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Silicifikovaná (prokĜemenČlá) dĜeva jsou známa z rĤzných oblastí celého svČta. Jejich vznik je
výsledkem ireverzibilního dČje, který probíhal za výjimeþného sbČhu odlišných fyzikálnČ-chemických
a biologických faktorĤ v nČkterých zvláštních obdobích a prostĜedích. Obecná rovnice zní:
Rostlinná matrice (kmeny, vČtve, koĜeny v rĤzném stupni destrukce)
+ silicifikaþní roztok (možný zdroj Si)
+ bakterie (nebo jiné degradující organismy/mechanismy)
+ místo pohĜbení/silicifikace (anaerobní podmínky)
+ þas
ĺ silicifikované dĜevo
Silicifikace zachovala pro dnešní vČdu už první bakterie, jednobunČþné Ĝasy a pozdČji první
suchozemské rostliny. Mezi nejstarší nálezy dĜev patĜí stonky a kmeny prvních stromovitých
kapraćorostĤ a nahosemenných rostlin, do jejichž anatomických struktur pletiv vstoupil silicifikaþní
roztok, konzervoval je, a buć hned nebo po pohĜbení v nich vykrystalizoval jako minerál SiO2
(nejþastČji kĜemen, chalcedon a jejich variety), a tím jim dodal mimo jiné vysokou tvrdost a odolnost
proti zvČtrávání.
Katodoluminiscenþní mikroskopie/spektroskopie (CL) je úþinná metoda hojnČ používaná
ke studiu sedimentárních, vyvĜelých i metamorfovaných hornin, pomocí níž lze nejen urþit pĜítomné
minerály, ale také studovat tvar a strukturu zrn, jejich genezi, pĜírĤstkové a alteraþní zóny, þi provádČt
provenienþní analýzu. Pro studium kĜemene je v praxi vhodná CL s horkou katodou, takže jsme si
položili otázku: proþ ji také nepoužít na kĜemen, tvoĜící silicifikovaná dĜeva? Naše výsledky ukazují,
že katodoluminiscenþní mikroskopie výbrusĤ, ve spojení s mikroskopií v procházejícím normálním
a polarizovaném svČtle, s odrazovou mikroskopií a dalšími, je výborným nástrojem pro zobrazení
(imaging) anatomických, morfologických a petrografických struktur prokĜemenČlých dĜev, a dále také
bezkonkurenþní k nalezení nejrĤznČjších heterogenit ve vzorku, jako mohou být minerální pĜímČsi,
relikty kalcifikace þi samotné odlišné generace SiO2. Získané odstíny trvalé þi krátce žijící CL slouží
nejen k podrobnČjšímu popisu kĜemité hmoty, která se jiným metodám jeví pouze uniformní, ale ve
skuteþnosti je velmi heterogenní, ale také k pochopení prĤbČhu silicifikace a nakonec snad i pĜesnČjší
specifikace podmínek, za kterých daná permineralizace probíhala (Matysová et al., submitted).
ProkĜemenČlá dĜeva pak mohou být v širším mČĜítku chápána nejen jako „zvláštní pĜírodnina“
a sbČratelský artikl, ale hlavnČ jako indikátor pĤvodního paleoprostĜedí a stratigrafický ukazatel
podmínek pohĜbení. Projekt je finanþnČ podporován granty GAAV ýR (KJB301110704,
IAA300460510) a MSM0021620855.
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