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Život v prvohorách

V minulém čísle objevitele jsme skončili v době před pěti sty
miliony lety. Život se tehdy odehrával výhradně v moři. Teplota
vzduchu na pevnině dosahovala průměrně 50-60°C a koncentrace
oxidu uhličitého byla 15x vyšší než dnes. Pevninu tehdy tvořilo
několik větších ostrovů a obrovský superkontinent Gondwana.

Rozmístění pevniny a oceánů v době před pěti sty miliony lety. 

Počáteční období prvohor doprovází veliké množství
mnohobuněčných rostlinných i živočišných druhů. Tato
Kambrická exploze, jak toto období nazýváme, byla uskutečněna
díky mikroskopickým organismům – planktonu, který sloužil jako
potrava pro další živočišné druhy. Velkým skokem ve vývoji bylo
vytvoření pevné tělesné schránky, kterou měli trilobiti.
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Zkamenělina několika trilobitů. Odhaduje se, že existovalo 17 000 druhů 
těchto členovců.

Další evoluční skok nastal, když pevnou schránku jako
podporu těla nahradila nejprve hřbetní struna a později pevná
páteř složena z obratlů. Život z mělkých moří se postupně dostal
na pevninu. Nejprve se uchytily mechy a řasy. Tyto rostliny
na okraji moří produkovaly kyslík a za sto milionů let se v horní
části atmosféry tento kyslík přeměnil na ozonovou vrstvu,
která zlepšila podmínky osídlení rostlin na souši. (ozonová
vrstva chrání před kosmickým a nadměrným UV zářením)

Časové schéma jednotlivých období prvohor
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Panderichtys - ryba, která byla předchůdcem prvních obojživelníků

Tyto ryby se v průběhu několik milionů let přeměnily v první
tetrapody, kteří žili již převážně na souši. Z ploutví se staly
končetiny a žábra postupně zanikla na úkor plynových vaků.
Před 350 miliony lety byla pevnina zabydlena již mnohými druhy
obratlovců. Z původně skromných rostlin na okrajích moří vznikl
prales nahosemenných rostlin (pro své rozmnožování potřebují
vodu): kapraďorostů, plavuní a přesliček.

Koncentrace oxidu uhličitého postupně klesala a snižovala se
tím i teplota pevninské části. Před 370 miliony let se objevily
ryby, které měly schopnost použít ploutve jako jednoduché
končetiny. Měly také plynový měchýř, kterým doplňovaly kyslík
původně získávaný pomocí žaber.
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Posledním důležitým vývojovým stupněm života bylo vytvoření
semenných rostlin. Rostlina už ke svému rozmnožování
nepotřebovala vodu a vytvořila zárodek s vlastními živinami
pro první období života. Podobný vývoj uskutečnili i živočichové,
kteří byli schopni klást vejce. To znamenalo konečný průlom
v osídlení souše.

Glossopteris - první kapradina, která byla schopna tvořit semena se 
objevila před 300 mil. lety
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Hylonomus - první opravdu suchozemský plaz 

Možnosti sběru prvohorních fosilií na Ostravsku

Prvohory na Ostravsku zanechaly svoji stopu v podobě
mohutných ložisek černého uhlí. Prvohory zde zastupuje
geologické období karbonu (před 360-280 miliony lety). V tomto
období zde bylo močálovité území s teplým a vlhkým klimatem.
Celá oblast byla protkána řekami, které se vlévaly do mělkého
moře. Moře nebo řeky mnohokrát zalily pevninu. Bažinný les byl
tvořen stromovitými přesličkami, plavuněmi a kapraďorosty.
Neustálé odumírání a obnovování těchto lesů vytvořilo základ
černouhelných vrstev. Lesy byly obydleny obřími vážkami
a ve vodním prostředí se vyskytovaly nejrůznější formy mlžů,
hlavonožců, ryb a trilobitů. Nálezy živočišných fosilií jsou
na Ostravsku z tohoto období poměrně vzácné, ale zachovaly se
hojné nálezy rostlinné říše.
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Hlavní možnosti sběru nám zatím nabízejí ubývající odvaly
bývalých Ostravsko-karvinských dolů. Postupně jsou ale tato místa
rekultivována a není daleko doba, kdy se tato naleziště stanou
minulostí. Karvinské doly ČSA, Lazy, Doubrava a Darkov poskytují
ještě rozsáhlé odvaly, kde je možno nalézt velké množství
prvohorní flóry. Na mapce, která je přiložena na konci článku,
jsou odvaly vyznačené šedou plochou. Na těchto odvalech
můžeme najít nejčastěji kůru plavuňovité rostliny Lepidodendron
a stonky přesliček rodu Calamites.

Lepidodendron Calamites

Z dalších lokalit můžeme uvést klasický a částečně
rekultivovaný odval dolu Paskov, Národní přírodní památku
Landek a břidlicový lom Kyjovice – Bartův mlýn. Vrch Landek
a jeho úpatí je krásnou ukázkou geologických dějin. Vrstvy, které
jsou zde přirozeně odkryty, nám poskytnou nejenom krásné
ukázky prvohorní fauny a flóry, ale můžeme zde sledovat
geologický vývoj území až po čtvrtohorní zalednění. V neposlední
řadě jde o významnou archeologickou, botanickou a technickou
památku, která dokumentuje těžbu uhlí na Ostravsku. Rozhodně
bychom si neměli nechat ujít pohled na přirozeně vystupující
uhelné sloje.
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Černouhelná vrstva na úpatí vrcholu Landek.

Poslední lokalita, o které se v tomto bulletinu zmíníme, je lom
Kyjovice – Bártův mlýn . Jedná se o opuštěný břidlicový lom v
údolí říčky Seziny. Tato lokalita je dostupná městskou hromadnou
dopravou - tramvajovou linkou číslo 5 (mapa č.2). Vyznačuje se
velmi rozmanitou prvohorní flórou a faunou. Vyskytují se zde:
hlavonožci, loděnky, vzácně trilobiti, kapraďorosty a přesličky. Při
sběru je nutná trpělivost a dobré geologické kladívko nebo
sekáček, kterými jednotlivé břidličné vrstvy od sebe oddělíme.

Nádherný nález trilobita Kulmiella sudetica na lokalitě Kyjovice -
Bártův mlýn /foto a nález  Martin Pavela /.
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Odval břidličného lomu Kyjovice Bártův mlýn.

Pohledem z odvalu břidličného lomu v Kyjovicích se loučíme 
a přejeme mnoho hezkých výletů do prvohor. 

Pavel a Věra Rymiecovi
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Použité zdroje a odkazy :

https://www.petrmodlitba.cz/cs/galerie/paleoart/11-prvohory /OBÁLKA/

http://muzeum.geology.cz/d.pl?item=65

https://21stoleti.cz/2017/03/03/cesi-objevili-giganticke-larvy-trilobitu/

https://writingaboutswimming.wordpress.com/2010/11/23/tiktaalik-vs-puijila/

https://twitter.com/palaeomays/status/1429715029926940672

https://twitter.com/miningns/status/1244588658591760384

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/tiny-animals-trapped-fossil-
trees-reveal-how-fauna-moved-land-180972668/

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/313

https://mapy.cz/turisticka?x=18.4752443&y=49.8386176&z=14&l=0

https://www.mypaleoshop.cz/eshop/produkt/2630-lepidodendron-aculeatum-
cr-muzejni.html#desc

http://www.czechfossilsandminerals.com/calamites1849

https://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--kyjovice---bartuv-
mlyn.html

https://mapy.cz/
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