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Abstrakt V  sedimentu z profilu kupovité palsy („dome-shaped“ palsa) z  lokality Abisko 
(oblast Torneträsk, severní Švédsko) byla provedena pylová analýza a analýza nepylových 
objektů. Výsledky analýz sedimentu z  230 cm mocného profilu jsou podkladem pro 
paleorekonstrukci vegetačního vývoje studované oblasti a  vývoje palsy za  posledních ca 
8 000 let. Byly zde vyděleny čtyři základní lokální pylové zóny – (LPAZ), tj. Abisko-Palsa 
1–4 [ABP1–ABP4]. Sedm radiokarbonových dat upřesnilo výsledky paleobotanických 
analýz. Obtíže s odběrem sedimentu v podmínkách permafrostu neumožnily odběr celého 
profilu až na podloží. Sediment má charakter rašeliny vytvořené z Ericaceae a Vacciniaceae 
(0–65 cm) a bylinného detritu rašeliništní vegetace (65–230 cm). Úroveň 230 cm (cca 8 000 
nekalibr. BP) až 65 cm indikuje existenci rašeliniště. Úroveň 65 cm indikuje pravděpodobný 
vznik palsy. Palsa se zde vytvořila kolem 2500 nekalibr. BP po prudkém ochlazení na místě 
původního rašeliniště. Počátek vývoje palsy je dokumentován náhlým ústupem pylu 
Cyperaceae a stejně tak rychlým vzestupem pylových křivek Ericaceae/Vacciniaceae a Rubus 
chamaemorus. Současně byl rovněž zjištěn vzestup pylu Comarum a spór Sphagnum. Změna 
klimatu, minimálně regionálního rozsahu, je dokumentována prudkým poklesem pylových 
hodnot Pinus a stejně tak nebývale vysokým nárůstem pylových hodnot Betula pubescens 
ssp. tortuosa i B. nana. Pyloanalytický výzkum 1) doplnil stávající znalosti o vývoji vegetace 
a  krajiny v  oblasti Torneträsk v  průběhu holocénu, 2) umožnil paleorekonstrukci doby 
vzniku a dalšího vývoje palsy, 3) stanovil moment prudké klimatické změny – ochlazení, 
které způsobilo radikální změnu vegetace a bylo příčinou vzniku palsy, 4) poskytl informace 
o  faktorech, které podmiňují vznik a další vývoj kryogenních útvarů, 5) naznačil, jak by 
bylo možné odhalit případné obdobné formy v minulých chladných výkyvech ve střední 
Evropě.

Abstract Pollen and non-pollen palynomorphs were analysed in a profile from a dome-
shaped palsa in Abisko (Torneträsk area, northern Sweden). Difficulties with sediment 
sampling under permafrost conditions prevented to take samples of the whole sediment 
deposit down to bedrock. The results of the analyses of the 230 cm thick profile covering the 
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last 8000 years form the basis of a reconstruction of vegetation development in the studied 
region as well as of palsa development. Four Local Pollen Assemblage Zones (LPAZ) was 
distinguished: Abisko-Palsa 1–4 [ABP1–ABP4]. Seven C14 data support the results of 
the palaeobotanical analyses. The sediment is Ericaceae/Vacciniaceae peat (0–65 cm) and 
silt-herb-detritus (65–230 cm). A  peat bog existed already at the deepest analysed level 
(230 cm, ca 8000 years uncal. BP), the palsa originated at 65 cm depth, i.e. about 2500 years 
uncal. BP, following a strong temperature decline. The beginning of the palsa development 
is documented by a  sudden retreat of Cyperaceae and an equally sudden increase of 
Ericaceae/Vacciniaceae and Rubus chamaemorus. Comarum and Sphagnum were found to 
increase at the same time. A contemporaneous change of climate of at least regional extent 
is documented by a strong decline of Pinus and a simultaneous, equally strong expansion 
of Betula pubescens ssp. tortuosa and B. nana. The pollen analytical research: 1) contributed 
to the contemporary knowledge on the development of vegetation and landscape in the 
Torneträsk area in the course of the Holocene; 2) enabled the palaeo-reconstruction of the 
origin of a palsa and its further development; 3) helped to estimate the timing of a sudden, 
major climatic change to cooler conditions reflected in an abrupt change of vegetation and 
the beginning of palsa development; 4) yielded information on factors conditioning the 
origin and further development of cryogenic formations; 5) suggested how to detect similar 
cryogenic landforms in central Europe in past cold climate stages.

Klíčová slova:  pylová analýza, analýza nepylových objektů, profil palsy, 
paleorekonstrukce vzniku palsy, lokální vegetační vývoj, holocén, 
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palaeoreconstruction of palsa origin, local vegetational development, 
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ÚVOD
Pyloanalytický výzkum palsy v Abisku byl iniciován snahou zjistit, jak by mohly paleobotanické 

analýzy pomoci při odhalení kryogenních útvarů o charakteru pals, lithals a dalších podobných forem 
(Rutkowski et al. 1998, Pissart 2002), existujících v minulých dobách v prostoru střední Evropy. 
Bezprostředním impulsem k  této studii byly probíhající intenzivní diskuze o  původu tzv. “palsa-
like” forem na Pančavském a Úpském rašeliništi v Krkonoších (Jankovská 2001, 2004, Dohnal et 
al. 2001, Kociánová & Štursová 2002, Svobodová 2004). Toto nejvyšší česko-polské pohoří, ležící 
izolovaně mezi horskými masivy Alp na jihu a Skandinávie na severu, je v posledních letech centrem 
multidisciplinárního intenzivního výzkumu. Studium biotických a  abiotických složek Krkonoš je 
zaměřeno především na arkto-alpínský biotop. Jednotliví specialisté proto využívají poznatků vlastních 
i  literárních z  oblastí, kde doposud probíhají procesy, které zvláště v  dobách ledových ovlivňovaly 
a formovaly přírodní prostředí i v Krkonoších. Možnost vidět z autopsie kryogenní formy a pozorovat 
kryogenní procesy přímo v oblasti jejich současného výskytu bylo umožněno spoluprací se švédskou 
stranou (Royal Swedish Academy of Sciences – Abisko Research Station, Swedish – Czech project 
“Reflection of the subarctic landforms and their ecosystem in the georelief of the high Sudetes”). 
Pracovníci z několika českých institucí (Správa KRNAP ve Vrchlabí, Botanický ústav v. v. i. AV ČR 
– Brno, Průhonice a Třeboň, Univerzita Karlova v Praze) tak měli možnost pracovat v oblasti Abiska 
díky pobytu na Abisko Research Station.

CíL VýzKuMu
Pro autorky bylo především podstatné studovat paleobotanickými metodami uloženiny skuteč-

né, existující palsy. Záměrem a cílem paleobotanického výzkumu „Abisko-dome-shaped palsa“ bylo: 
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1) stanovit, zda a  jak se v pylovém spektru uloženin tohoto kryogenního útvaru projevuje jeho 
vznik, vývoj a následný kolaps; 

2) ověřit možnost aplikace těchto poznatků při dokazování minulé existence obdobných forem, 
vytvořených kryogenními procesy v chladných obdobích ve střední Evropě.

Problematiku pyloanalytického důkazu pals v  sedimentárním záznamu bylo proto třeba řešit přímo 
v území jejich dnešního výskytu. Soliterní palsa z Polárního Uralu (Jankovská et al. 2006), profil z rašeliniště 
Nikel s  kryogenními formami (poloostrov Kola – Rusko), poznatky z  poloostrova Jamal – Rusko, i  ze 
severozápadní Sibiře poblíž Nojabrska (Rusko), kde první autorka, již dříve paleobotanicky pracovala, 
umožnily zčásti definovat některé zákonitosti ve vývoji pals. Přínosem byly i předchozí terénní zkušenosti 
obou autorek z  oblastí s  výskytem permafrostu z  jihu i  ze severu Skandinávie (Dowrefjell – Norsko, 
Torneträsk – Švédsko, Kevo – Finsko) a dále pak z Krkonoš, kde se M. Kociánová spolu s H. Štursovou 
věnují již dlouhodobě studiu současných „kryogenních“ forem v podmínkách sezónně promrzající půdy.

POPIS LOKALITy
Objekt studia – kupovitá palsa s promrzlým, částečně minerálním jádrem se nalézá v oblasti jezera 

Torneträsk, asi 2 km východně od obce Abisko [68°21‘ N; 18°49‘ E; 360 m n. m.; MAAT – 0,8 °C (1951–
1980); MAP 322 mm (1951–1980)]; Obr. 1. Palsa je situována uprostřed rašeliniště, které se rozkládá 
při úpatí nižší skalní vyvýšeniny při horní hranici porostů Betula pubescens ssp. tortuosa, ca 0,5 km vle-
vo od silnice Abisko-Kiruna. Půdorys palsy je trojúhelníkovitý až oválný s delší částí asi 26 m. Její výš-
ka nad povrchem rašeliniště je asi 2–2,5 m. Palsa se nachází ve stádiu degradace ve smyslu Zuidhoff 
(2003). Povrch palsy je rozpukaný a z jejích boků se postupně odtrhávají bloky sedimentu, které sklou-
závají do okolního rašeliniště – tento proces je od r. 2000 každoročně monitorován M. Kociánovou 
a H. Štursovou. Kolem palsy, především na jejím JZ okraji, je otevřená vodní hladina. Vodní sloupec je 
vysoký asi 60 cm, sediment pod ním má charakter jemného detritu, je nezpevněný a jeho mocnost byla 
orientační sondáží stanovena na 170 cm až více jak 240 cm.

Temeno a vyšší boční partie palsy jsou porostlé vegetací s Ericaceae a Vacciniaceae. Dominuje 
Empetrum hermafroditum, menší výskyt má Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum a v trhli-
nách roste Rubus chamaeomorus a Andromeda polifolia. Z mechů jsou četné Dicranum elongatum, 
Polytrichum strictum, P. commune a P.  cf. juniperinum. Na bočních blocích palsy roste Dicranella 
cerviculata, Tetraphis pellucida, Pogonatum aloides, Ptilidium cilliare, Pohlia nutans, Hylocomium 
splendens, Mylia anomala a  Marchantia polymorpha (pouze báze stěn). Na  sušších odlamujících 
se blocích palsy je hojný Rubus chamaemorus, Calamagrostis stricta, Epilobium angustifolium, 

Obr. 1.  Studovaná palsa se nalézá v oblasti jezera Torneträsk, asi 2 km východně od obce Abisko.
fig.  1 Studied palsa is situated near Lake Torneträsk, about 2 km eastward from Abisko village.
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Betula nana a  Salix phylicifolia. Na  bazi palsy, při přechodu do  rašeliniště dominuje Sphagnum 
fuscum. Ve  vodě okolo palsy roste Sphagnum lindbergii, Sphagnum fallax, Calliergon stramineum 
a Warnstorfia fluitans. Plochu okolního rašeliniště, s vysokou hladinou podzemní vody, tvoří poros-
ty s převahou Carex sp. div., Eriophorum angustifolium, ostrůvkovitě s Comarum palustre a s něko-
lika taxony mechů a rašeliníků. Na okrajích a vyvýšeninách na ploše rašelinišť jsou skupinky Salix 
lapponum, S. glauca, S. phylicifolia, Betula nana a  sporadicky Betula pubescens ssp. tortuosa. Asi 
15–20 m západním směrem se tvořila a nyní degraduje malá palsa oválného půdorysu. Nad okol-
ní zrašelinělý terén vystupuje zhruba 80 cm a  dosahuje délky 2,5 m. Na  jejím povrchu dominuje 
Dicranum elongatum, méně Dicranella cerviculata, Pohlia nutans, Polytrichum strictum, Ptilidium 
ciliare a ve vodě Sphagnum riparium.

V těsné blízkosti palsy, podél severního okraje rašeliniště, se táhne protáhlý hřbet Z–V směrem. Je 
zarostlý řídkým porostem Betula pubescens ssp. tortuosa. V jeho podrostu, zvláště na svazích, je hustý 
koberec Empetrum hermafroditum. Menší výskyt má Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, V. uliginosum, 
lokálně Cornus suecica, Trientalis europaea a Linnaea borealis. Plochy výše položených a erozí ovliv-
něných částí hřbetu osidluje Arctous alpina, sporadicky Loiseleuria procumbens, Deschampsia flexuo-
sa, Solidago virgaurea, Gymnocarpium dryopteris a lokálně různé taxony lišejníků. Mechové patro je 
bohaté (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilidium ciliare, Dicranum sp., Polytrichum sp.). 
Pouze ostrůvkovitě jsou přítomny malé skupiny Pinus sylvestris vyšší věkové skupiny. Lokálně jsou 
vytříděné kamenné polygony s aktivními centry, v nichž lze pozorovat mrazem vyvařovanou půdu.

METODIKA

TERENNí PRáCE
V srpnu r. 2000 se podařilo odebrat vzorky z profilu palsy do hloubky 150 cm. Sonda, vytvoře-

ná výkopem na západním okraji palsy, byla provedena pouze pomocí ručního nářadí (polní lopatka, 
sekyra, dláto, nože). 
Snadný odběr byl mož-
ný pouze do  hloub-
ky aktivní vrstvy 
55/65 cm, níže byl již 
permafrost. Část pro-
filu od  150 do  230 cm 
byla odebrána v srpnu 
2002 odkrytím a  pro-
hloubením předcho-
zího výkopu v perma-
frostu (Obr. 2). Vzorky 
byly odebírány v inter-
valech 5 cm do  plasti-
kových sáčků. Během 
odběru byly ze stě-
ny výkopu vybírány 
rostlinné zbytky (vět-
šinou zbytky dřeva) 
pro budoucí radio-
karbonové datování 
a byla zakreslena pozi-
ce a mocnost ledových 
vrstev.

Obr. 2. Studovaná palsa u Abisko Östra. Vzorky na pylové analýzy byly 
odebírány z profilu na okraji palsy.

fig. 2 Studied palsa near Abisko Östra. Samples for pollen analyses were 
taken up from profile on the margin of palsa. (Photo H. Štursová, 
August 2002).
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POPIS PROfILu
V profilu se od sebe ostře odlišoval svrchní humo-

lit, vzniklý již v  době existence palsy od  sedimen-
tu, uloženého v  původním rašeliništi. Hranice těchto 
dvou nápadně odlišných vrstev byla v hloubce kolem 
55–65 cm. V  této poloze byla v  době odběru vzor-
ků (srpen 2000, 2002) zhruba i  hranice permafrostu 
(Obr. 3).

•	 0–18 cm: červenohnědá, slabě rozložená, 
suchá rašelina, plstnaté konzistence, tvořená 
především zbytky Empetrum a Vacciniaceae.

•	 18–27/32 cm: červenohnědá, slabě rozložená 
rašelina se zbytky Empetrum, Vacciniaceae 
a  s  dřevem a  borkou Betula pubescens ssp. 
tortuosa.

•	 27/32–55 cm: rychlé střídání vrstviček sedi-
mentu od  červenohnědé po  tmavě hnědou 
barvu o různém stupni dekompozice a vege-
tačního složení. Zcela ojediněle a nepravidel-
ně se vyskytovaly pouze velmi tenké polo-
hy anorganických příměsí (přeplav). Na bazi 
vrstvy ležela poloha mechů světlé barvy.

•	 55–65 cm: černý, silně rozložený humolit.
•	 65–230 cm: v  profilu o  charakteru perma-

frostu je silně rozložený hnědý až černo-
hnědý sediment tvořen převážně jemným 
detritem s velkou příměsí jílovitých a písči-
tých částic. Ojedinělé nálezy zbytků větviček 
a borky dřevin (Betula, Salix). Segregační led 
se zde vyskytoval zhruba mezi 85–165 cm.

PříPRAVA VzORKů PRO PyLOVOu ANALýzu
Všechny vzorky byly preparovány v HF po dobu 24–36 hodin s cílem odstranění křemičitých sub-

stancí. Po dekantaci a několikerém promytí v destilované vodě byl sediment zahříván v KOH. Základní 
metodou chemické přípravy vzorku k  pylové analýze byla acetolýza, kdy byly postupnou preparací 
v acetolyzační směsi (anhydrid kyseliny octové a kyselina sírová) s mezistupni kyseliny  octové a opako-
vaného promývání destilovanou vodou odstraněny organické součásti, především  celulóza. V koneč-
né fázi chemické přípravy byly vzorky uloženy v glycerinu. Pylová analýza byla prováděna při zvětše-
ní 400× a 1000×. Přibližně 600–1500 pylových zrn AP+NAP (AP = stromy a keře, NAP = byliny) bylo 
determinováno a počítáno v každém vzorku. Jen zřídka byla suma AP+NAP nižší než 500 pylových zrn. 
Počítán a determinován byl pyl dřevin a bylin, spóry Pteridophyta (kapraďorosty) a Bryophyta (mecho-
rosty), dále spóry a různé části Fungi (houby), kolonie a jiné části Algae (řasy). Ze živočišných objektů 
pak některá Rhizopoda (kořenonožci), Rotatoria (vířníci) a Tardigrada (želvušky, vajíčka).

K  determinaci byly použity pylové atlasy, determinační klíče a  referenční sbírky (Faegri & 
Iversen 1989, Moe 1974, Moore et al. 1991, Punt 1976, Punt et al. 1980–1995, Reille 1992, 1995, 
1998, Sladkov 1951, Sorsa 1964).

Chemicky nepreparovaný sediment o charakteru detritu, který byl pouze orientačně mikrosko-
picky pozorován, obsahoval v mnoha vzorcích kvantitativně i kvalitativně pestrou skladbu Diatomae 
(rozsivky), převážně penátních forem. Přestože by analýzy Diatomae v sedimentu profilu palsy při-
nesly zajisté řadu zajímavých výsledků, nebylo možno v rámci uvedeného studia tyto analýzy zajistit.

Obr 3. Vrchní část profilu palsy: permafrost 
leží v hloubce 65 cm a níže.

fig. 3 Upper part of palsa profile: permafrost 
lies beneath a depth of 65 cm. (Photo 
V. Jankovská, August 2000).
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PyLOVý DIAGRAM
Graficky jsou výsledky pylové analýzy presentovány v procentickém pylovém diagramu, uprave-

ného programu TILIA–GRAPH (Grimm 1991).
(Pylový diagram je založen na výpočtu procent z celkové sumy AP + NAP = 100 %. Procentické 

hodnoty ostatních objektů z rostlinné i živočišné říše (Pteridophyta, Bryophyta, Algae, a dalších tzv. 
“Non-Pollen Palynomorphs”, t. j. „nepylových objektů“) jsou vztaženy na celkovou sumu). V pylovém 
diagramu jsou vyděleny čtyři „Lokální pylové zóny (LPAZ)“ (Obr. 4).
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Obr. 4. Pylový diagram.
fig. 4 Polen diagram.
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Obr. 4. Pokračování. (Pylový diagram 3. část).
fig. 4  Continued. (Polen diagram, 3rd part).
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RADIOKARBONOVé DATOVáNí
Radiokarbonové datování bylo provedeno metodou AMS (Accelerator Mass Spectrometry) u šes-

ti vzorků ve Physikalisches Institut der Universität Erlangen-Nürnberg, Abt. IV – KORA (Německo). 
Jeden vzorek byl datován klasickou metodou v  radiokarbonové laboratoři na  katedře hydrologie 
Univerzity Karlovy v Praze.

Výsledky: (non callibrated C–14 dates):
20 cm [CU–1651] 1520 ± 127 BP (Betula dřevo)
50 cm [ERL–5216] 1189 ± 47 BP (dřevo a byliny)
60 cm [ERL–5217] 1241 ± 45 BP (dřevo a byliny)
65 cm [ERL–7266] 2443 ± 44 BP (dřevo)
80 cm [ERL–5218] 3194 ± 53 BP (dřevo a byliny)
138 cm [ERL–4112] 7990 ± 65 BP (Salix dřevo)
230 cm [ERL–5835] 8063 ± 77 BP (dřevo)

DOSAVADNí PALEOBOTANICKý VýzKuM VE STuDOVANé OBLASTI
První výsledky pylových analýz z  území  Torneträsk poskytl výzkum Sonesson (1968), kte-

rý navázal na studia vegetace rašelinišť (Sonesson 1967). Z pyloanalytických výsledků profilu Lake 
Vuolep (gyttja) a  rašeliniště (rašelinný humolit) poblíž Tourist Station Abisko definoval Sonesson 
(1968) předběžně 4 pylové zóny (T1–T4). Byly stanoveny hranice zón a připraven standardní pylo-
vý  diagram. Sonesson (1974) doplnil chybějící pyloanalytické informace z dalších částí studovaného 
území (Vassijaure Gp. 4, Pp. 1; Stormyren Pp. 126; Abisko Pp. 100, Pp. 101; Stordalen Pp. 40; Luovare 
Pp. 140) a  stanovil hlavní paleoekologické znaky pozdně kvartérního vegetačního vývoje západní, 
 centrální a východní části této oblasti. Podrobně byla doplněna floristická charakteristika původně 
 stanovených čtyř pylových zón (Sonesson 1968) a  bylo pro ně provedeno vegetační vyhodnocení 
a časové zařazení. Členění podle Sonesson (1968):

•	 T1. Časné Betula období (C–14: > 8000? – ca 7000 BC)
•	 T2. Betula-Alnus období (C–14: ca 7000–4700/4500 BC v centrální a východní části; pravdě-

podobně 7000–3800 BC v západní části)
•	 T3. Pinus období (C–14: 4700/4500 – ca 1500 BC v centrální a východní části; pravděpodob-

ně 3800 – ca 1500 BC v západní části)
•	 T4. Pozdní Betula období (C–14: ca 1500 BC – dodnes).
Berglund et al. (1996) potvrdil Sonessonův model vegetační historie v oblasti Abiska. Poté 

zde paleoekologický výzkum pokračoval studiemi Barnekow et al. (1998) a Barnekow (1999, 
2000). Barnekow (2000) provedla pylové a  makrozbytkové analýzy sedimentu ze šesti jezer 
(Lake Vuolep Njakajaure, Lake Badsjőn, Lake Latteluokta, Lake Tibetanus, Lake Pikkujärvi and 
Lake Njulla). Počet vydělených zón je různý u jednotlivých lokalit (př. Lake Badsjőn: LB1–LB4; 
Lake Vuolepn Njakajaure: VN1–VN5; Lake Tibetanus: LT2–LT5; Lake Latteluokta: LL1–LL3; 
Lake Pikkujärvi: LP1–LP3; Lake Njulla: LN1–LN3). Jednotlivé zóny definovala Barnekow 
(2000)  základními znaky zjištěné vegetace, radiokarbonovými daty (cal BP) a provedenou paleo-
ekologickou interpretací.

Interdisciplinární studii prezentuje publikace Bigler et al. (2002). V sedimentu vrtu z  jezera 
Vuoskkujärvi poblíž Abisko byly provedeny pylové-, chironomidové- a  diatomové analýzy 
a výsledky byly použity ke kvantitativní rekonstrukci holocenních změn klimatu a přírodních 
podmínek. Pyloanalyticky zde bylo vyděleno šest vegetačně-vývojových zón. Vedle výsledků 
pyloanalytických a makrozbytkových analýz z oblasti Abiska přinesly řadu hodnotných paleo-
ekologických výsledků analýzy Diatomae (Bigler et al. 2000, Bigler et al. 2002, Bigler & Hall 
2002, 2003, Bigler et al. 2003, 2006). Paleorekonstrukci vegetačních a  klimatických poměrů 
v holocénu slouží rovněž informace o nálezů megafosilií (Kullman 1998, 1999, Kullman & 
Kjällgren 2000).
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VýSLEDKy

hISTORIE VEGETACE
Pyloanalytické výsledky, získané z profilu palsy v Abisku umožnily vydělení čtyř lokálních pylo-

vých zón (“Local pollen assemblage zones” = LPAZ), t.j. [ABP 1–ABP 4]. Vyčlenění jednotlivých 
„lokálních pylových zón“ bylo provedeno na základě nálezů palynomorf dominantních a indikačně 
významných rostlinných taxonů (viz text pod každou ABP1–ABP4 zónou před „Interpretace“).

ABP–1: 210–230 cm [C14: 230 cm – dřevo: 8063 ± 77 non cal. BP]
Hippophaë-Betula-Selaginella-Lycopodium annotium LPAz
Pyl Betula pubescens typ spolu s B. nana typ zpočátku převládá nad Pinus sylvestris typ. Pylová křivka 
Hippophaë rhamnoides je uzavřená a její hodnoty se pohybují až do 5 % Σ AP + NAP. Spóry Selaginella 
selaginoides se vyskytují v hodnotách kolem 5 %. Pravidelný je výskyt pylu Salix a  Juniperus, vyšší 
hodnoty mají Pteridophyta, zvláště Lycopodium annotium typ a L. clavatum typ. Z bylin dominuje pyl 
Cyperaceae, sporadický výskyt má Dryas typ, Astragalus typ, Melampyrum, Saxifraga caespitosa typ, 
S. oppositofolia typ, Menyanthes a Comarum.
Interpretace

Krajina v okolí studované lokality měla otevřený charakter s dominancí tundrové vegetace. Ze dře-
vin převládaly pouze nízké keřové porosty Betula nana, Salix sp. div. a Juniperus. Výskyt Hippophaë 
rhamnoides potvrzuje existenci dostatečného množství otevřených biotopů s  dobrými světlostními 
poměry. Tento keř osidloval surové půdy a  podklady, ze kterých nedávno ustoupil ledovec. Betula 
pubescens ssp. tortuosa byla v  území přítomna patrně podstatně méně než Betula nana, přestože 
v pylovém spektru má vyšší pylové hodnoty. Na základě vlastních zkušeností z analýz povrchových 
vzorků z Polárního Uralu a poloostrova Jamal (SZ Sibiř) – tedy obdoba boreální zóny Skandinavie – 
však vždy v pylových spektrech převládal B. pubescens typ nad B. nana typ ačkoli B. nana jednoznačně 
v porostech dominovala (Jankovská 2007b). V ABP1 rostla Pinus sylvestris ve studovaném území jen 
zcela sporadicky. Její souvislý areál se ovšem oblasti Torneträsk značně přiblížil. Otevřený a vegetačně 
značně pestrý charakter krajiny je dokumentován výskytem světlomilné, tundrové a mokřadní vegeta-
ce (Dryas, Melampyrum, Saxifraga sp. div., Selaginella, Lycopodium sp. div., Gymnocarpium dryopteris, 
Menyanthes, Comarum, Cyperaceae, Equisetum).

ABP–2: 160–210 cm [radiokarbonová data z této zóny chybí]
Pinus-Betula-Hippophaë-Pteridophyta LPAz

Převládá pyl Pinus sylvestris typ, Betula pubescens typ a B. nana typ. Pylové křivky Pinus a Betula 
se navzájem doplňují (stoupá-li hodnota pylu Pinus, klesá Betula a  naopak). Stále se vyskytu-
je pyl Hippophaë, uzavřenou pylovou křivku má Salix, Juniperus a Alnus incana typ. Z bylin domi-
nují Cyperaceae, mírně se zvýšil podíl Poaceae, objevuje se pyl Linnaea borealis, Rumex-Oxyria typ 
a Filipendula. Kvantitativně bohaté a kvalitativně pestré jsou nálezy spór Pteridophyt. Křivka Selaginella 
je stále uzavřená, objevují se spóry Lycopodium selago.

Sporadický, avšak pravidelný je výskyt zbytků řas (coenobia Botryococcus, buňky Tetraedron mini-
mum, zygospóry Mougeotia t., Spirogyra t. a Zygnema t.). Zcela ojediněle se v pylových preparátech 
nalézaly části mikroskopických živočichů (Rhizopoda, Tardigrada, Rotatoria).
Interpretace

V krajině Torneträsk se šířily porosty bříz (B. pubescens ssp. tortuosa i B. nana), do nichž již pro-
nikala Pinus sylvestris. Na  hydrologicko a  pedologicko příznivá stanoviště pronikala Alnus incana. 
Uzavírající se korunový zápoj šířící se dřevinné vegetace a mizení otevřených biotopů měl za násle-
dek ústup Hippophaë. V krajině byl však stále dostatek nezalesněných ploch, kde mohl růst Juniperus 
a Salix sp. div. (především okraje mokřadů). V porostech stále převládala bříza nad borovicí. Velké 
výkyvy v  pylových křivkách Betula pubescens typ a  Pinus sylvestris typ, které se navzájem doplňu-
jí, jsou důkazem vzájemné konkurence obou dřevin. Velké rozšíření měla v krajině jezera, rašeliniště 
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a jejich různá iniciální stádia s pestrou skladbou mechorostů, s Menyanthes, Comarum, Carex sp. div., 
Eriophorum sp. div. apod. Šířila se Linnaea borealis jako indikátor nastupujících iniciálních tajgových 
porostů. Stoupal výskyt Poaceae, s příznivým klimatem patrně souvisel i výskyt Filipendula.

Krajina byla z hlediska vegetace mozaikovitá s velkým počtem mokřadů a šířící se vegetační for-
mací lesotundry. Výskyt řas ukazuje na existenci mělkých tůní na přilehlém rašeliništi (viz vlákni-
té Conjugatophyceae). Totéž rovněž potvrzují např. vajíčka Tardigrada rodu Macrobiotus (huffelandii 
typ – Jankovská 1991) a zvláště pak Rotatoria (viz pylový diagram).

ABP–3: 65–160 cm [C14: 135 cm – dřevo: 7990 ± 65 non cal. BP; 80 cm: 3194 ± 53 non cal. BP]
Pinus-Alnus-Cyperaceae-Pteridophyta LPAz

Převládá pyl Pinus, nižší, ale konstantní pylové hodnoty má Betula (pubescens i nana typ). Nízké, 
ale stále pravidelně se vyskytující pylové hodnoty má Alnus. Jen zcela sporadicky je přítomen pyl Picea 
a zcela ojedinělý je rovněž výskyt pylu Ulmus, Tilia a Corylus. Na horní hranici LPAZ ABP 3 kon-
čí uzavřená pylová křivka Juniperus. Salix si zachovává stabilní pylové hodnoty jako v předchozích 
obdobích. Z bylin mají největší výskyt Cyperaceae, potvrzen je výskyt pylu Menyanthes, Comarum, 
Ranunculus a sporadicky dalších bylin. Pylové hodnoty Poaceae a Ericaceae-Vacciniceae jsou nízké, ale 
konstantní. Pro ABP 3 je charakteristická přítomnost vyšších hodnot spór Pteridophyt. Jejich výskyt 
prudce klesá na horní hranici zóny. Nápadně se to projevuje u křivky spór Selaginella. V uvedené zóně 
se vyskytují spóry Lycopodium complanatum typ a L. selago. Z řas byly zjištěny Botryococcus pila typ 
a především zygospóry vláknitých Conjugatophyceae (Mougeotia typ, Spirogyra typ a Zygnema typ). 
Nálezy spór Sphagnum jsou velmi sporadické a z Bryophyta stojí za zmínku pouze ojedinělé nálezy, 
determinované jako Encalypta typ.
Interpretace

V území se šířila Pinus sylvestris, která v  této fázi dosáhla svého holocenního maxima výskytu. 
Naopak, Betula měla ve stejné době své minimum. Přesto však, s ohledem na produkci a transport 
pylu uvedených dřevin, lze předpokládat, že v porostech vždy převládala bříza. Na hydrologicky příz-
nivých stanovištích rostla Alnus incana, ta však v blízkosti námi studované lokality měla jen omezený 
výskyt. Přítomnost pylu dřevin ze skupiny Quercetum mixtum (Ulmus, Tilia, Corylus) má souvislost 
s posunem jejich areálu v této době klimatického holocenního optima (Atlantikum sensu lato) k seve-
ru. Území se přiblížil také areál Picea, ale přítomnost smrku v území nelze na základě zjištěných spo-
radických pylových nálezů prokázat. Borovo-březové porosty byly dostatečně otevřené, jak potvrzuje 
stálý výskyt Juniperus. Relativně početný výskyt pylu Salix byl podmíněn přítomností druhů, které se 
vyskytovaly přímo na rašeliništi v okolí analyzovaného profilu. Absence Hippophaë je důkazem vymi-
zení biotopů, kde se tento pionýrský keř v předchozích obdobích vyskytoval (štěrkovo-písčitá předpo-
lí ledovců, náplavy řek, pobřeží jezer). Relativně vlhké a teplé klima této fáze bylo příznivé pro kapra-
diny i plavuně. Velmi charakteristické je rozšíření Selaginella selaginoides a druhů rodu Lycopodium. 
V borovo-březových porostech vyvýšeniny v blízkosti studované lokality měly Pteridophyta v této fázi 
příznivé podmínky, protože povrch půdy zde ještě nebyl zarostlý Empetrum jako ve  fázi následují-
cí. Na rašeliništi převládaly druhy čeledi Cyperaceae, především rodu Carex, z rodu Eriophorum patr-
ně E. angustifolium. Stále zde rostly Menynthes a Comarum, přítomny byly zelené kokální řasy rodu 
Botryococcus a Tetraedron minimum i vláknité Conjugatophyceae. Ve vodním a bažinatém prostředí 
rašeliniště žila Tartigrada, Rhizopoda a Rotatoria.

ABP–4: 0–65 cm [C 14: 20 cm – dřevo Betula; 1520 ± 127 non cal. BP; 50 cm – dřevo a byliny: 1189 ± 
47 non cal. BP; 60 cm – dřevo a byliny: 1241 ± 45 non cal. BP; 65 cm – dřevo: 2443 ± 44 non cal. BP]
Betula-Ericaceae/Vacciniaceae-Rubus chamaemorus LPAz

S vysokými hodnotami (∅ vyšší než 50 % totální sum) převládá v pylovém spektru Betula pubes-
cens typ a současně jsou vysoké i hodnoty B. nana typ. Pinus zaznamenala v této fázi své minimální 
holocenní pylové hodnoty (∅ cca 5 %). Snížil se počet nálezů pylu Salix i Alnus incana a v sedimentu 
již nebyl na lokalitě nalezen pyl Juniperus.
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V  NAP prudce klesly a  poté zcela vymizely pylové nálezy Cyperaceae a  z  Pteridophyta pak 
Equisetum, Gymnocarpium dryopteris, Selaginella a všechny druhy Lycopodium. Naproti tomu prudce 
vzrostly pylové nálezy Ericaceae-Vacciniaceae. Současně s jejich nebývale rychlým vzestupem se obje-
vil pyl Rubus chamaemorus a jeho nálezy vytvořily uzavřenou pylovou křivku. Na počátku ABP 4 se 
zvýšil počet nálezů pylu Comarum a v počtu 11 pylových zrn bylo zjištěno Symphytum (officinale?). 
Od počátku této fáze prudce vzrostl počet nálezů spór Sphagnum, thyrothecií Microthyrium a schrá-
nek Assulina. V sedimentu již nebyly nalezeny řasy. V konečné fázi vývoje se v sedimentu objevují 
antropogenní indikátory (Cerealia, Plantago lanceolata).
Interpretace

Hodnocení fáze ABP 4 je rozhodující pro hlavní cíl studia této palsy a to sice: proč tato palsa vznik-
la, kdy vznikla a jak se doba jejího vytvoření projevila v jejím pylovém spektru.

Výrazná změna ve vegetační situaci v době, kterou prezentuje sediment této LPAZ, tzn. prudký 
ústup Pinus a stejně tak náhlá expanze Betula může mít teoreticky několik příčin. Na základě vlastního 
zhodnocení a výsledků paleoekologických studií dalších specialistů (Sonesson 1968, 1974, Barnekow 
1999, 2000, Bigler et al. 2000 a další) byl vznik palsy iniciován klimatickou situací. K rychlé “výmě-
ně” porostů se silnou účastí Pinus za porosty téměř výhradně březové došlo v důsledku ochlazení před 
přelomem letopočtu. Radiokarbonové datum AMS poskytlo hodnotu 2443 ± 44 non cal. BP. Změna 
 dřevinné skladby značně ovlivnila i bylinné patro. Ustoupily kapradiny i plavuně včetně Selaginella, 
které v předchozích porostech s Pinus měly příznivé světlostní i edafické poměry. Ochlazení (i zvlh-
čení?) doprovázené expanzí Betula pubescens i B. nana umožnilo expanzi Empetrum hermafroditum 
a druhů rodu Vacciniaceae. Ty osídlily bylinné patro a šance pro výskyt dalších taxonů v něm byla 
malá. Je rovněž pravděpodobné, že v porostu bříz a v hustém podrostu Ericaceae-Vacciniaceae nebyly 
příznivé podmínky pro světlomilný Juniperus.

Zatímco zjištěnou expanzi Betula a současný ústup Pinus je třeba hodnotit v širších souvislostech 
jako událost pro sever Skandinávie regionální, je ústup Cyperaceae a expanze Ericaceae-Vacciniaceae 
v případě studované lokality záležitostí lokální a souvisí s vytvořením palsy. Hodnocení tohoto kryo-
genního útvaru je obsahem další kapitoly.

VzNIK A VýVOj PALSy V ABISKu
Radiokarbonové datování vzorku z hloubky 230 cm má hodnotu 8063 ± 77 non cal. BP. Přestože, 

vzhledem k technickým potížím při odběru profilu o výše uvedené mocnosti, nebylo dosaženo baze 
uloženin, je pravděpodobné, že stáří kompletního profilu by nebylo příliš vyšší. Naznačuje to orien-
tační sondáž, kdy přímo u baze palsy v rašeliništi, byla dosažena hloubka 170 cm. Sediment, o charak-
teru silně rozložené rašeliny až detritu, zde nasedal přímo na písčité podloží.

Před ca 8 000 lety bylo již na lokalitě, kde je dnes situována námi studovaná palsa, rašeliniště. Jeho 
vegetační kryt tvořily především druhy čeledi Cyperaceae (Carex, Eriophorum). Významnou úlohu 
v bylinném porostu rašeliniště měla rovněž Menyanthes, Comarum a patrně také Equisetum. Rostly 
zde mechy (Calliergon sp. div., Drepanocladus sp. div. a další) a Sphagnum sp. div.

Z časových důvodů se bohužel nepodařilo provést makrozbytkovou analýzu, která by upřesnila 
skladbu vegetačního krytu rašeliniště. Je pravděpodobné, že determinace nalezených mechů by při-
nesla obdobné výsledky, jaké uvádí např. Sonesson (1974) z  makroskopických analýz dalších jím 
 studovaných profilů. Soubor Sonessonem determinovaných mechů, zvláště v bazálních partiích profi-
lů, je téměř shodný se skladbou mechů v pozdnoglaciálních a časně holocenních uloženinách českých 
rašelinišť (např. Jankovská 1980, 1988, Rybníček 1966). Iniciální stádia rašeliništních biotopů tvo-
řily ve střední Evropě často právě Scorpidium scorpioides, Calliergon trifarium, C. giganteum, později 
Meesia triquetra, Paludella squarrosa podobně jako ukazují nálezy Sonesson (1974).

Hladina vody byla na  rašeliništi vyšší. Důkazem jsou nálezy coenobií a  buněk kokálních zele-
ných řas (Botryococcus spec. div., Tetraedron minimum) a  zygospóry vláknitých řas ze skupiny 
Conjugatophyceae (Mougeotia-, Spirogyra- and Zygnema type). Totéž potvrzují nálezy vajíček Rotatoria 
a Tardigrada.
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Skladba vegetace rašeliniště v  místě studovaného profilu byla podle výsledků pylové analýzy 
 relativně monotónní v průběhu několika tisíciletí. Velký zlom nastal až v okamžiku, kdy se zde vytvo-
řila palsa. Její vznik byl velmi rychlý a souvisel se stejně tak rychlou změnou klimatu. Podle radiokar-
bonového datování se tak stalo asi kolem 2443 ± 44 non cal. BP. Prudké zhoršení klimatu, tj. ochlaze-
ní a patrně i zvlhčení, je jednoznačně prokázáno náhlým ústupem Pinus a stejně tak náhlou  expanzí 
Betula. Poklesly patrně především letní teploty. Zmrzlé jádro rašeliny se stalo základem palsy,  která 
“vytlačila” sediment původního plochého rašeliniště nad jeho povrch. Tuto událost indikuje náhlý 
ústup pylu Cyperaceae a stejně tak rychlý nárůst pylu Ericaceae – Vacciniaceae a současné vytvoření 
uzavřené pylové křivky Rubus chamaemorus. Na povrchu palsy, který byl vyzdvižen z původního raše-
liniště s vysokou hladinou podzemní vody, byly náhle zcela jiné podmínky pro vegetaci. Původní bio-
top mokřadu s Cyperaceae se na temenu palsy stal biotopem “suchým”, izolovaným od vlivu podzemní 
vody. Povrch palsy poté osídlilo rychle Empetrum hermafroditum, Andromeda polifolia a taxony čele-
di Vacciniaceae.

Jak dalece jsou vysoké pylové hodnoty taxonů Ericaceae a  Vacciniaceae ovlivněny náletem pylu 
těchto čeledí z blízkého okolí, nelze přesně stanovit. Vysoká pylová křivka Ericaceae je typická pro tuto 
poslední fázi vývoje v oblasti jezera Torneträsk i na všech ostatních lokalitách (Sonesson 1968, 1974, 
Barnekow 1999, 2000) podobně jako pravidelně v celé severní Skandinávii. Přesto však považujeme 
expanzi Ericaceae-Vacciniaceae (Empetrum hermafroditum, Andromeda polifolia, Vaccinium vitis-idaea, 
V. uliginosum) na studované palse za jev převážně lokální, který dokumentuje vznik a následnou exis-
tenci tohoto kryogenního útvaru. V současnosti probíhá postupný kolaps palsy. Lze sledovat rychlé odtr-
hávání celých bloků humolitu po jejím obvodu a prohlubování puklin na jejím temeni. To vše by moh-
lo uspíšit tání permafrostu v palse. Sluneční záření v letním období má větší možnost pronikat trhlinami 
do hloubky a více ovlivňovat tání permafrostu. Nelze vyloučit, že proces současného rychlého kolapsu 
studované palsy může být ovlivněn rovněž oteplením v posledních letech. (Podle vlastních autentických 
pozorování taje velkoplošně permafrost na severu Evropy nejen ve Skandinavii, ale i v Rusku v republice 
Komi, na Polárním Uralu, na poloostrovu Jamal a v rozsáhlých oblastech Sibiře. Dalším důkazem zvyšo-
vání teplot je v těchto oblastech rychlé a nápadné šíření teplotně náročnější flóry a fauny daleko na sever 
od jejich dosavadního areálu rozšíření).

DISKuzE
Výsledek pyloanalytického studia palsy v Abisku lze srovnávat s výsledky podstatně podrobnějších 

dřívějších paleoekologických studií v oblasti jezera Torneträsk (Sonesson 1967, 1968, 1974, Sonesson 
& Lundberg 1974, Barnekow 1999, 2000, Barnekow & Sandgreen 2001, Berglund et al. 1996).

LPAz ABP–1: Hippophaë-Betula-Selaginella- Lycopodium annotinum
Tato LPAZ odpovídá časovým zařazením a vegetační skladbou přibližně konci pylové zóny T 1 

– “Early Birch period” (Sonesson 1968). Jen částečně lze srovnávat ABP–1 se zónami LB 1 a VN 1 
(Barnekow 2000), neboť radiokarbonová data jsou u LB 1 a VA 1 vyšší a téměř v nich chybí Pinus. 
Naše LPAZ ABP–1 zachytila pouze konec uvedených zón Barnekow (2000). Vegetačně lze ABP–1 
považovat za formaci tundry, s převahou vrb, zakrslých bříz, ostřic, suchopýrů a s bohatým výskytem 
kapradin a plavuní. Krajina v území Torneträsk byla otevřená, přehledná, z hlediska vegetace mozai-
kovitá, se spoustou různých typů mokřadů. Nezpevněné podklady štěrkopísků a dalších obdobných 
biotopů vzniklých ústupem ledovce v jeho předpolích i činností anastomozujících toků byly vhodný-
mi biotopy pro pionýrskou, ale konkurenčně slabou dřevinu, jako je Hippophaë rhamnoides. Časově se 
jedná zhruba o hranici preboreál/boreál (PB/BO) střední Evropy.

LPAz ABP–2: Pinus-Betula-Hippophaë-Pteridophyta
Tento začátek expanze Pinus s postupným pronikáním Alnus do území, by bylo možno s určitou opa-

trností synchronizovat s pylovou zónou T 2 – “Birch-Alder period” (Sonesson 1968). Rovněž v okolí stu-
dované lokality lze předpokládat vznik řídkých březových porostů s účastí Pinus sylvestris. Tyto vegetační 
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formace o charakteru lesotundry měly stále ještě ráz otevřené krajiny (“open character”). Dostatek dobrých 
světlostních podmínek, nezpevněných surových podkladů a slabá konkurence ostatních dřevin umožňo-
valy stále výskyt Hippophaë rhamnoides. Humidní klima a vhodné stanovištní poměry byly příznivé pro 
výskyt Pteridophyta, zvláště Lycopodium sp. div. a Selaginella. Z kapradin bylo četné Gymnocarpium dry-
opteris. Synchronizace s LPAZ, které byly definovány Barnekow (2000) komplexním paleoekologickým 
výzkumem početných lokalit, je obtížná. Na téměř všech paleoekologicky studovaných lokalitách v oblas-
ti Abiska lze pozorovat rozdíly v kvantitativním výskytu jednotlivých taxonů dřevin. Podstatnou úlohu při 
jejich účasti ve vegetačním krytu hrály proto jistě i úzce lokální poměry. Naše zóna ABP–2 je svojí sklad-
bou podobná zóně LB 3 Barnekow (2000). S určitou opatrností lze synchronizovat LPAZ ABP–2 s nástu-
pem prudkého zlepšení klimatu, což by přibližně odpovídalo boreálu (BO) střední Evropy.

LPAz ABP–3: Pinus-Alnus-Cyperaceae-Lycopodium complanatum
Pylovou zónu ABP–3, s  významným výskytem Pinus, přítomností Alnus, absencí Hippophaë 

a  stálým vysokým výskytem Pteridophyta (v této fázi specielně Lycopodium complanatum typ), lze syn-
chronizovat se zónou T 3 – “Pine period” (Sonesson 1968). Odchylky, př. malý podíl Alnus v ABP–3, 
mají lokální příčinu. Pro ABP–3 a rovněž T 3 (Stormyren [Pp 126]) je charakteristický výskyt vyšších 
hodnot spór Selaginella. Přibližně podobná je vegetační situace v zónách LB 3 a VN 4 u Barnekow 
(2000). Časově by bylo možno synchronizovat LPAZ ABP–3 zhruba s klimatickým optimem holocé-
nu, tj. se starším a mladším atlantikem (AT 1 a AT 2) střední Evropy.

LPAz ABP–4: Betula-Ericaceae/Vacciniaceae-Rubus chamaemorus
Tato fáze je velmi snadno definovatelná. Její spodní hranice je určena expanzí Betula (pubescens 

i nana) a Ericaceae-Vacciniaceae a ústupem Pinus, Cyperaceae a Pteridophyta. ABP–4 je obdobou pylo-
vé zóny T 4: “Late Birch period” (Sonesson 1968) a LB 4 a VN 5 (Barnekow 2000). Všechny tyto 
vegetačně-vývojové fáze (ABP–4, T 4, LB 4 a VN 5) mají shodné základní znaky. Jejich spodní hrani-
ce se časově liší pouze specifickými poměry na jednotlivých lokalitách.

Klimaticky lze, stejně jako Sonesson (1968) a Barnekow (2000), předpokládat pro ABP–4 ochla-
zení a zvlhčení. Barnekow (2000) předpokládá „a further decline of the summer temperature”, který 
způsobil kolem 2400 cal. BP pokles Pinus. Jde o přibližně stejný časový údaj, který byl získán z polohy 
sedimentu, vzniklém v době, kdy se vytvořila palsa v Abisku [65 cm: 2443 ± 44 non cal. BP]. Střídání 
chladných a  teplejších výkyvů klimatu zhruba od  3900 BP po  současnost předpokládá pro sever-
ní Švédsko Karlén (1976). Nárůst ledovců v oblasti Abiska v období 3800–2800 udává Snowball 
(1996) a všeobecně pro Skandinávii Karlén (1976) v úseku 2100–1900 BP. Na lokalitě Nikel (polo-
ostrov Kola, Rusko) – viz Obr. 1 – byl moment vzniku palsy dokumentován radiokarbonovým AMS 
datem s hodnotou 2224 ± 48 non cal. BP (Jankovská 2006).

Uvedená poslední vegetačně-vývojová fáze se projevuje ve svém vegetačním složení ve většině pylo-
vých diagramů ze severní Skandinávie podobně. Nejnápadnějším znakem je expanze Betula a Ericaceae 
a  ústup Pinus a  Pteridophyta. V  případě námi studované palsy v  Abisku jsou však tyto základní vege-
tační znaky umocněny vytvořením palsy. Její vznik způsobil, že Empetrum hermafroditum, Vaccinium 
vitis-idaea, V. uliginosum a Andromeda polifolia osídlily přímo povrch palsy. Pylové hodnoty Ericaceae-
Vacciniceae jsou proto velmi vysoké. Totéž platí pro Rubus chamaemorus, který se rozšířil na povrchu pal-
sy. Přítomnost pylu tohoto taxonu je úzce lokální a vždy indikuje jeho výskyt “in situ”. K dlouhodobé, asi 
2400 let trvající dominanci „xerofytní“ vegetace, přispěla patrně výrazná izolace povrchových vrstev vyso-
ko vyzvednuté palsy od hladiny podzemní vody. V profilu palsy se za toto období vytvořilo 65 cm rašelin-
ného sedimentu. Je však třeba počítat i s průběžnou větrnou, vodní a soliflukční erozí. Všechny typy uve-
dených erozí způsobily např. absenci sedimentu z mladšího holocénu na temeni kupovité palsy „Černaja 
gorka“ na Polárním Uralu, jejíž vznik lze předpokládat rovněž v souvislosti s ochlazením kolem 2500 BP 
(Jankovská et al. 2006). Ačkoli se v rozmezí let 1570–1650 (Briffa et al. 1900) a 1860–1890 (Zuidhoff 
& Kolstrup 2005) klimaticky projevila tzv. „malá doba ledová“ (LIA–Little Ice Age) – a zákonitě před ní 
i po ní teplejší a vlhčí výkyvy, v pylovém spektru studované palsy tyto výkyvy nebyly zaznamenány.
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SOuhRN
Původním cílem paleobotanického výzkumu sedimentu palsy v Abisku bylo nalézt indicie, typic-

ké právě pro pylové spektrum tohoto kryogenního útvaru. Dalším záměrem bylo využít získaných 
poznatků pro detekci existence případných pals v  minulosti střední Evropy. Rozhodující podnět 
k tomu daly spekulace o dřívějším výskytu pals v Krkonoších.

Doba vzniku studované palsy v Abisku byla určena radiokarbonovým datováním na 2443 ± 44 non.
cal. BP. Tuto hodnotu poskytl sediment z hloubky 65 cm. Právě zde se v sedimentu projevila výrazná 
změna ve skladbě pylového spektra. Vytvoření palsy je dokumentováno prudkým nárůstem pylových 
hodnot Ericaceae, Vacciniaceae, Rubus chamaemorus a spór Sphagnum. Současně velmi prudce kles-
ly a následně vymizely nálezy pylu Cyperaceae. Podobné události, jaké jsou deponovány v  sedimentu 
palsy v Abisku, lze „vystopovat“ i v dalších pylových diagramech severní Skandinávie. S určitou opa-
trností je lze rovněž považovat za doklady vzniku a případného následného kolapsu pals. Např. v zóně 
T4 na lokalitě Stormyren Pp 126 v 70 cm (Sonesson 1974) prudce vzrostly pylové hodnoty Ericaceae 
(37 %) a Rubus chamaemorus (29 %). Současně prudce poklesla pylová křivka Cyperaceae. Teoreticky 
by se mohlo jednat o vznik kryogenního útvaru (palsy?). Po určité době ovšem patrně permafrost 
v jádru palsy roztál. Sediment předchozí palsy se stal opět součástí původního rašeliniště. Naznačuje 
to pylová křivka Cyperaceae s hodnotami nad 50 % a současné vymizení pylu Ericaceae a Vacciniaceae. 
Tato situace se v profilu Stormyren Pp 126 opakuje ještě v 10 cm. Tento příklad a výsledky z palsy 
Abisko naznačují využití těchto poznatků k detekci klimatických výkyvů. I ve střední Evropě se v raše-
linných profilech objevují v  pylových spektrech vegetační změny anebo hiáty přerušující souvislý 
vegetačně-vývojový sled. Tyto hiáty jsou vysvětlovány různě (Rybníček & Rybníčková 1987). Není 
vyloučeno, že některé tyto anomálie mohly být v podmínkách určitého klimatu způsobeny kryogen-
ními procesy. Absence sedimentu určitého časového úseku by mohla být vysvětlena vodní, větrnou či 
soliflukční „erozí“ na temenu vyvýšeného kryogenního útvaru, kde dochází i k rychlé dekompozici 
(Jankovská et al. 2006). Za důkaz existence pals však nelze považovat takové střídání „hydro“ a „xero“ 
fází, jakými se projevují bulty a šlenky (Kociánová et al. 2005).

Dosavadní pyloanalytické výsledky z  palsy Abisko a  poznatky terénních pozorování z  oblas-
tí současného výskytu pals (severní Euroasie) téměř vylučují výskyt skutečných pals v Krkonoších. 
Nevylučují však jejich minulou existenci v takových územích jako je např. Třeboňsko, Dokesko a např. 
i Spišská kotlina na Slovensku.

Závěry paleorekonstrukce vegetačních poměrů v oblasti Torneträsk jsou ve shodě s výsledky Sonesson 
(1968, 1974), Barnekow (1999, 2000), Barnekow & Sandgreen (2001), Berglund et al. (1996).

Pyloanalyticky byly v profilu kupovité palsy v Abisku vyděleny čtyři lokální pylové zóny (LPAZ).

ABP–1: 210–230 cm: Hippophaë-Betula-Selaginella-Lycopodium annotinum
Krajina byla otevřená, vegetačně mozaikovitá, tundrového charakteru. ABP–1 odpovídá zhruba 

hranici preboreál-boreál střední Evropy.

ABP–2: 160–210 cm: Pinus-Betula-Hippophaë-Pteridophyta
Krajina měla charakter březové lesotundry, do které se expanzivně šířila Pinus. Otevřených stano-

višť však bylo stále dostatek. ABP–2 lze s určitou opatrností synchronizovat s boreálem střední Evropy.

ABP–3: 65–160 cm: Pinus-Alnus-Cyperaceae-Pteridophyta
Krajina v oblasti Torneträsk mohla mít v této LPAZ charakter borovo-březové lesotundry až sever-

ní tajgy s vysokým podílem Pinus. Tuto zónu by bylo možno synchronizovat s klimatickým optimem 
holocénu – starší a mladší atlantik střední Evropy.

ABP–4: 0–65 cm: Betula-Ericaceae/Vacciniaceae-Rubus chamaemorus
Prudké ochlazení a zvlhčení klimatu vedlo k ústupu Pinus a opětnému šíření březové lesotundry. 

Tato vegetační formace je pro široké okolí Torneträsk typická dodnes.
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PODěKOVáNí
Terénní výzkum v oblasti Torneträsk u Abiska byl umožněn na základě spolupráce v švédsko-čes-

kém projektu “Reflection of the subarctic landsformas and their ecosystems in the georelief of the 
high Sudetes” a grantu MŽP ČR VaV 610/03/00 “Komplexní analýza změn krkonošské tundry”. Náš 
dík patří především prof. Christeru Jonassonovi a dr. Nils Åke Anderssonovi za všestrannou pomoc 
na Abisko Scientific Research Station, dále technikovi stanice p. Vanhatalo a jeho ženě. Za fyzicky 
náročnou pomoc při výkopu druhé fáze v profilu palsy v r. 2002 děkují autorky dr. H. Štursové a paní 
Z. Formánkové za technickou práci v laboratoři. Dr. V. Jankovská si dovoluje poděkovat ruským kole-
gyním, prof. G.A. Jelině a dr. L.V. Filimonové z Institutu biologie RAN, Petrozavodsk za organiza-
ci terenních výzkumů na poloostrově Kola a pomoci při odběru profilu Nikel. Prof. J. Váňovi patří 
dík za determinaci mechorostů a prof. L. Hroudovi z PřF UK Praha za revizi determinace cévnatých 
rostlin. Za provedení radiokarbonového datování šesti vzorků děkují autorky Physikalishes Institut 
der Universität Erlangen-Nűrnberg A  LA.IV–KORA, Německo. Jeden vzorek byl datován v  C–14 
laboratoři, Katedry hydrologie, UK Praha. Práci věnují autorky společně s dr. H. Štursovou památ-
ce naší kolegyně a přítelkyně dr. Lenky Papáčkové – Soukupové, CSc. z BÚ AV ČR Průhonice, kte-
rá vedla švédsko-český projekt za českou stranu a strávila řadu dní při práci v terénu jak v Abisku tak 
v Krkonoších. Při interpretacích pylových analýz, doplněných terénními poznatky a  zkušenostmi, 
bylo využito rovněž závěrů interdisciplinárního výzkumu projektu GA ČR č.205/06/0587 a nově rov-
něž P 209/10/0519.
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