JAK VZNIKALO UHLÍ?

KARBONSKÝ MOČÁL

V obdobích dešťů a intenzivních bouří splavovala voda z okolních horstev bahno
a štěrk a ukládala je v pánvích, kde se tak výborně dařilo pralesům. Pod silnými
nánosy bahna a štěrku zůstaly pohřbené mohutné odumřelé kmeny stromových
kapraďorostů – ty byly překrývány dalšími vrstvami, pohřbívány hlouběji a hlouběji, a tak postupně vznikala ložiska uhlí.

Zapsáno v paměti uhlí...
Prostory, které byly ve starších prvohorách zality mořem, se díky variskému vrásnění postupně
změlčovaly, až se staly souší. Vznikla též rozsáhlá pohoří, lemující vlhké nížiny. S vrásněním byla spojená intenzivní sopečná činnost – okraje srážejících se kontinentů popraskaly a na povrch se dostávala láva. Díky silné sopečné činnosti se v atmosféře zvyšoval obsah oxidu uhličitého. V močálovitých nížinách mezi horstvy se díky zvýšenému obsahu oxidu uhličitého
skvěle dařilo rostlinám. Vyrostly rozsáhlé pralesy, v nichž převládaly stromové plavuně, přesličky a kapradiny. Na sušších místech se též objevily první jehličnany. Ve spodních patrech rostly kapraďosemenné rostliny.

Celý proces probíhal následovně:
I. Rostlinná hmota byla rychle překryta nánosem bahna, štěrku a písku.
II. Z rostlinné hmoty se během dlouhého rozkladu za nepřítomnosti kyslíku stala
rašelina.
III. Rašelina postupně prouhelněla (proces prouhelnění se odborně nazývá karbonifikace). V této fázi vznikalo uhlí.

PLAVUŇOVITÉ ROSTLINY (Lycopodiophyta)
Sp. devon – současnost
Největší i nejmohutnější z kapraďorostů byly plavuně. Plavuň Lepidodendron vytvářela 30 m vysoký kmen, z nějž se
v pozdní fázi života rostliny začala větvit koruna. Celková výška stromové plavuně se tak mohla šplhat až ke čtyřiceti
metrům! Kmen byl z větší části (až z 90%) tvořen kůrou a jeho šíře při zemi mohla dosahovat i dvou metrů. Dřeňové
pletivo, typické pro dnešní stromy, bylo potlačeno. Kořeny, tzv. stigmarie, měly celkové rozpětí až dvacet metrů, aby
rostlinu dobře kotvily v bažinaté půdě. Z kořenů vyrůstaly četné tenké výrůstky. Listy byly úzké a protažené a obrůstaly
vždy jen nejmladší větve. Kmen a starší listy zůstávaly bezlisté. Po odpadlých listech zůstaly výrazné jizvy. Jednotlivé rody plavuní měly typický tvar těchto jizev – Lepidodendron měl jizvy kosočtverečné či vřetenovité, uspořádané na kmeni
do dlouhých spirál. Výtrusy byly umístěny v šišticích, které vyrůstaly z konců větví.
Další typickou plavuní byla v karbonském pralese Sigillaria. Ta byla drobnější než Lepidodendron (nepřerůstala dvacet
metrů). Kmeny se nevětvily vůbec, nebo se na konci vidličnatě rozdvojily v malou korunku. Na vrcholku kmene se nacházely až jeden metr dlouhé listy a tvořily hustý chochol. Obří šištice rostly přímo z kmene nebo z bezlisté spodní části
koruny. Jizvy po odpadlých listech měly nejčastěji šestiúhelníkový tvar.

Značnou část kmenů plavuní zabírala kůra,
uspořádaná v několika vrstvách (na obr.
příčný řez kmenem)

Sigillaria

Lepidophloios

Zajímavosti:
V minulosti byly části plavuní rodu Lepidodendron nacházeny odděleně. Z toho důvodu badatelé nevěděli, že jsou
nalézané zkameněliny původem z jednoho rodu. Proto je popisovali samostatnými jmény. Třídění této skupiny je
z toho důvodu rozpracováno na základě jednotlivých orgánů. Termínem Lepidostrobus se kupř. označují šištice,
Stigmaria označuje část kořenového systému.
Mocná kůra na kmeni ukazuje, že stromové plavuně vyrůstaly v místech, kde teplota nikdy neklesla pod bod mrazu.
Spodní části kmene byly pravděpodobně periodicky zaplavovány (kůra je u vzrostlých stromů ve spodních partiích zcela opadaná).
Duté pařezy po zlomených kmenech plavuní se stávaly pastmi pro různé fosilní obratlovce. Tímto způsobem byli
objeveni první fosilní plazi.
Stromové plavuně prožily velkou krizi v permu. Důvodem bylo celkově sušší klima spojené s nástupem rozsáhlých
pouští. Definitivně stromové plavuně mizí v triasu, kdy suché prostředí dosahuje svého vrcholu.
Lepidodendron

Přeslička Calamites

KAPRAĎOVITÉ ROSTLINY (Polypodiophyta)
Střední devon – současnost

PŘESLIČKOVITÉ ROSTLINY (Equisetophyta)
Svrchní devon – současnost

Stromové kapradiny měly štíhlé, plné, uvnitř nečleněné kmeny. Rostly do výšky 10 – 15 metrů. Povrch kmenů obaloval plášť vzdušných
kořenů. Tyto kořeny rostly od vrcholu dolů a podpíraly jinak nestabilní kmen. Koruna byla tvořena obřími vějíři mnohačetně zpeřených
listů. Výtrusnice s výtrusy byly na spodku listů. Typickým zástupcem
je rod Psaronius, který měl v karbonu celosvětové rozšíření.

Kmeny stromových přesliček (stejně jako je tomu u stonů jejich dnešních bylinných potomků) byly duté a článkované. Mohly dorůstat až dvaceti metrů.
Listy byly rozmístěny v přeslenech. Výtrusy se seskupovaly v šišticích, které
byly nejčastěji soustředěné ve vrcholové části rostliny. Výtrusy mají různou velikost. Ve vzácných případech může výtrusnice obsahovat jen jeden výtrus (tzv.
megasporu). Nejtypičtější pro karbonský prales byly rody Asterocalamites, Calamites, Mesocalamites a další.

Zajímavosti:

Ze skupiny kapraďorostů vytvářejí stromové formy v současnosti
pouze kapradiny. I dnes mohou dorůstat až dvanácti metrů.

V současnosti žije na naší planetě přes 10 000 druhů kapradin

Kapradiny jsou velmi často tzv. pionýrské druhy – tzn., že jako první osidlují rozsáhlé plochy po požárech. Například ve vrstvičce těsně nad hranicí druhohory/třetihory, po rozsáhlém vymírání následkem dopadu meteoritu, jsou k nalezení výtrusy náležející výhradně kapradinám.

KAPRAĎOSEMENNÉ ROSTLINY
Kapraďosemenné rostliny (Pteridospermopsida) už se dle názvu vzhledem podobají kapradinám. Oproti nim je zde však jeden velmi podstatný rozdíl: kapraďosemenné rostliny neměly
výtrusnice, protože se již rozmnožovaly semeny. Byly to dřeviny, stromy či poléhavé keře.
První zástupci byli popsáni ze svrchního devonu, největšího
rozvoje dosáhly v karbonu, od permu se postupně jejich diverzita snižuje a v křídě vymírají. Není však vyloučeno, že jejich poslední zástupci překročili hranici křída/paleogén - problematické zbytky kapraďosemenných byly totiž popsány z
Tasmánie.

