) obalující tělo. Skulptura 

vnější stěny je variabilní od hladké, přes retikulátní po foveolátní a další typy skulptury. 

Vnitřní stěna je hladká. Spora se otevírá víčkem, tzv. operkulem, umístěným 

na exoexině nad proximálním pólem centrálního těla. Víčko se řadí do rodu 

Reticulatasporites. Rozeznáváme osm skupin rodu Vestispora založených na odlišné 

morfologii (Bek et Dimitrova, 2014). Vyskytuje se již ve visé a poslední výskyt je 

ze stefanu B (pozdní kasimov) (Bek et Dimitrova, 2014).  

 

Anteturma POLLENITES Potonié, 1931 

Turma SACCITES Erdtman, 1947 

Subturma MONOSACCITES (Chitaley) Potonié et Kremp, 1954 

Infraturma ALETESACCITI Leschik, 1955 

 

Rod FLORINITES Schopf et al., 1944 

Tabule 2, obr. č. 7. 

Triletní monosakátní pylová zrna mají oválný tvar. Cirkulární centrální tělo je těsně 

obepnuto sakem. Sakus je obvykle hladký, jemně granulózní či rugózní na vnější straně, 

retikulátní na vnitřní straně. 

 

 

Rod TUBERCULATISPORITES (Ibrahim) Potonié et Kremp, 1954 

Cirkulární triletní megaspory rodu Tuberculatisporites mají malé množství spinů 

či veruk, které se vyskytují na distálním i proximálním povrchu. Ramena triletní jizvy 

dosahují max.1/2 poloměru.  
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6 Celková palynologická charakteristika uhelných a neuhelných 

společenstev 

6.1 Palynologická charakteristika miosporových společenstev uhelných vzorků 

Łaziské vrstvy 

Z łaziských vrstev bylo studováno celkem jedenáct vzorků z uhelných slojí 202 – 205, 

207/2, 208/2, 209, 211 a 212, z nichž čtyři vzorky byly negativní (tab. č. 2, obr. č. 5 ). 

Rody Convolutispora, Lophotriletes, Cingulizonates, Endosporites, Cirratriradites, 

Reticulatisporites, Latosporites, Ahrensisporites, Cristatisporites a druh Lycospora 

noctuina jsou zaznamenány pouze v uhelných vzorcích łaziských vrstev, i když 

se vyskytují v malém počtu (obvykle 1-3 jedinci). Rody Calamospora a Densosporites 

se častěji vyskytují v łaziských než v libiązských vrstvách uhelných vzorků. 

Nejhojnějším rodem łaziských vrstev je Densosporites (48 %), velmi hojné jsou i rody 

Lycospora (34 %), Laevigatosporites, který tvoří devět procent a Calamospora s osmi 

procenty (tab. č. 3). V porovnání s uhelnými vzorky łaziských vrstev jsou v neuhelných 

vzorcích hojnější rody Lycospora, Crassispora, Punctatisporites, Florinites, 

Laevigatosporites, Savitrisporites a Punctatosporites. Hlavními průběžnými taxony 

uhelných vzorků łaziských vrstev jsou Lycospora, Calamospora, Verrucosisporites 

a Leiotriletes. 

 

Libiązské vrstvy 

Z libiązských vrstev bylo studováno celkem devět vzorků odebraných z uhelné sloje 

119 a všechny byly pozitivní (tab. č. 2, obr. č. 5 ). Rody Westphalensisporites, 

Cappasporites, Knoxisporites a Reticulatasporites jsou zaznamenány pouze v uhelných 

vzorcích libiązských vrstev (tab. č. 3). Rody Lycospora, Laevigatosporites, Vestispora 

a Punctatosporites jsou hojnější v libiązských než v łaziských vrstvách. Nejčastěji 

se v profilu libiązských vrstev v uhelných vzorcích střetáváme s rody Lycospora (32 

%), Laevigatosporites s patnácti procenty, Calamospora, která tvoří deset procent 

a Vestispora (5 %). Mezi průběžné taxony zde řadíme rody Lycospora, Calamospora, 

Crassispora a Verrucosisporites. 
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6.2 Palynologická charakteristika miosporových společenstev neuhelných vzorků 

Łaziské vrstvy 

Dvacet šest neuhelných vzorků bylo odebráno z łaziských vrstev, čtyři z nich byly 

negativní. Vzorky pochází z meziloží, nadloží, stropu či z počvy slojí (tab. č. 2, obr. č. 

5). Zjištěno bylo třicet osm rodů spor a všech pět druhů rodu Lycospora.  Pouze 

v neuhelných vzorcích łaziských vrstev se vyskytují rody Converrucosisporites, 

Westphalensisporites, Schulzospora, Gillespieisporites, Schopfites, Convolutispora, 

Anapiculatisporites, Knoxisporites, Tripartites a Cingulizonates. Nejčastěji 

se vyskytující rody łaziských vrstev jsou Lycospora s dvaceti procenty, Crassispora (17 

%), Florinites s jedenácti procenty, Calamospora (10 %) a s šesti procenty 

Laevigatosporites. Rody Densosporites, Savitrisporites a druh Lycospora rotunda 

se vyskytují v hojnějším počtu v neuhelných vzorcích v łaziských než libiązských 

vrstev (tab. č. 4). Mezi hlavní průběžné taxony patří rody Lycospora, Crassispora, 

Punctatisporites, Leiotriletes, Calamospora a Florinites. 

 

Libiązské vrstvy 

Z libiązských vrstev bylo odebráno devět neuhelných vzorků, které byly všechny 

pozitivní. Bylo zde nalezeno dvacet sedm rodů spor a čtyři druhy rodu Lycospora. 

Megasporový rod Tuberculatisporites se vyskytuje pouze v neuhelných vrstvách 

libiązských vrstev. Častěji se v libiązských než łaziských vrstvách vyskytuje rod 

Vestispora. Nejhojnějšími rody neuhelných hornin libiązských vrstev jsou Crassispora 

(36 %), Lycospora dosahující patnácti procent, Calamospora se čtrnácti procenty, 

Florinites (6 %) a Laevigatosporites s pěti procenty (tab. č. 4). Hlavními průběžnými 

taxony jsou Leiotriletes, Punctatisporites, Verrucosisporites, Calamospora, 

Laevigatosporites a Florinites. 
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6.3 Palynologické rozdíly mezi miosporovými společenstvy uhelných a 

neuhelných vzorků 

Sporová společenstva neuhelných hornin jsou bohatší jak do počtu rodů (39 proti 30), 

tak i celkovým počtem jedinců.  

 

Uhelné a neuhelné vzorky łaziských vrstev 

V neuhelných vzorcích jsou hojnější rody Lycospora, Crassispora, Punctatisporites, 

Florinites, Savitrisporites a Punctatosporites. V uhlí převažují Densosporites a mírně 

Laevigatosporites. Ojediněle se v uhelných vzorcích vyskytují Florinites. 

 

Uhelné a neuhelné vzorky libiązských vrstev 

Rody Crassispora, Punctatisporites, Florinites a Apiculatisporites se vyskytují častěji 

v neuhelných vzorcích.  

 

Uhelné a neuhelné vzorky 

Celkově se v uhelných vzorcích v obou vrstvách nevyskytují Lycospora brevijuga, 

Torispora, Cyclogranisporites, Converrucosisporites, Schulzospora, Gillespieisporites, 

Schopfites, Anapiculatisporites, Apiculatasporites, Tripartites, Tuberculatisporites. 

Oproti neuhelným společenstvům obsahují uhelná navíc rod Cappasporites (tab. č. 3, 

tab. č. 4). Crassispora a Florinites jsou spory zastoupeny výrazněji v neuhelných než 

v uhelných horninách. Rod Laevigatosporites je zastoupený více v uhelných horninách. 

Lycospora převažuje v uhlí. 

 

6.4  Palynologické rozdíly łaziských a libiązských vrstev 

Łaziské vrstvy 

Łaziské vrstvy jsou typické miosporovými společenstvy s rody Densosporites, 

Lycospora, Crassispora, Calamospora a Florinites. V těchto vrstvách na rozdíl 

od libiązských vrstev nebyly nalezeny rody Cappasporites a Tuberculatisporites (tab. č. 

3, tab. č. 4).  Jen zde v uhelných vzorcích je Lycospora noctuina, Reticulatisporites, 

Lophotriletes, Convolutispora, Cingulicavati, Endosporites, Cirratriradites, 

Latosporites, Ahrensisporites a Cirratriradites. V uhlí převažují Densosporites 

a Calamospora. Pouze v neuhelných vzorcích łaziských vrstev se vyskytují 
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Converrucosisporites, Westphalensisporites, Schulzospora, Gillespieisporites, 

Schopfites, Convolutispora, Anapiculatisporites, Knoxisporites, Tripartites 

a Cingulizonates. 

 

Libiązské vrstvy 

Nejhojnějšími rody hornin libiązských vrstev jsou Lycospora, Crassispora, 

Calamospora a Florinites. Oproti łaziským vrstvám zde téměř nenacházíme rod 

Densosporites. V libiązských vrstvách vůbec nebyly nalezeny rody Torispora, 

Converrucosisporites, Schulzospora, Gillespieisporites, Schopfites, Convolutispora, 

Cristatisporites, Tripartites, Cingulizonates. Jsou tedy obecně méně bohaté na rodovou 

diverzitu. Pouze v uhlí se vyskytují Westphalensisporites, Cappasporites, Knoxisporites 

a Reticulatasporites, dominují zde Lycospora, Laevigatosporites a Vestispora. 

V neuhelných vzorcích se pouze zde vyskytují Tuberculatisporites a časté jsou 

Vestispora. 

 

6.5 Diskuse získaných dat 

Získané miospory a pylová zrna je možné rozdělit do dvou kategorií na tzv. průběžné 

typy s dlouhým stratigrafickým rozsahem a na stratigraficky významné formy 

charakteristické pro určité geologické jednotky (vrstvy, souvrství).  Většina spor 

a pylových zrn patří do první kategorie a řadíme sem rody Lycospora, Calamospora, 

Granulatisporites, Cyclogranisporites, Verrucosisporites, Apiculatisporites, 

Apiculatasporites, Raistrickia, Triquitrites, Laevigatosporites, Latosporites, 

Crassispora, Leiotriletes, Florinites, Punctatisporites, Lophotriletes 

a Westphalensisporites. Stratigraficky významnější rody jsou Cingulizonates,  

Vestispora, Punctatosporites, Schulzospora a Torispora. Pro mladší vrstvy asturu jsou 

více typické rody Vestispora, Punctatosporites a Torispora. Rody Cingulizonates, 

Cingulizonates, Triparties a Schulzospora jsou častější v bolsovu. 

Z hlediska rekonstrukce ekologických podmínek rostlinných společenstev jsou 

důležité zejména rody Lycospora a Densosporites, resp. střídání jejich dominance, viz 

Opluštil et al., 1999, 2012; Bek, 2008), svědčící o změnách vlhkosti podnebí a o typu 

rašeliniště (reotrofní a ombrotrofní). Ve vzorcích odebraných z vrtu G5 Dab se tato 

korelace nepotvrdila, což může být způsobeno tím, že mateřské rostliny pravděpodobně 
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rostly v prostředí přechodném mezi reotrofním a ombrotrofním a zaznamenáváme zde 

např. zvýšený počet spor různých kapradin. Společenstva jsou nejspíše ovlivněna 

mnoha dalšími stratigraficky mladšími druhy kapradin, které narušují korelaci. Sporová 

společenstva neuhelných hornin odebraných z vrtu u Jaworzna jsou bohatší jak do počtu 

rodů (39 proti 30), tak i celkovým počtem jedinců. K podobným závěrům dospěly 

i předchozí studie (Horst, 1943, 1955, Dybová et Jachowicz, 1957a,b; Kmiecik, 1995; 

Bek, 2008). Rašeliniště, ze kterých později vznikly uhelné sloje, byla relativně 

monotónní prostředí s méně diverzifikovanou vegetací. Naopak neuhelné vzorky 

představují sedimenty ukládané v okolí říčních toků s druhově pestřejší mozaikou 

rostlinných společenstev.  Miospory těchto společenstev byla následkem vzdušného 

a vodního transportu smíchána a proto neuhelné vzorky poskytují obvykle 

palynologická společenstva s vyšší diverzitou rodů i druhů (tzv. inkurzní fáze; Smith et 

Butterworth, 1967). 

Jak vyplývá z tabulek 1 a 2, nejhojněji zastoupené rody celkově, v uhelných 

i neuhelných sedimentech jsou Crassispora, Calamospora, Lycospora, Densosporites 

a Laevigatosporites. Rody Densosporites a Laevigatosporites se častěji vyskytují 

v uhelných sedimentech, zatímco rody Crassispora a Florinites jsou hojnější 

v neuhelných horninách.   
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7 Paleoekologická charakteristika sporových společenstev 

Pro paleoekologickou rekonstrukci jsou důležité informace o mateřských rostlinách, 

které produkovaly jednotlivé druhy miospor. Tyto informace jsou získávány studiem 

spor in situ, macerovaných přímo z reprodukčních orgánů fosilních rostlin. Informace 

tohoto typu jsem čerpala zejména z prací Balme (1995), Bek et Opluštil (1998, 2004, 

2006); Bek et al. (2008, 2015); Libertín et al. (2014); Opluštil et al. (2009a). 

Paleoekologické závěry vycházejí především z prací Smith et Butterworth (1967), 

Opluštil et al. (2009b, 2014). Přehled mateřských rostlin rodů zaznamenaných 

v łaziských i libiązských vrstvách je v tabulce č. 7. 

Pouze u sedmi zjištěných rodů miospor (Converrucosisporites, 

Gillespieisporites, Knoxisporites, Savitrisporites, Schopfites, Tripartites 

a Westphalensisporites) neznáme jejich mateřské rostliny, tj. 5-6 % ze zjištěných 

miosporových rodů. Mateřské rostliny, produkující sporové taxony zjištěné ve vrtu, lze 

rozdělit na plavuně, přesličky, kapradiny a nahosemenné. 

Skupinu plavuňovitých rostlin dále dělíme na bylinné formy typu Selaginella, 

nízce stromovité rody Omphalophloios a Polysporia a vysoké stromy, které nesly šištice 

rodů Lepidostrobus, Flemingites a Sigillariostrobus (Bek et Opluštil, 1998, 2006). 

Skupinu přesličkovitých rostlin lze rozdělit na samotné přesličky, tj. nízce stromovité 

rostliny, na kterých rostly šištice rodů Palaeostachya, Macrostachya či Calamostachys, 

a na skupinu sfenofyl s různými druhy šištic rodu Bowmanites (Bek et Libertín, 2010). 

Kapradiny se rozdělují na dvě skupiny, dle typu sporangií na lepto- a eusporangiátní 

formy nebo dle vzrůstu na stromovité kapradiny (skupina marattiales) a nízké, často 

popínavé formy (Taylor et al., 2009). Nahosemenné rostliny jsou ve studovaných 

sporových společenstvech zastoupeny pouze stromovitými kordaity. Afinita 36 rodů 

miospor, zaznamenaných ve vrtu, je v tabulce č. 7. Zde jsou uvedeny všechny mateřské 

rostliny, které tyto rody miospor produkovaly, tj. často rostliny různých druhů, rodů 

i rostlinných skupin z různých stratigrafických úrovní (spodní, svrchní karbon 

či dokonce perm) a z různých kontinentů (Balme, 1995; Bek et Opluštil, 1998, 2004, 

2006). Při určování, které konkrétní mateřské rostliny pravděpodobně produkovaly 

miosporové rody, zaznamenané v této práci, jsem vycházela ze záznamů výskytu rostlin 

v łaziských a libiązských vrstev ve studované oblasti (Jarosz et Bocheński, 1930; 

Bocheński, 1952; Kotasowa, 1989, 1990; Kotasowa et Migier, 1995). Spory bylinných 

plavuní typu Selaginella jsou v našich společenstvech zastoupeny rody Cirratriradites, 
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Anapiculatisporites a Cingulizonates. Miosporové rody Endosporites, Densosporites 

a Cristatisporites byly produkovány polostromovitými plavuněmi rodů Polysporia 

a Omphalophloios. Mezi zástupce stromovitých forem plavuní řadíme šištice rodů 

Lepidostrobus, které produkovaly různé druhy spor rodu Lycospora, Achlamydocarpon, 

ze kterých byly získány miospory rodu Cappasporites a Sigillariostrobus, z nichž 

známe miospory rodu Crassispora a megaspory rodu Tuberculatisporites (Opluštil et 

al., 2009b; Opluštil et Bek, 1998). Miospory přesličkovitého původu můžeme rozdělit 

na ty, produkované šišticemi rodů Calamostachys, Palaeostachya či Macrostachya, 

tj. spory rodu Calamospora a rody Laevigatosporites a Vestispora, které jsou popsány 

z různých druhů šištic zejména rodu Bowmanites. Stromovité plavuně skupiny 

Marattiales produkovaly miospory rodu Punctatosporites, Torispora, 

Verrucosisporites, Apiculatisporis, Cyclogranisporites či některé druhy rodu 

Punctatisporites. Mezi spory malých kapradin patří rody Apiculatasporites, 

Convolutispora, Cyclogranisporites, Punctatisporites, Verrucosisporites, 

Granulatisporites, Leiotriletes, Lophotriletes, Microreticulatisporites a Triquitrites 

(Bek, 2008). Prepylová zrna rodu Schulzospora jsou popsána ze skupiny cykasů. Pylová 

zrna rodu Florinites se vyskytují v pylových orgánech stromovitých nahosemenných 

rostlin rodu Cordaites.         

Karbonské plavuně, přesličky, kapradiny a nahosemenné rostliny se vyskytovaly 

v prostředí s různými ekologickými podmínkami (Bek, 2008). Stromovité plavuně rodů 

Lepidodendron a Lepidophloios jsou více typické pro reotrofní typ rašeliniště, tj. 

prostředí se stálou zvýšenou hladinou vody a přísunem živin (Opluštil et Bek, 2009b; 

Smith et Butterworth, 1967). Některé druhy dalších stromovitých plavuní rodu 

Sigillaria se spíše vyskytují v sušším prostředí, jiné rostly v prostředí přechodném mezi 

reotrofními a ombrotrofními typy. Pro dómovitá, ombrotrofní rašeliniště, kde se rašelina 

tvoří díky bohatým srážkám i nad úrovní okolní vodní hladiny a přísun živin byl 

tak výrazně omezen, jsou typické plavuně nízce stromoviého vzrůstu rodu 

Omphalophloios. Další rod plavuní Polysporia „keřovitého“ vzrůstu se nejčastěji 

vyskytuje v přechodném prostředí mezi ombro- a reotrofním typem rašeliništěm. 

Některé druhy kordaitů se vyskytují společně se stromovitými plavuněmi, jiné druhy 

jsou více typické pro sušší oblasti. Podrost je tvořen jednak bylinnými plavuněmi, 

nízkými přesličkami, sfenofyly a různými kapradinami. Některé z těchto nízkých rostlin 

dosahovaly délky jeden i více metrů a plazily se buď po zemi, nebo šplhaly po kmenech 
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stromovitých rostlin či po spadlých větvích. Stromovité marattiální kapradiny jsou více 

typické pro relativně sušší oblasti a jejich počet výrazně stoupá od asturu do stefanu. 

    Pro interpretaci paleoekologických podmínek, v nichž rostla karbonská 

rostlinná společenstva, jsou zásadní práce Smith (1962) a Smith et Butterworth (1967). 

Ti definovali základní miosporové fáze, v závislosti na prostředí, ve kterém rostliny 

žily, resp. na jejich vývoji v rámci uhelných slojí. Čtyři miosporové rody, Lycospora, 

Densosporites, Laevigatosporites a Crassispora se ve svrchním karbonu, zejména 

v bolsovu a asturu, vyskytují nejčastěji. Každá z palynologických fází, charakterizovaná 

zvýšeným výskytem jednoho z výše uvedených sporových taxonů, se váže na určitý 

petrografický typ uhlí. Lykosporová fáze představuje planární-reotrofní typ rašeliniště, 

kdy úroveň vodní hladiny byla stálá a poměrně vysoká. Toto prostředí vyhovovalo 

zejména zástupcům vysokých stromovitých plavuní rodů Lepidodendron 

a Lepidophloios. Prostředí densosporové fáze je odlišné a představuje poněkud 

specializované podmínky, kdy došlo k akumulaci materiálu v rašeliništi (tzv. dómovitý 

neboli ombrotrofní typ), v důsledku čehož se povrch rašeliniště dostal nad úroveň vodní 

hladiny. Prostředí tedy bylo sušší s výrazně omezeným přísunem živin pro rostliny, což 

vyhovovalo mj. polostromovitým plavuním rodu Omphalophloios. Společenstvo 

tzv. přechodné fáze, je charakteristické zejména zvýšeným výskytem miosporového 

rodu Laevigatosporites, produkovaným některými sfenofyly. Většinou se vyskytuje 

mezi oběma výše uvedenými fázemi, představuje tak prostředí přechodného charakteru 

mezi vlhčí lykosporovou a sušší densosporovou fází. Čtvrtá tzv. inkurzní fáze, 

je interpretována jako prostředí, kdy docházelo k zaplavování povrchu ombrotrofního 

typu rašeliniště, kdy podmínky byly sice na jednu stranu vlhčí pro densosporovou fázi, 

ale na druhou zase stále ještě ne tak vlhké, aby to vyhovovalo vysokým stromovitým 

plavuním rodů Lepidodendron a Lepidophloios, tedy společenstvům lykosporové fáze. 

V disperzních společenstvech je tato palynologická fáze charakteristická zejména 

nárůstem miosporového rodu Crassispora, který produkovaly stromovité plavuně rodu 

Sigillaria (Smith et Butterworth, 1967).           
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7.1 Paleoekologická charakteristika sporových společenstev łaziských vrstev 

Uhelné vzorky 

Nejhojnějším rodem uhelných vzorků łaziských vrstev je Densosporites, který tvoří 

čtyřicet osm procent všech zaznamenaných miospor. Další hojné rody jsou Lycospora 

(34 %) a Laevigatosporites, který jsou zastoupen devíti procenty (tab. č. 3). Od nejstarší 

sloje 212 po sloj 209 dominuje spíše rod Lycospora, což poukazuje na výskyt 

vlhkomilnějšího společenstva. Od sloje 207 po sloj 202 převažuje Densosporites, který 

je zastoupen především ve vzorku 21 (sloj 207/2). Střídání četnosti rodů Lycospora 

a Densosporites indikuje změny prostředí v průběhu  łaziských vrstev, tj. střídání 

ombrotrofního a reotrofního typu (zejména sloj 207/2) rašeliniště (Bek, 2008). Lokálně 

zvýšený výskyt rodu Laevigatosporites nám dokládá přechodnou fázi, kdy se podmínky 

měnily z vlhčích (reotrofní typ rašeliniště) na relativně sušší (ombrotrofní typ 

rašeliniště).   

 

Neuhelné vzorky 

Lycospora (20 %) je nejhojnější sporou neuhelných vzorků łaziských vrstev. Výrazně 

je také zastoupen rod Crassispora se sedmnácti procenty. Jedenáct procent dosahuje rod 

Florinites a šesti procent rod Laevigatosporites. Zvýšené výskyty rodů Crassispora, 

Florinites a Laevigatosporites obecně naznačují sušší prostředí, popř. přechodný typ 

rašeliniště a podmínky tzv. inkurzní fáze. Vývoj flóry ve stropu sloje 212 

v hloubce 853,9 m ukazuje na přechodné období a prostředí inkurzní fáze, protože 

vzorek je nesmírně bohatý na nálezy rodů Crassispora, Florinites, Laevigatosporites. 

Naopak v počvě sloje 209, v hloubce 735,45 m se vlhkost opět zvýšila, v důsledku 

čehož rapidně stouplo zastoupení rodu Lycospora. Vlhčí společenstvo vystřídalo 

společenstvo suchomilnější, což je zaznamenáno ve stropě sloje 202 v hloubce 339,6 m. 

V mladších horninách proplástku sloje 119, v hloubce 308,6 m dochází k výraznému 

zvýšení jedinců rodu Lycospora, které dokládá kratší vlhčí podmínky prostředí (tab. č. 

4). 
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7.2 Paleoekologická charakteristika sporových společenstev łaziských vrstev 

Uhelné vzorky 

Nejhojnějším rodem uhelných vzorků łaziských vrstev je Densosporites, který tvoří 

čtyřicet osm procent všech zaznamenaných miospor. Další hojné rody jsou Lycospora 

(34 %) a Laevigatosporites, který jsou zastoupen devíti procenty (tab. č. 3). Od nejstarší 

sloje 212 po sloj 209 dominuje spíše rod Lycospora, což poukazuje na vlhčí prostředí. 

Od sloje 207 po sloj 202 převažuje Densosporites, který je zastoupen především 

ve vzorku 21 (sloj 207/2). Střídání četnosti rodů Lycospora a Densosporites indikuje 

změny prostředí v průběhu  łaziských vrstev, tj. střídání ombrotrofního a reotrofního 

typu (zejména sloj 207/2) rašeliniště (Bek, 2008). Lokálně zvýšený výskyt rodu 

Laevigatosporites nám dokládá přechodnou fázi, kdy se podmínky měnily z vlhčích 

(reotrofní typ rašeliniště) na relativně sušší (ombrotrofní typ rašeliniště).   

 

Neuhelné vzorky 

Lycospora (20 %) je nejhojnější sporou neuhelných vzorků łaziských vrstev. Výrazně 

je také zastoupen rod Crassispora se sedmnácti procenty. Jedenáct procent dosahuje rod 

Florinites a rod Laevigatosporites (6 %). Zvýšené výskyty rodů Crassispora, Florinites 

a Laevigatosporites obecně naznačují sušší prostředí, popř. přechodný typ rašeliniště 

a podmínky tzv. inkurzní fáze. Vývoj flóry ve stropu sloje 212 v hloubce 853,9 m 

ukazuje na přechodné období a prostředí inkurzní fáze, protože vzorek je nesmírně 

bohatý na nálezy rodů Crassispora, Florinites, Laevigatosporites. Naopak v počvě sloje 

209, v hloubce 735,45 m se vlhkost opět zvýšila, v důsledku čehož rapidně stouplo 

zastoupení rodu Lycospora. Vlhčí období vystřídala sušší perioda zaznamenaná ve 

stropě sloje 202 v hloubce 339,6 m. V mladších horninách proplástku sloje 119, 

v hloubce 308,6 m dochází k výraznému zvýšení jedinců rodu Lycospora, které dokládá 

kratší vlhčí období (tab. č. 4). 
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7.3 Paleoekologická charakteristika sporových společenstev libiązských vrstev 

Uhelné vzorky 

Velkou část společenstva (32 %) tvoří rod Lycospora. To ukazuje na vlhčí prostředí 

a reotrofní typ rašeliniště. Laevigatosporites je další složkou společenstva, na kterém 

se podílí patnácti procenty. Calamospora (10 %) a Vestispora (5 %) jsou také typickými 

zástupci společenstva. Vůbec se zde oproti uhelným vzorkům łaziských vrstev 

nevyskytuje Lycospora noctuina. Od sloje 119 v hloubce 314,7 m do hloubky 307,8 m 

významně převažuje rod Lycospora a potvrzuje vlhké prostředí (tab. č. 3). Prostředí 

během sedimentace uhelných vzorků libiązských vrstev bylo pravděpodobně poměrně 

stálé se zvýšenou vlhkostí a reotrofním typem rašeliniště s místně trochu sušším 

prostředím tzv. přechodné fáze, doložené zvýšeným výskytem rodu Laevigatosporites.   

 

Neuhelné vzorky 

Třicet šest procent společenstva tvoří rod Crassispora a vyšší podíl ve společenstvu 

má také rod Florinites (6 %). Rod Lycospora je zastoupen patnácti procenty. Čtrnáct 

procent společenstva tvoří Calamospora (tab. č. 4). V neuhelných vzorcích obou vrstev 

dochází k výraznému poklesu počtu spor rodu Densosporites (graf. č. 1). Ze složení 

disperzních sporových společenstev neuhelných vzorků libiązských vrstev je zřejmé, 

že prostředí bylo relativně sušší a v rostlinném společenstvu hrály významnou úlohu 

sigillarie, kordaity a některá sfenofyla. Výskyt rodu Lycospora však naznačuje, že buď 

zde docházelo ke krátkodobým nárustům vlhkomilnějšího společenstva, nebo mohl být 

zvýšený výskyt rodu  Lycospora způsoben transportem z jiné oblasti, takže Lycospora 

nemusí představovat autochtonní prvek sporového společenstva. To souvisí s tím, 

že sporová společenstva uhelných slojí jsou považována za více či méně autochtonní, 

zatímco u společenstev neuhelných poloh se počítá s transportem vodou či vzduchem 

z okolí (Smith et Butterworth, 1967). 
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Graf č. 1. Klouzavý průběh úbytku rodu Densosporites napříč łaziskými a libiązskými 

vrstvami v neuhelných vzorcích. 

 

7.4 Paleoekologické rozdíly sporových společenstev uhelných a neuhelných 

vzorků 

Celkově se v uhelných vzorcích obou vrstev nevyskytují Lycospora brevijuga, 

Torispora, Cyclogranisporites, Converrucosisporites, Schulzospora, Gillespieisporites, 

Schopfites, Anapiculatisporites, Apiculatasporites, Tripartites, Tuberculatisporites. 

Oproti neuhelným společenstvům obsahují uhelné vzorky navíc rod Cappasporites (tab. 

č. 3, tab. č. 4). Crassispora a Florinites jsou zastoupeny výrazněji v neuhelných než 

v uhelných horninách, což potvrzuje fakt, že prostředí, ve kterém vznikaly neuhelné 

horniny, bylo sušší (graf č. 2). V rostlinných společenstvech pravděpodobně významnou 

úlohu hráli zástupci stromovitých plavuní, skupina marattiálních kapradin, hojnější 

mohly být i kordaity, sigilárie a drobné kapradiny. Rod Laevigatosporites je zastoupený 

více v uhelných horninách (graf č. 3). Lycospora převažuje v uhlí a potvrzuje vlhčí 

prostředí potřebné pro vznik budoucích uhelných slojí. V rostlinných společenstvech 

uhelných vzorků tak převažovaly stromovité plavuně typu Lepidodendron 

a Lepidophloios, tj. lykosporová palynofáze. Místně docházelo přechodnému relativně 

suššímu prostředí přechodné fáze, což je doloženo lokálně zvýšenému počtu zástupců 

rodu Laevigatosporites.   
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Graf. č. 2: Klouzavý průběh procentuálního zastoupení rodu Laevigatosporites 

v uhelných a v neuhelných vzorcích. Rod Laevigatosporites dominuje v uhelných 

vzorcích. 

 

Graf. č. 3: Klouzavý průběh procentuálního zastoupení rodu Florinites v uhelných a 

v neuhelných vzorcích. Rod Florinites dominuje v neuhelných vzorcích. 
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7.5 Paleoekologické rozdíly sporových společenstev łaziských a libiązských 

vrstev 

Prostředí uhelné sedimentace łaziských vrstev je charakteristické střídáním lykosporové 

a densosporové fáze, tj. povrch rašeliniště byl pravděpodobně střídavě pod a střídavě 

nad úrovní vodní hladiny. Zdá se, že podmínky ukládání uhelných slojí libiązských 

vrstev byly trochu odlišné, celkově relativně vlhčí, charakterizované lykosporovou fází 

a lokálně přechodnou fází se zvýšeným výskytem rodu Laevigatosporites.   

Střídání ekologických podmínek, tzn. výskyt lykosporové a incursion fáze 

a sušších podmínek (výskyt pylových zrn rodu Florinites) charakterizuje prostředí 

neuhelné sedimentace łaziských vrstev.      

Během sedimentace neuhelných vzorků libiązských vrstev se prostředí pravděpodobně 

několikrát změnilo, protože se střídal lykosporová a inkurzní fáze. O poněkud sušším 

prostředí svědčí nárůst výskytu pylových zrn rodu Florinites, produkovaném kordaity. 

Celkové zastoupení nejdůležitějších rostlinných skupin ve všech vzorcích znázorňuje 

graf č. 5. 
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Graf č. 4: Procentuální zastoupení hlavních rostlinných skupin ve všech vzorcích. 

Uhelné vzorky jsou označeny černým obdélníkem. 
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8 Závěr 

Jak již bylo zmíněno, floristické záznamy ukazují na hiát způsobený leonskou fází 

variské orogeneze, odpovídající svrchnímu bolsovu (Kotasowa et Migier in Zdanowski 

et Żakowa, 1995). Palynologickou analýzou vzorků odebraných z vrtu G5 Dab byl 

potvrzen hiát v ukládání mezi łaziskými a libiązskými vrstvami. V libiązských vrstvách 

oproti łaziským téměř nenacházíme rod Densosporites. Navíc s nástupem 

sedimentace libiązských vrstev vůbec nebyly nalezeny rody Torispora, 

Converrucosisporites, Schulzospora, Gillespieisporites, Schopfites, Convolutispora, 

Cristatisporites, Tripartites, Cingulizonates, které nacházíme v łaziských vrstvách. 

Mladší libiązské vrstvy z období asturu jsou proto obecně méně bohaté na rodovou 

diverzitu a náhlé vymizení velkého počtu rodů spor potvrzuje mezeru v záznamu. 

Palynologická charakteristika se liší nejen v obou vrstvách, ale také v  uhelných 

a neuhelných sedimentech. Celkově se v uhelných vzorcích v obou vrstvách vůbec 

nevyskytují rody Lycospora brevijuga, Torispora, Cyclogranisporites, 

Converrucosisporites, Schulzospora, Gillespieisporites, Schopfites, Anapiculatisporites, 

Apiculatasporites, Tripartites, Tuberculatisporites. Charakteristickou sporou uhelných 

sedimentů je  Lycospora a lokálně také rod Laevigatosporites. Crassispora a Florinites 

jsou spory zastoupeny výrazněji v neuhelných než v uhelných horninách. 

Prostředí, ve kterém docházelo k sedimentaci uhelných slojí v łaziských vrstvách 

(bolsov) je odlišné od charakteru prostředí ukládání uhlí v libiązských vrstvách (astur). 

Zatím co v łaziských vrstvách docházelo k charakteristickému střídání lykosporové 

a densosporové fáze, tj. povrch rašeliniště byl pravděpodobně střídavě pod a střídavě 

nad úrovní vodní hladiny, při vzniku uhelných slojí libiązských vrstev bylo prostředí 

relativně vlhčí. V záznamu je charakterizováno lykosporovou fází a lokálně přechodnou 

fází se zvýšeným výskytem rodu Laevigatosporites.   

Sedimentaci neuhelných vzorků charakterizuje střídání lykosporové a incursion 

fáze, spojené s přechodem do sušších podmínek. Neuhelné vzorky łaziských vrstev jsou 

bohatší výskytem pylových zrn rodu Florinites, to indikuje sušší podmínky prostředí. 

Během sedimentace neuhelných vzorků libiązských vrstev se prostředí pravděpodobně 

několikrát změnilo. Střídaly se lykosporová fáze s inkurzní. O poněkud sušším prostředí 

svědčí nárůst výskytu pylových zrn rodu Florinites, produkovaném kordaity.
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