Abstrakt

Práce shrnuje výsledky multidisciplinární paleoenviromentální a paleoklimatické studie
nejvýznamnějšího jezerního horizontu svrchního karbonu – malesických vrstev slánského
souvrství středočeských a západočeských kontinentálních pánví. Analyzována byla vrtná
jádra jemnozrnných sedimentů ze dvou nově provedených vrtů situovaných do kladensko‐
rakovnické a plzeňské pánve ve vzdálenosti přibližně 80 km. Sledovány byly struktury a
periodicita laminace, minerální a izotopické složení autigenních minerálů, zejména sideritu,
složení detritických minerálů včetně asociací jílových minerálů a složení autochtonní a
alochtonní organické hmoty včetně palynospolečenstev.
Detailní analýza vrtných jader dovolila identifikovat dílčí fáze vývoje jezerního systému
spojené s fluktuací úrovně jezerní hladiny a stratifikací vodního sloupce, které byly řízené
celkovými srážkovými úhrny a jejich celoroční distribucí. Vývoj srážek ovlivňoval také hustotu
a skladbu vegetačního pokryvu v okolí jezera, charakter zvětrávání zdrojových hornin a
degradaci organické hmoty v povodí, a v konečném důsledku tak ovlivňoval i charakter a
skladbu materiálu přinášeného do jezerní pánve. Kromě těchto společných znaků, byly mezi
studovanými lokalitami pozorovány také významné odlišnosti. Zvýšený podíl lamin
primárního sideritu a většinou nízké hodnoty vodíkového indexu indikují lepší okysličení vod
okrajové části v dnešní plzeňské pánvi, situované zřejmě poblíž přítoku do pánve. Výrazný
ojedinělý nárůst hodnot vodíkového indexu a celkového organického uhlíku v nejvyšší části
hlubokovodních prachovců indikuje zřejmě rozpad původního jezera do systému dílčích,
hydrologicky více či méně izolovaných jezer. Odlišná skladba asociací jílových minerálů
indikuje také různé zdrojové oblasti. Výrazná cyklická distribuce poměrů stabilních izotopů
primárního sideritu v plzeňské pánvi odráží rychlé změny izotopického složení krystalizačních
vod, které indikují rychlé a výrazné variace srážkových úhrnů a jejich distribuce. Paralelní
trendy poměrů vyměnitelných iontů Ca/Mg expandabilních jílových struktur v obou vrtech
nerespektují různou mineralogii (smektit vs. illit/smektit) a množství nosičů tohoto poměru,
danou zejména odlišností zdrojových oblastí a různým stupněm diagenetického postižení
profilů, a lze je tedy použít jako spolehlivý nástroj pro téměř chronostratigrafickou korelaci
jemnozrnných kontinentálních sedimentárních sérií.

