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Pylové diagramy z Třeboňské pánve 

Pollendiagramme aus dem Becken Třeboňská pánev 

t Marie Pu c hmajerová a Vlasta Jankovská 

ÚVOD 

t PUCHMA.TEROVÁ M. et V. JANKOVSKÁ (1978) : Pylové diagramy z Třeboňské pánve. 
[Pollen diagrams from the Třeboúská pánev Basin.] - Preslia, Praha, 50: 259 - 276. 

About the year l!J47 , the late M. Puchmajerová carried out pollenanalytical inves
tigations on 13 mires in the Třeboňská pánev Basin (S. Bohemia) . The pollen diagrams 
found among her unpublished manuscripts were edited and evaluated by V. Jankovská. 
The publication of the results is expected to fill the gap between earlier and present 
p ollen-analytiical investigations in the Třeboňská pánev Basin. 

Botanický ústrw ČSAV, Stará 18, 662 61 Brno, Českoslovr.nslco. 

Kolem roku 194 7 prováděla v Třeboňské pánvi pyloanalytický výzkum 
M. Puchmajerová. Pouze části získaných výsledků použila ant,orka v malém 
př-íspěvku (PucHMA.JEROVÁ 1947). Většina materiálů byla patrně již připra
vena pro tisk, a le v důsledku úmrtí autorky už publikována nebyla . Po smrti 
M. Puchmajerové byly pylové diagramy a tabule absolutních hodnot z Tře
boií.ské pánve uloženy na oddělení paleobotaniky Geologické fakulty KU 
u doc. dr. B. Pacltové, CSc. Roku 1969 byl tento materiál předán V. Jan
kovské k případnému dalšímu zpracování. Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen 
text M. Puchmajerové, nebylo možno zjistit , zda a jak tato autorka výsledky 
svých pylových anaJýz hodnotila. O vyhodnocení pylových diagramů se tedy 
pokusila V. Jankovská. 

Předkládané výsledky neodpovídají sice moderním požadavkům na pylo
vou analýzu, cílem jejich publikace však je vyplnit té.rpěi" čtyři cetiletou 
mezeru, která vznikla mezi poslední palynologickou prací STĚPÁNOVÉ ( 1930} 
a novými pracemi JANKOVSKÉ (1970, 1976, 1976 MS). Na příkladu. Tfoboňska„ 
které náleží k nejlépe palynologicky zpracovaným oblastem CSSR, bude 
možno v publikacích několika generací palynologů (RunoLPH 1917, 1928, 
1931 , RFDOLPH et FIRBAS 1922, KLEČKA 1926, ŠTĚPÁNOVÁ 1930, PUCHMA
JEROVÁ 1947, KOTOUČKOVÁ 1963 a JANKOVSKÁ op. cit.) sledovat i pokroky 
v metodice a interpretaci pylové analýzy od jejích počátků až do současnosti. 
Mimoto může uve.fojnění pylových diagramů z lokalit , které zpracovala do
posud pouze M. Puchmajerová, pomoci při rekonstrukci původních lesi'l Tře
boií.ské pánve. 

METODICKÁ POZNÁMKA 

Většinu profil ů z třeboňských rašelinišť odebrala M. l'uchmajerová asi pomocí spirálového 
vrtáku. Svědčí pro to jednak znečištění profilů sedimenty z hornich vrstev a dále častá přerušení 
sedimentu tzv. „vodními vrstvami" (v d iagramech „voda" ) nebo polohami bez sedimentu 
(v diagrame~h „prázdno" ). Takzvané „vodn í lavice" a „spodní bazény", kterými M. Puchmaje-
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rová (srv. PUCHMAJEROVÁ 1947) potvrzovala „jezerní charakter" (původ) jihočeských rašelinišť, 
byly předmětem četných diskusí a kritik již v minulosti. Při našich odběrech vzorků na tře
boňských rašeliništích jsme sami také často narazili na vodonosné rašelinné vrstvy s polotekutým 
sedimentem, který bylo téměř nemožné odebrat jak spirálovým, tak i komorovým vrtákem. 
Obtížně se v těchto případech odebíraly i vzorky z kopaných sond. Zce la prázdné nebo jen 

Obr. I. - Oriontačni mapa. Vysvětlivky: šrafováno - Třeboúská pánev. - Abb. l. - Orien
tierungskarte. Erklarungen: schraffiert - das Becken Třeboňská pánev. 

vodou vyplněné pro tory v rašelinných uloženinách jsm e však př'i našich odběrech nikde ne
pozorovali. 

M. Puchmajerová zpracovala t.řcboň ká rašeliniště palynologickými m etodikami běžnými 
v letech čtyřicátých. Určovala a počítala jen pyl dřevin (AP) a konstruovala pylové diagramy 
pouze pro dřeviny (AP = 100 %). V každém vzorku bylo počítáno jen 100 pylových zrn, takže 
procentické hodnoty jednotlivých dfovin odpovíuají ab olutnímu počtu jejích pylových zrn 
ve vzorku. 

Značkové pylové diagramy M. Puchmajerové byly pro potfoby tohoto článku pfokr sleny 
v přehlednější diagramy siluetové. Pfokreslení bylo provedeno na základě absolutní h hodnot, 
uvedených v tabulích. Předložené pylové diagramy jsou tedy podstatně podrobnější a přesněj ší 

než původní značkov ' diagramy, které vždy uváděly průměrné pylové hodnoty ze tH vzorkú. 
Dělen í diagramů provedla V. Jankovská podle :F'irbase (FIRBAS 1949), pro jednotlivá období 

však bylo používáno zkratek podle Nllssona (NILSSON 1961) . SA2 = mladší subatlantikum; 
SAl = starší subatlantikum; SB = subboreál; A'f2 = mladší atlantikum; AT! = starší at· 
lantikum; BO = boreál; PB = pre boreál; DR3 = mladší dryas; AL = allerocl ; R2 =starší 
dryas; DRl = nejstarší dryas. 

Při vyhodnocování diagramů působilo potíže jak pylové znečištění jednotlivých profilů, tak 
i absence pylových křivek bylin a časté absence sedimentu v polohách „prázdno" a „voda". 

VÝSLEDKY PYL VÝCH ANALÝZ 

Veselská blata (Borkovická b1ata) - (obr. 2, lok. 1). 

Tento rozlehlý rašeliništní komplex se nalézá západně od Ves lí nad Lužnicí 
v nadmořské výšce 420 m. M. Puchmajerová zpracovala rašelinný profil 
o mocnosti 730 cm. O lběr byl proveden asi pomocí vrtáku. Sediment chybí 
celkem v čtyř ch polohách a v hloubce mezi 61 O -705 cm je udána poloha 
s vodou. 

Určení stáří analyzovaného pr filu je obtížné. Bez větších problémů s 
zde dají stanovit jen období SAl, SB, část SA2 a část T2. Profil však 
obsahuje bezesporu i sedimenty BO a PB, ale pylové sp ktrum těchto období 
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Obr. 2. - Lokality. - Abb. 2. - Lokalitě.ten: 1 - V s lská blata, 2 - Zámecký r vír, 3 - vatá 
Barbora, 4 - C pský revír, 5 - vět , 6 - Mirochovská blata, 7 - Blata u Příbraze, - Na. 
Fa.rskej, 9 - Borská blata, 10 - Hranická blata, 11 - Žofinka, 12 - Selská blata, 13 - Nová 
Ves. 
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Obr. 3. - Pylový diagram z rašeliniště Veselská blata. - Abb . 3. - Pollendiagramm des Moors 
Veselská blata. 

je překryto pylem z mladších vrstev. Zcela vyloučeno je vy lišení pozdního 
glaciálu, přestože při použití moderních palynologických metod byl v nedávné 
době v 650 cm mocném profilu zachycen již DR2 a DRl (JANKOVSKÁ 1976 
MS.) a c1 4 data zde potvrdila přítomnost uloženin AL. 
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Obr. 4. - Pylový diagram z rašeliniště Zámecký revír. - Abb. 4. - Pollendiagra.mm des Moors 
Zámecký revír. 

V sedimenterh z ATl a AT2 byly zjištěny poměrně vysoké pylové hodnoty 
Pinus ( 0 40 %) a QM ( 0 13 °/o) . Oorylus dosáhla hodnot 5 - 10 %, Picea 
20 - 40 °/o. Pylové hodnoty Abies a Fagus dosahují až 5 °/o. Jedná se však 
patrně o znečištění sedimentem SB, příp. 'Al. 

Období B je charakterizováno maximálními holocénními pylovými hod
notami Picea ( 0 40 °/o), soustavně stoupají ·ími křivkami Fagus a Abies 
a klesajícími křivkami Corylus a QM. 

SAl se zde vyznačuje výraznou křivkou Abies ( 0 50 %) a holocénním 
maximem Fagus ( 0 10 o/o). Nápadný vzestup pylové kř'ivky Pinus v druhé 
polovině SAl by] způsoben b zpochyby rozvojem blatkových porostů -
Pino rotundatae-Sphagnetum (KASTNER et FLOSSNER 1933) NEUHAUSL 1969. 

V SA2 došlo k poklesu pylové křivky Abies na 20 % a pylové křivky 
Fagus na 5 °/o. 
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Obr. 5. - Pylový diagram z rašeliniště Svatá Barbora. - Abb. 5. - Pollendiagra~m des Moors 
Svatá Barbora. 

Zámecký revír (obr. 2, lok. 2). 

Jedná s o součást rozlehlého rašeliništního komplexu jižně od Třeboně 
v Zámeckém polesí v nadmořské výšce 438 m. Profil o mocnosti 490 cm byl 
odebrán na lokalitě Spáleniště v borkovišti, patrně pom cí vrtáku. Hiát 
v sedimentu je mezi 380 - 470 cm. V profilu lze stanovit období SAl, SB, 
AT2, ATl a BO. 

Vysoké pylové hodnoty Pinu.s (přes 85 %) na bázi profilu potvrzují pří
tomnost sedimentů starších než ATl, dostat čné podklady pro přesnější ur
čení období však chybějí. 

V ATl převládá v pylovém spektru Pinus, vyšší hodnoty má však i Q~ 
a Corylus. V polovině období se objevuje Fagus. 

V AT2 se vedle vysokých hodnot Pinus uplatňují i vysoké hodnoty Picea. 
SB lze na této lokalitě charakterizovat holocénním maximem Picea (nad 

30 o/o), prudkým nástupem Abies (ze 2 na 17 %) i Fagus (ze 6 na 15 °/o) . 
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Obr. 6. - Pylový diagram z rašeliniště ep ký revír. - bb. 6. - Pollendia.gra.m des M r 
epský r vír. 

Pylová křivka QM dosahuje vr hol u (25 o/o), orylu za víná oustavn v klesat. 
Křivka Pinus zaznam nává holo 'nní minimum . 

V Al vystoupila křivka Abi s na hodnoty k l m 2 % Fagus do áh 1 
prům v ru kol m 1 O % Picea 30 % a QM 15 % . Hodnoty Pinu mírn v vzrostly 
(blatkové vi so nové orosty přímo na ložisku ?). 

1 vatá Barb ra (obr. 2, lok. 3) 

Raš liniště v p 1 í 1 v. Barb ra, v nadmořské ýšce 435 m nav zuje na 
pfodchozí ložisko přibližn" m zi b mi ranná a Majdal na. rofil mo -
no ti 460 cm byJ d brán poblíž Zlaté toky p mo í vrtáku. yJový diagram , 
řeruš ný hiát m m zi 340 a 400 m a dní p 1 hou m zi 4 a 430 m, 

za hycuje bd bí A2, Al, Ba k ne AT2.l) 
bdobí T2 byJo za hy no v sp dní "á ti profilu a vyznačuje s vyšší 

křivkou QM a Pinu . 
Pro B j typi ký vr h I křivky Picea (ťm "ř 4 o/o), p kl s h dnot QM 

a orylus a minimální holocénní hodn ty Pinus. V průb "hu B prud stou
pají hodnoty Fagu a Abie . 

1) Na lokalitě Sv. Barbora. byl v současné <l bě moderní p lovou analýzou zpracován 45 cm 
mocný profil, odebraný pomocí komorového rtáku. Profil byl při odběru zn čištěn, podařilo 

však zachytit všechna období halo ' nu i pozdnfho glaciálu (JANKOVSKÁ 1976 M ). 
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br. 7. - Pylo\·ý diagram z rašeliniště Svět. - Abb. 7. - Pollendiagramm des Moors Svět . 

V RAl do ahuje křivka Abies prúměrných hodnot kolem 30 %, Fagus 15 % 
a hodnoty Picea a QM se pohybují kolem 10 %- Od počátku SAl stoupá 
křivka Pinus , indikující rozvoj borových porostů na ložisku. 

SA2 je nevýrazné a lze jej určit pouze na základě poklesu kř'ivek Fagits 
a Abies. 

1epský revír (obr. 2, lok. 4). 

Profil mo ný 320 cm byl odebrán z kopané sondy na rašeliništi severně 
obce Cep v nadmořské výšce 445 m. Ložisko navazuje na již dfíve uváděný 
rašeliništní komplex, který začíná u Třeboně. V pylovém diagramu bylo 
možno zachytit 1

1A1, SB a AT2. 
AT2 je zachyc no na bázi profilu a vyznačuje se vyššími hodnotami Pinus, 

Oorylus, QM a př'ítornností pylu Fagus. Picea se začíná na této lokalitě 
objevovat až koncem AT2. 

SB je opět reprez ntován náhlým vzestupem hodnot Abies a Fagus a po
klesem hodnot QM a Oorylus. 

1 Al se vyznačuje vysokými hodnotami Abíes ( 0 25 o/o) a Fagus ( 0 15 o/o), 
od poloviny období pak vze tupem křivky Pinus. Hodnoty QM klesají, hod
noty Picea zůstávají průměrně na 10 o/o. Nejsvrchnější sediment pochází 
patrně již z SA2. 

Svět (obr. 2, lok. 5). 

Ložisko leží na východním okraji rybníka 'vět u T.foboně v nadmořské 
výšce 435 m. Profil, odebraný patrně vrtákem, má mocnost 260 m. M. Puch-
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Obr. 8. - Pylový diagram z rašeliniště Mirochovská blata. - Abb. 8. - Po llencl iagramm des 
Moors Mirochovská blata. 

majerová v něm uvádí polohu s vodou v hloubce mezi 160 a 200 cm. V py
lovém diagramu lze bez větších obtíží vy lišit pouze SAI, SB a částečně i AT l 
a AT2. Na bázj profilu je pylové spektrum zkresleno znečištěním z mladších 
vrstev. 

ATI a AT2 se zde vyznačuje vyšší khvkou Pinus , QM a zčásti i Alnus. 
SB j vyvinut typicky holocénním maximem Picea, vrcholem Corylus 

a se vzestupem pylových křivek Abies a Fagus. 
SAI bylo zachyceno jen fragmentárně. Hodnoty Abi s zde přesahují 10 % 

a hodnoty Fagus se pohybují kolem 5 %· Vysoké hodnoty Picea mohou být 
způsobeny přítomností lokálních rašelinných s mrčin. 

Mirochov s k á blata (obr. 2, lok. G) . 

Toto známé rašeliniště leží na východní rn okraji Třeboňské pánve u obce · 
Mirochov v nadmořské výšce 475 m. Profil o mocnosti 340 m byl odebrán 
na lokalitě „Budíkův štych" patrně ze stěny borkoviště. V diagramu je 
zachyceno Al , SB, AT2, ATI a patrně i konec BO, který je možno určit 
pouze na základě vysoký h hodnot Pinus. 

V ATI hodnoty Pinus prudce klesají, začíná náhle stoupat ki'ivka Picea 
a hodnoty Corylus a QM se pohybují mezi 10 - 15 %· Začíná se rovněž 
uzavírat křivka Fagus. 
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Obr. 9. Pylový diagram z rašelin ště Blata u Příbraze. - Abb. 9. - Pollcndiagramm des 
Moors Blata u Příbraze. 

AT2 se vyzna vuje rychlým vzeRtupem khvky Picea, vyššími hodnotami 
QM a Corylus, uzavřenou křivkou Fagu,s a nízkými hodnotami Pinus. Kon
cem AT2 se uzavírá křivka Abies. 

Velmi typicky je vyvinut SB, s maximálními hodnotami Picea a nízkými 
hodnotami Pinus. V průběhu B stoupá pylová kř'ivka Fagus a Abies a sou
časně spadá křivka QM a Gorylus. 

V SAl dosahuje vysokých hodnot Ab1:es ( 0 35 %) a Fagus ( 0 13 % ). 
Hodnoty QM a Picea se pohybují kolem 10 %· Mírně stoupá kř'ivka Pinus. 

Blata u Příbraze (obr. 2, lok. 7) 

Rašeliniště Ježi na východním okraji Tfoboilské pánve jihovýchodně od 
obce Příbraz nedaleko Markétského polesí. Profi l o mocnosti 500 cm byl 
odebrán asi vrtákem , protože od 350 do 500 cm uvádí M. Puchmajerová 
polohu s vodou. Z vysoké pylové kř-ivky Abies a Fagus lze soudit, že celý 
profil pochází z ~~Al. Pylový diagram z této lokality se vyznačuje prudkými 
výkyvy většiny pylových křivek, ož může být způsobeno rychle se měnícím 
složením porostů v blízkosti ložiska. 
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Obr. 10. - Pylový diagram z ra ·eliniště Na Fan:;kej. - Abb. 10. Pollendiagramm des Moora 
Na Farskej. 

Na Farsk e j (obr. 2, lok. 8) . 

Lokalita se podle poznámky M. Puchmajerové nalézá v severním chobotu 
rašeliniště Borská blata (Červené blato) v nadmořské výšce 4 70 m mezi ob
cemi Bor a Šalmanovice. Profil o mocnosti 320 cm byl odebrán na louce, 
patrně vrták m. Hiát v sedim ntu je mezi 180 a 250 cm. 

Rozdělení tohoto pylového diagra m u je velmi obtížné. Zdá se, že bazální 
sediment pochází z AT, je však značně znečištěn. Uloženiny, kt ré se nalézají 
nad polohou „prázdno", mohou pocház t stejně dobře ze SB jako z SAI 
a SA2. 

Borská blata (Červené blato) - (obr . 2, lok. 9). 

Lokalita je totožná s známou třeboň.skou rašeliništní rezervací Červené 
blato poblíž Boru a Šalmanovic na jihu Třeboňské pánve. V profilu mocném 
700 cm, odebraném pomocí vrtáku , uvádí M. Puchmajerová dva vodní ho
rizonty, mezi 180 a 220 cm a mezi 360 a 640 cm. 
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Obr. 11. - Pylový diagram z rašeliniště Bor8ká blo.ta. - Abb. li. - Pollcndiagramm des Moors 
Borská blata. 

V pylovém diagramu lze bez problémů vydělit jen SAl , SB a zhruba. 
AT2 a ATl. Spodní vrstvy jsou patrně starší než ATl, jsou však znečištěny. 2 ) 

~ ediment mezi 220 a 360 cm vznikl patrně v ATl, jak naznač uje uzavírající 
se křivka Fagus, vy oké hodnoty QM, Corylus a Pinus. Bazální uloženiny 
profilu (640 - 660 cm) mohou být i starší než ATl (BO). 

Období AT2 charakterizuje začínající křivka Abies a ysoké hodnoty Q.M 
( 0 15 o/o). Nápadně vysoká je i křivka Pinus, zatímco Picea zde má naopak 
velmi nepatrn' a pro AT2 netypické pylové hodnoty. 

-2)Při pylové analýze uvou profilů z 'er~veného blata o mocnosti 480 a 430 cm (JANKOVSKÁ 

1976 M '. ) bylo zjištěno, ž loži ko vzniklo v pozdním glaciálu . l~ři odběrech profilů, z nichž jeden 
byl prov den pirálov 'm \'l' tá kem a druhý z kopané sondy, ne byla zji štěna pHtomnost vodních 
vrste ani poloh b z <; dim ut. 
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Obr. 12. - Pylový diagram z rašeliniště Hranická blata. - Abb. 12. - Pollendiagramm des 
Moors Hranická' blata. 

SB lze vydělit na základě náhlého vzestupu pylových kř'ivek Abies a Fagus 
a na základě poklesu hodnot Corylus. Picea, která na většině lokalit Třeboňské 
pánve dosahuje v SB svého holocénního vrcholu, má zde pouze hodnoty 
do 10 %-

SAl charakterizují vysok' hodnoty Abies ( 0 25 %) a Fagus (°lo 10 o/o). 
Picea dosahuje asi 10 %, QM téměř· 15 %· Poměrně vysoké hodnoty Pinus 
indikují rozvoj blatkových porostů na rašeliništi. 

Hranická blata (obr. 2, lok. 10). 
Lokalita leží severně obce Hranice u Nových Hradů na jih u Třeboňské 

pánve, v nadmořské výšce 465 m. Profi) je 290 cm mocný a př·i odběru 
vrtákem nebyl v hloubce 210 až 240 cm zachycen sediment. Pylový diagram 
dobře zachytil období SAl a B. 

Charakteristickým znakem SB je vrchol kř-ivky Picea (až 40 o/o ), stoupající 
hodnoty Abies a Fagus a klesající hodnoty QM a Coryliis. Minimální holocenní 
hodnoty kol m 10 % zaznamenala křivka Pinus. 

V SAl dosahuje Abies průměrných pylových hodnot kolem 30 %, Fagus , 
Picea a QM kolem 10 %· Prudký vzestup křivky Pinus indikuje opět rozvoj 
rašelinných borů . 

Žofinka (obr . 2, lok. 11). 

Jedná se o rašeliniště Velké blato (nadmořská výška 474 m) mezi obcemi 
Žofiina Huť, .Záblatí , Lesní halupy , Trpnouze a Hranice u Nových Hradů. 
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P y lový diagram z rašeliniště Žofinka. - Abb. 13 . - Pollendiagramm des Moors 

Odb "r by] proveden pomocí vrtáku v borkovišti a sediment se nepoda("ilo 
odebrat z hloubky mezi 300 až 390 cm. V profilu o mocnosti 410 cm se 
podařilo zachytit jen Al a SB. 

V SB typicky prudce stoupá křivka Abies, méně typicky se na této lokalitě 
projevuje Fagus. Picea dosahuje svých nejvyššich holocénních hodnot 
a křivky QM a Corylus koncem SB klesají. Pinus zaznamenala holoc nní 
minimum. 

Al je na lokalitě Žofinka nápadné značně vysokými hodnotami Abies 
(vrchol pfos 50 %, 0 kol m 35 %) a hodnotami Fagus a QM mezi 10 a 15 o/o. 
Od SB stoupající hodnoty Pinus indikují opět šíření rašelinných borů , jak 
blatkových, tak i sosnových. 
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Obr. 14. - Pylový diagram z ra:;eliniště Selská blata. - Abb. 14. - Pollendiagramm des Moors 
Selská. blata. 

Selská blata (obr. 2, lok. 12). 

Jedná se o tzv. „Selská blata" obcí Trpnouze a Německ ' 3 ) _poblíž Hrč:t>nic 
u Nových Hradů. 

V profilu o mo nosti 220 cm bylo zachyceno SAl a konec SB. Závěrečná 
fáz~ ,B byla stanovena na základě vzestupu pylových ki'ivek Abies (z 5 na 
30 %) a Pagus (ze 4 na 9 % ). Současně klesá křivka QM, Oorylus a Picea. 

\t SAl je zd nápadně vysoká křivka Abies (vrchol 50 °/o, 0 35 %). 
Hodnoty Pagus se pohybují kolem 15 %, Picea kolem 10 % a hodnoty QM: 
mají v průměru něco nad 10 %- Křivka Pinus v průběhu bAl stoupá. 

Nová Ves (obr. 2, lok. 13). 
Jedná se o rašeliniště Široké blato v nadmoř'ské vysce 495 m na Česko 

slovensko-rakouských hranicích poblíž bývalé obce Nová Ves východně od 
Suchdola nad Lužnicí. Vrtákem byl odebrán profil o mocnosti 500 cm. 
Z hloubek 260 - 295 cm a 305 - 440 cm se M. Puchmajerové nepodařilo ode
brat sediment a ve 440 až 485 cm udává autorka vodní sediment. 

V pylovém diagramu je možno bez větších obtíží rozliši t pouze SAI, SB, 
ATl a AT2; starší vrstvy jsou znečištěny. 

ATl a AT2 je zachyceno patrně mezi 190 a 305 cm. Křivka Pinus je 
poměrně vysoká a vyšší hodnoty mají i QM, Oorylus a Picea. Křivky Fagus 

3) Jedná se o krátkodobě používaný provizorní název dnešní obce Dvory nad Lužnicí v období 
po připojeni části Vitorazska k ČSR (ústní sdělení dr. S. Kučery). 
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a Abies se na této lokalitě chovají atypicky, neboť se obě uzavírají sou časně 
zatímco na jiný h lokalitách Třeboňska začíná křivka .Fagus již v polovin v 

ATI a křivka Abies se objevuje až v AT2. 
Holocénní vrchol křivky Picea (nad 10 '%), vz stup křivek Fagus a Abie. 

a pokles křivek QM a Corylus jsou i na této lokalitě typické pro SB. 
V Al dosáhla křivka Abies průměrných hodnot kolem 30 %, Fagus a Picea 

kolem 15 o/o . Křivka P inus v průběhu BAl stoupá . 

Pod ě kování 

Za překreslení původních značkových p ylových dia.gramů v di agramy siluetové děkujP 
dr. V. Jankovská ing . J . Kynclovi a p a ní J. Blažíčkové . 

274 



SOUHRN 

Pylové diagramy z rašelini šť, které M. Puchmajerová zpracovala před třiceti lety, jsou přede
vším historickým dokumentem. V dnešní době již nevyhovují nárokům moderní palynologie. 
U většiny zpracovaných rašelinišť se nepodahlo zjistit jejich přesné stáří, protože ph odběru 
vzorků došlo k e značnému znečištění profilů mladšími uloženinami. Velké potíže působilo při 
hodnocení přerušení pylových diagramů úseky, v nichž chyběl sediment („prázdno") n ebo kde 
byla naznačena vodní vrstva ( „ voda") . Mnohdy byla pylová zrna patrně n epřesně determinována. 
Jinak n elze vysvětlit vysokou a až na bázi profilů zasahující pylovou khvku Carpinus. Uvedená. 
dfovina se podle výsledkú nových pylových analýz vyskytovala totiž na Třeboňsku až od SAl, 
a to v zanedbatelném množství. 

Přesto však mohou předložené pylové diagramy právě pro svou jednoduchost posloužit při 
rekonstrukci původních lesů Třeboú.ska. Právě v Třeboúské pánvi byla totiž prvá verze geo
botanické rekonstrukční mapy poopravena ·na základě novějších výzkumů geobotaniků (JENÍK 
1974) , lesníeh typologů (BŘEZINA 1975) a paleogeobotaniků (JANKOVSKÁ 1976). Výsledky py
lových analýz M. Puchmajerové mají svoji cenu v tom , že pocházejí z lokalit, které zatím nikdo 
palynologicky nezpracoval. 

V předložených pylových diagramech M. Puchmajerové jsou poměrně dobře zachycena období 
SAl, SB a zčásti i AT2. Období mladší (SA2) se většinou stanovit nedá, neboť nebyly určovány 
obiloviny , polní plevele a synantropní byliny. Sedimenty z období s tarších než AT2 byly zase 
při odběrech znečištěny mladšími sedimenty v takové míře, že je nelze hodnotit . 

Vegetační poměry na severu Třeboúské pánve reprezentuje pylový diagram Veselská blata, 
z centra pánve Zámecký revír, Svatá Barbora, Cepský revír a Svět. Jižněji se nalézá Borská 
blata a Na Farskej , dál e na jihu potom Hranická blata, Selská blata a Žofinka. Na východním 
okraji pánve byly analyzovány sedimenty z lokality Mirochovská blata a Pi"íbraz a na jihovýchodě 
z lokality Nová Ves. 

Ze všech pylových diagramů je na první pohled patrná převaha jedle v původních porostech 
Třeboúska. Nejvyšších hodnot dosahuje na severním a na jižním okraji pánve. V centru oblasti 
jsou její hodnoty nižší, většinou vždy však převyšují hodnoty ostatních dfovin . 

Spolu s jedlí byly hlavními komponentami lesních porostů i buk a smrk. Podíl borovice 
lesní v uvedených porostech byl nízký a hojněj i se sosna vyskytovala jen na extrémních pod 
kladech chudých písků a rašelinišť. Prudký vzestup pylové křivky Pinus v SAl byl patrně 
způsoben šířením blatkových porostů přímo na většině ložisek. Na některých lokalitách byl 
do porostů častěji vtroušen i dub, ojediněle lípa, jilm a líska. Výskyt olše, břízy a vrb byl ovlivněn 
místními poměry. Otázka výskytu habru byla fošena výše. 

ZUSAMMENFAS SUNG 

Die Pollendiagramme aus den von M. Puchmajerová vor 30 J ahren b earbeiteten Mooren 
stellen vor a llem ein histori sches Dokument dar; gegenwartig entsprechen sie nicht m ehr den 
an die modeme Palynologie gestcllten Anspruchen. Bei den meisten untersuchten Mooren 
konnte das genaue Alter nicht fes tgestellt werden. Bei der Probenentnahme kam es zu einer 
betriiichtlichen Verunreinigung der Profile durch jiingere Sedimente. Bei der Auswertung bereitete 
die Unterbredrnng der Pollendiagramme durch Abschnitte, in denen das Sediment fehlte („leer"} 
oder wo di e Wasse rschicht a.ngedeutet war („Wasser " ), grosse Schwierigkeiten. Ůfters diirften 
die Pollenkorner ni c l1t gfmau bestimmt gewosen sein, anders kann namlich die hohe, bis zur 
Profilbasis reichf'ndo Carpinus-Pollenkurvo nicht erkl iirt werd en. Diei;;es Geholz kam im Třebo1\
Gebiet ]aut den Ergebnissen der n eue.n Pollenanalysen ers t ab SAl vor, und dies noch in un
bedeutender Menge. 

Nichtsdestoweniger konnen die vorliegenden Diagramme gerade ihrer Einfachheit halber bei 
der R ekonst,rukhon der ursprunglichen Walder des Třeboú - Gebietes gut verwendet werden. 
Gerade im Becken Třeboúská pánev wurde niimlich die erste Version der R ekonstruktionskarte 
auf Grund der neueren Forschungon von Geobotanikern (JENÍK 1974), Forsttypologen (BitEZINA 
1975) und Palaogeobotanikern (JANKOVSKÁ 1976) korrigiert. Der vVert der Ergebnisse der 
Pollenanalysen von M. Puchmajerová liegt unter anderem darin , dass sie von Lokalitaten 
stammen , die bis heute von niemandem m ehr palynologisch bearbeitet wurden. 

In d en vorliegenden Diagrammen von PUCHMAJEROVÁ sind die Zeitabschnitte SA l , SB und 
zum Teil auch A T2 verhaltnismassig gut festgehalten worden. Die jiingere P eriode (SA2) kann 
meistens nicht festgestellt werden , denn es wurden Getreide, F eldunkrauter und synanthrope 
Krauter nicht bestimmt. Die Ablagerungen aus P erioden, alter als AT2, wurden bei der Proben· 
entnahme durch jl'mg<'re Sedimente in solchem Masse verunreinigt, dass sie nicht bewertet 
werden konnten. 
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Die Vegetationsverhaltnisse im Norden des B ecken T.foboňská pánev veranschaulicht das 
P ollendiagramm Veselsk á blata, des B eckenzentrums di e Diagramme Zámecký revír, Svatá 
Barbora, Cepský revír und Svět. Etwas siidlicher befinden sich Borská blata und Na Farskej, 
weiter s iidlich dann Hranická, blata , Selská blata und Žofinka. Am Ostrand des Beckens wurden 
Sedimente von der Lokalitat Mirochovská blata und Př'íbraz, siidostlich ctann von Nová Ves 
analysiert. 

Aus samtlich.en Diagrammen ist auf den ersten Blick das Ůbergewicht der Tanne in den 
urspriinglichen Bestanden des Třeboň-Gebietes ersichtlich. Die hochsten W erte erreicht s ie 
am Nord- und Súdrand des B eckens. lm Zentrum des Gebietes sind ihre W erte niedriger, meistens 
i.ibersteigen sie aber immer die W erte der i.ibrigen Geholze. Zusammen mít der Tanne waren die 
Buche und die Fichte die Hauptkomponenten der Waldbestande. Der Anteil der Waldkiefer 
war in den erwahnten B est anden niedrig, haufiger kam sie nur auf extremen Unterlagen armer 
Sande und Moore vor. Der steile Anstieg der P inus-Pollenkurve im SAl dúrfte durch Ausbreitw1g 
der Spirkenbestande direkt an den meisten Mooren verursacht gewesen sein. An einige n Lokali
taten waren in die Bestande Ofters auch die Eiche eingestreut, vereinzelt auch die Linde, die 
Ulme und die Hasel. Das Vorkommen der Erle, der Birke und der W eiden war durch ortliche 
Verhaltnisse beeinfl.usst. Die Frage des Garpinus-Vorkommens wurde b ereits im vorhergehenden 
erortert. 
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