SILURSKÉ ÚTESY

SILUR

Nejednalo se o útesy, jak je známe dnes. Základem
byly nárůsty vápnitých řas, na nichž rostly koráli a
stromatopory. Lilijice, ramenonožci, trilobiti, plži a
mlži obývali prostor mezi nimi. Vrchol potravního řetězce tohoto pestrého ekosystému tvořili hlavonožci.
Výborně zachovalé útesy známe z Ostrova Gotland
(Švédsko), USA a z britského Welsh Borderalnd.

stromatopora

SILURSKÁ FLÓRA

Moře se otepluje...
Silur byl vymezen v roce 1835 Sirem Roderickem Murchisonem jako sled mezi kambriem a devonským old redem. Toto vymezení bylo časem redukováno vydělením ordoviku. Silur zaujímá
časový úsek od 443 do 416 milionů let. Spodní hranice je provázena výraznými horotvornými
pohyby (takonská fáze kaledonského vrásnění), přesto po většinu období zdvihu mořské hladiny. Hranice je vedena na bázi graptolitové zóny Akidograptus acuminatus. Na této hranici dochází k výraznému vymírání mořských druhů (až 60%). Konec siluru je ve znamení poklesu
mořské hladiny v souvislosti s ardenskou fází kaledonského vrásnění, doprovázenou často vulkanickou činností.

Deskatý korál Favosites

Ramenonožec Leptaena

Význační byli v siluru loděnkovití hlavonožci

Vedle velkého vývoje řas se stále častěji objevují vyšší rostliny. Rody Cooksonia a Baragwanathia reprezentují již rozšířené suchozemské cévnaté rostliny. Rostliny se při přechodu na
souš musely bránit před vysycháním silnou pokožkou, opatřenou průduchy, umožňujícími transpiraci. Vodivé pletivo
dovoluje rozvádět živiny získané z půdy do horních částí. Zástupci rodu Psilophyton již mají primitivní xylem (dřevo) a floem (lýko), neměli však ještě vyvinut kořenový systém. Množili se výtrusy. Ve svrchním siluru se objevují Rhyniophyta, primitivní plavuně a suchozemské houby.

SILUR V PRAŽSKÉ PÁNVI
V siluru panovalo na našem území subtropické klima. Silurské usazeniny se na dně pražské Cooksonia patří mezi první vyšší suchoPsilophyton již vytvářel pripánve hromadily více než 30 milionů let. Jejich celková mocnost se pohybuje mezi 250 - 450 m zemské rostliny
plavuň
mitivní dřevo
(maximum je v její západní části, minima v jižní a severní části). Ve spodním siluru převažují
černé graptolitové břidlice nad vápenci, ve svrchním siluru vápence nad vápnitými břidlicemi.
GRAPTOLITI (Graptolithina: název odvozen z řeckéSILURŠTÍ OBRATLOVCI: VYNÁLEZ ČELISTÍ…
Usazování silurských hornin doprovázela v některých časových obdobích vulkanická činnost. ho graphos = psát, lithos = kámen) jsou vyhynulou
Nejběžnější skupinou obratlovců byli v siluru bezčelistní
Díky ní docházelo ke změlčování dna; svahy podmořských vulkánů byly především ve svrch- skupinou výlučně mořských koloniálních živočichů,
(Agnatha), postupně se však objevily i další skupiny obratlovců.
ním siluru osidlovány faunami ze severnějších oblastí, situovaných v tropickém pásmu (Baltika, mající vzhled prutů nebo keříků. Jsou v paleozoiku
Podstatný evoluční krok je vývin čelistí. Podle převládajících teorií
Avalonie).
významnou třídou řazenou do kmene polostrunatců čelisti vznikly přeměnou prvních dvou žaberních oblouků.
(Hemichordata). V siluru mají mimořádný stratigraVedle loděnkovitých hlavofický význam.
nožců patřili k nebezpečným predátorům i eurypteridní členovci. Největší nalezení měli délku bezmála

Rovné (otrthokonní) schránky loděnkovitých hlavonožců měly v siluru
horninotvorný výtznam.
Rozložení kontinentů se příliš nelišilo od ordovického. Gondwana pokračovala v pohybu směrem k severu, čímž se do oblasti jižního pólu dostala i jihozápadní Afrika. Dochází tak k tání ledovců a vzestupu mořské hladiny (sedimentace silurských uloženin na erodované horniny
ordoviku). Zmenšuje se vzdálenost mezi Grónskem a Laurasií. Během siluru ležela v rovníkové oblasti značná část severní Ameriky, Grónska,
severní Evropy a Asie. Teplou klimatickou zónu indikují vápence organického původu, útesy, ložiska evaporitů. Solná ložiska a pískovcové facie
svrchního siluru pak dokládají suché (aridní) klima. Světového rozšíření dosahují graptolitové břidlice (černé jílovce, prachovce), hlubokovodní sedimenty vznikající ve stabilním prostředí a též ortocerové vápence. Tyto sedimenty pak umožňují celosvětovou korelaci silurských hornin.
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425: nejstarší suchozemská rostlina

Nejstarší spory (výtrusy) vyšších cévnatých rostlin

ROSTLINY

BEZOBRATLÍ

430: objevují se první lucinidní
mlži, třeba Cardiola

440-430: snižuje se rozmanitost graptolitů

420: první trigonotarbidní
pavoukovci; první suchozemští štíři

430-425: velký pokles rozmanitosti graptolitů

440: první bezčelistní

OBRATLOVCI

435: první thelodonti, bezčelistní s šupinami

420: nejstarší pražraloci, nejstarší čelistnatí
(Acanthodii) a pancířnatí (Placodermii); první čelistnatí
z řádů Osteotraci a Anaspida

420: první paprskoploutvé ryby

Climatius, trnoploutví, Británie
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