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Nepřímá měření – proxy data

• Proxy data údaje o stavu biotických či 
abiotických proměných, vykazujících 
korelaci s některými klimatickými 
proměnými (např. velikost listů, podíl Fe v 
půdě, zastoupení isotopů H, O, Ca, 
nasycenost krystalových mřížek atomy 
radionuklidů pozadí, zastoupení 
teplomilných prvků ve společenstvech atd. 
atd.)



  

Dendrochronologie  a dendroklimatologie – 
první proxy-data moderního typu



  



  



  

• Obecný 
problém proxy 
dat: vliv 
faktorů, s 
předmětem 
zájmu 
nesouvisejících 
– tyto nutno 
identifikovat a 
odfiltrovat



  



  



  

• Proxy data – 
výběr typických 
zdrojů 



  

Datování

• Tradiční postup: biostratigrafie
• (postupně doplňována biostratigrafickým 

využitím abiotické inormace – 
lithostratigrafie, morfostratigrafie atd.

• Od 70. rozvoj instrumentálních technik – 
radimoterické analýza : chronostratigrafie



  

Radiometrické datování

• Radiokarbon, uranové serie, K-Ar



  

Radiokarbon
• 14C    
• 1992:  + AMS (accelerator mass 

spectrometry)
• Odchylky v produkci 14C – nutná kalibrace
 (CALIB, OxCAL, - software:    InterCal  )    

→ cal BC,  cal AD

Reimer PJ, MGL Baillie, E Bard, A Bayliss, JW Beck, C Bertrand, PG Blackwell, CE Buck, G 
Burr, KB Cutler, PE Damon, RL Edwards, RG Fairbanks, M Friedrich, TP Guilderson, KA 
Hughen, B Kromer, FG McCormac, S Manning, C Bronk Ramsey, RW Reimer, S Remmele, JR 
Southon, M Stuiver, S Talamo, FW Taylor, J van der Plicht, and CE Weyhenmeyer. 2004 
Radiocarbon 46:1029-1058. 



  

Fission track

• FT: 238U – spontánní rozpad – 
makroskopické stopy (2- 20 m)

• Použitelné v látkách s vysokým obsahem U 
a s větší frekvencí FT  (nad 100 ky)



  

TL, OSL, ESR

• Thermoluminiscence (teplotně evokovaná 
luminiscence radionuklidů z 
paramegnetických krystalových defektů)

• Optically stimulated luminiscence (dtto – 
křemenová zrna, laser)

• Electron spin resonance (TL , ale přímé 
měření paramagnetických efektů)



  

Racemisace AK



  

Paleomagnetismus

• Remanentní magnetismus 
a magnetostratigrafie

• Základní nástroj globální 
korelace



  

Paleomagnetismus

• Magnetická susceptibilita 
– magnetometrické 
měření obsahu půdního 
magnetitu – ten je 
produktem Fe bakterií, 
závisících na teplotě a 
vlhkosti



  

• Tradičním a velmi 
významným zdrojem 
datování a proxy 
paleoklimatické 
informace
:  fosilní biotický 
záznam – nyní velmi 
detailní a s četnými 
specifikami:



  

Kvantitativní paleoklimatologie

• od 70. let – průlom poznání – řada dalších 
proxy systémů: mikropaleontologie  
hlubokomořského záznamu, instrumentální 
analýza stabilních isotopů 13/12C, 18/16O, etc.

• kvantitativní techniky paleoklimatické 
analýzy



  

•hlubokomořský 
záznam: 
plynulá sedimentace 
(ca 2 cm / 1000 let) 
změny planktonních 
společenstev,  
isotopické 
paleoteploty:



  



  



  

18O/16O     Emiliani 1961:  
rozdíly  u planktonních 
foraminifer:  chladné vody více 
18O

... Ale:

H2 
16O – odpařuje se rychleji

glaciály – vazba 16O v ledovcích 
→ povrch oceánu- více 18O

Interglaciál – nárůst 16O (sladká 
voda z ledovců etc.)



  



  



  

Isotopické paleotemperatury (18O) 
v hlubokomořském záznamu (zde: pliocen-

recent)

MIS (marine isotope 
stages): 8O      – 
nyní základní 
vztažný systém 
globální korelace



  



  



  

Exkurs do historie (discipliny)



  

• Proč je příroda na severu (u nás) tak chudá?  
Proč jsou tu tak běžné formy se striktně 
zonálními makroareály?

• Proč jsou zde vikariační „patterns“ 
(disjunkce) různých forem tak podobné?

• Odpověď (již 1.polovina 19. stol. – 
Buckland, Lyell, Agassiz.. etc.): Ledová 
doba – Glaciál: čtvrtohory=kvartér



  

• Paleontologická data – první poukazy k 
přítomnost ledové doby:  ledová doba – 
centrální klimatická událost nejmladší  geol. 
Minulosti – globální ovlivňující všechny 
složky přírody mírného pásma



  

 
Vliv ledových dob (kvartérních klimatických 

cyklů) na vývoj bioty: 
od konce 19. stol. – základní interpretační figura 

historické biogeografie.
I dnes platí:

•Klíčovým faktorem mladocenozoické 
minulosti bylo střídání střídání ledových a 

meziledových dob – glaciálů a interglaciálů
•Biotický vývoj (mírného pásma) 

charakterisuje ústup náročných prvků a 
střídání interglaciálních a glaciálních 

společenstev 



  

Historie objevu ledové doby 



  

glaciologická pozorování: Charpentier, Agassiz



  

Glaciál - Ledová dobaGlaciál - Ledová doba

• Základní představa o existenci glaciálu - již 
1. polovina 19. století:

• geomorfologické doklady masivního 
horského zalednění: kary, morény, říční 
terasy

• paloebiogeografické doklady: subarktická, 
tundrová fauna, ve střední a západní Evropě, 
v kombinaci s mladým paleolitem



  



  

Glaciál - Ledová dobaGlaciál - Ledová doba

• Základní představa o existenci glaciálu - již 1. 
polovina 19. století:

• geomorfologické doklady masivního horského 
zalednění

• subarktická, tundrová fauna, ve střední a západní 
Evropě, v kombinaci s mladým paleolitem

• Doklady kontinentálního zalednění (Driftblocks, 
morény, tilly)



  

Kontinentální 
ledovec
• Driftbloky 

skandinávské žuly
• Pazourky
• Porfyrity
• Etc.
• Tills (souvky)
• Morény



  



  

Kontinentální ledovec – mocnost až 3 km



  

Glaciál - Ledová dobaGlaciál - Ledová doba
• Základní představa o existenci glaciálu - již 1. polovina 

19. století:
• geomorfologické doklady masivního horského 

zalednění
• subarktická, tundrová fauna, ve střední a západní 

Evropě, v kombinaci s mladým paleolitem
• Doklady kontinentálního zalednění (Driftblocks, 

morény, tilly)
• - spraše



  



  



  

Glaciál:
ledovec +  periglaciální zóna - sucho - 

spraše



  

Klima glaciálu

• Chladno, Sucho, Bezlesí: 
   srv. mrazové zvětrávání, eolická 

sedimentace (prachové bouře),  
periglaciální jevy – polygonální půdy, 
permafrost (mrazové klíny)



  

Glaciál       vs.     Interglaciál
• Chladno
• Sucho
• Otevřené formace 

(tundra-step)
• Extense zonobiomů  a 

latitudinální zonality
• V tropech a subtropech – 

fragmentace klimaxových 
společenstev

• Teplo
• Vlhko
• Les
• Lesní společenstva s 

výškovou zonací
• Vysoký biotický 

provincialismus
• Zvýšení mořské 

hladiny 



  

Biogeografické souvislosti:

• Teplomilné a náročné druhy (společenstva) byly 
podmínkami glaciálu zatlačeny na jih-

• Středoevropské formy přežívaly ve vzájemně 
isolovaných  mediterránních refugiích, kde 
vývojová divergence

• s oteplením v poledové době: reexpanse ze 
středomořských refugií

• odtud: západo- vs. východoevropské poddruhy 
(podvojné druhy) 



  

... Tradiční paradigma evropské historické 
biogeografie

• Ledová doba zatlačila interglaciální společenstva 
a jednotlivé jejich prvky hluboko na jih

• Prvky současné středoevropské fauny přežívaly v 
mediterránních refugiích  

• Jejich dnešní areály jsou výsledkem postglaciální 
rekolonizace z mediterránních refugií (kde došlo 
k nezávislé divergenci až allopatrické speciaci - 
cf. rozšíření evropských podvojných druhů) 



  

Periglaciální zóna s arktickými a subarktickými 

společenstvy

Postglaciální expanse ze středomořských glaciálních refugií

tundra

mrazová pustina

step



  

Klimatické oscilace:

• Tradiční představa: 
latitudinální posuny 
zonobiomů

• Fakticky spíše však 
lokální fragmentace 
(zejm. lesních biomů – 
srv. sucho) a specifické 
přestavby struktury 
společenstev



  

Globální efekt glaciálních podmínek



  

Pleniglaciál:  fragmentace lesů i v tropickém pásmu, 
globální rozvoj aridních a subaridních formací



  

avšak i další důsledky 
glaciálního zalednění

• Voda vázána v ledu: 
vyvazování vody z 
atmosférické cirkulace (sucho)

• Snížení hladiny oceánů (až 
140 m) –glacieustatiské 
změny hladiny oceánů

   (vs. glacisostatické změny (zatížení 
kontinentů ledem)



  



  



  

Eustatický pokles mořské hladiny 

- otevření šelfových oblastí: migrace terestrické 
bioty



  



  

srv. Beringská oblast v glaciálu



  

Monoglacialistický model
nejmladší minulosti

…vs. radikální posun představ v 
průběhu 20.století



  

Kvadriglacialismus 
– posun paradigmatu

• Penck & Brückner (1910-12) Die Alpen in 
Eiszeitalter: morény + říční terasy alpských 
údolí: 4 stupně: Würm –Riss – Mindel – 
Günz (W-R/W-R- R/M-M-M/G-G) – 
klasický kvadriglacialismus

• analogické (lokální) škály pro kontinentální 
zalednění – N Eu, Nam – NAKYEIW etc.



  

Ultimátní příčiny glaciálních cyklů:

• M.Milankovič (1920, 1938, 1941): 
astronomické faktory: změny radiační 
bialnce v důsledku změn orbity Země 
– 

• sklon zemské osy 24.36´-21.58´(dnes 22.27´) - 
perioda 25,735 ky

• excentricita zemské orbity - perioda 95 ky
• precese - posice perihelia vůči jarnímu bodu (21 

ky)
• Milankovičovy cykly (orbital forcing) 



  



  

(Milankovičovy) parametry 
zemské orbity ovlivňující 
solární konstantu:

* Excentricita orbity
* Sklon osy
* Precese (směr osy)



  

M.Milankovič (1920,1938)



  

Milankovič 1941:



  

Polyglacialismus

• tradičně: nekompatibilita geol. dat a 
Milankovičovy představy, avšak …

• od 70. let : přímé doklady 
polyglacialismu - souvislé sedimentární 
sledy (marinní, terrestrické: sprašové serie)



  

Terestrický 
záznam:

zejm. 
sprašové 

serie,
specifické: 

paleontol.data



  

• od 70. let – průlom poznání – řada dalších 
proxy systémů: mikropaleontologie  
hlubokomořského záznamu, instrumentální 
analýza stabilních isotopů 13/12C, 18/16O, etc.

• kvantitativní techniky paleoklimatické 
analýzy



  

•hlubokomořský 
záznam: 
plynulá sedimentace 
(ca 2 cm / 1000 let) 
změny planktonních 
společenstev,  
isotopické 
paleoteploty:



  

Isotopické paleotemperatury (18O) 
v hlubokomořském záznamu (zde: pliocen-

recent)

MIS (marine isotope 
stages): 8O      – 
nyní základní 
vztažný systém 
globální korelace



  



  



  

• Současný marinní 
záznam poskytuje 
detailní kyslíkové 
paleotemperatury 
pro celé 
cenozoikum



  



  



  



  

Vrty v ledovcích – Antarktida, 
Grónsko



  



  

vrty v ledovcích – Grónsko, Antarktida



  



  

Bajkal



  



  

Střídání glaciálů a interglaciálůStřídání glaciálů a interglaciálů
(s amplitudami 40 resp. 100 ky): 
pravidelný jev nejméně 2,4 My

(srv. sled jednotlivých výkyvů:  MIS či OIS– marinní 
(či kyslíkové) isotopické stupně - souřadná soustava 

globální klimatostratigrafické korelace) 

Důsledek cyklicity klimatu: adaptace bioty 
na klimatické oscilace resp. mezní fáze 

glaciálního cyklu



  



  

Problém

• Insolační dynamika osciluje kontinuálně 
zhruba se stejnou amplitudou (srv. 
Milankovičova křivka) 

• Proxy data však naznačují zřetelně 
ochlazování globálního klimatu 



  

• Současný marinní 
záznam poskytuje 
detailní kyslíkové 
paleotemperatury 
pro celé 
cenozoikum



  

Odpověď
• Historie zemského povrchu



  

2. Geologie v kostce - přehled 2. Geologie v kostce - přehled 
paradigmatických konceptůparadigmatických konceptů

aspekt * látkový, * strukturní, *historický

• horninové prostředí: vulkanity - sedimenty - 
metamorfity 

• Huttonův cyklus (J.Hutton 1726-1797): 
vulk.>sed.>met.>vulk.

• endogenní, exogenní faktory, zvětrávání, odnos, 
akumulace, sedimentace, diagenese, tlakové 
deformace (plastické, zlomové),  strukturní 
přestavby, 



  

Historická geologie

• Ch.Lyell (1797-1875):  Principles of Geology
• stratigrafické geologie
• facialita
• stratigrafická klasifikace: 
• hierarchické klasifikace (éra, útvar, oddělení, 

stupeň)
• zonální
• range zones (FAD, LAD), asemblage zones, 

concurrent zones



  

Periodisace minulosti – 
stratigrafický systém, datování

• Biostratografická korelace
• Princip stratotypů
• Chronostratografie 
• Radiometrické techniky, Paleomagnetismus 

zejm. remanentní magnetismus sedimentů



  
Standardní periodisace geol. minulosti (cf. Lyell) – primárně biotické megazony (úseky se shodným typem 

společenstev a shodnými vůdčími fosiliemi oddělené fázemi masového vymírání a přestavby 
společenstev – hranice epoch /stupňů



  

Strukturní geologie a tektonika
• teorie geosynklinál (E.Haugh):
• platforma (štíty), geosynklinála + sedimentační 

pánev, předhlubeň,
• vnitřní masiv, vnější masiv, molasa, flyš
• nezvratný vývoj geosynklinál: geosynklinála => 

platforma: 
• tektonicky stabilisované oblasti - kratogeny / 

orogeny - 
• platforma, platformní pokryv, bloková stavba
• fixistická tektonika vs. mobilistické představy 

(A.Wegener)



  

extensionalismus -

Hypotézy o 
pevninských 
mostech

Fixistická 
vysvětlení 
biotických 
podobností 
vzdálených 
kontinentů:
pevninské mosty

•Archinotis – Australie-
Antarktida-J.Amerika



  

Alfred Wegener (1880-1930)
– žák a zeť Koeppena, 
paleoklimatog, glaciolog, geograf

teorie Kontinentálního driftu



  
Alfred Wegener (1880-1930) – žák a zeť Koeppena, paleoklimatog, teorie 
kontinetálního drïftu, včetně paleontol., geografikcýh a paleoekol argumetů a  
geol. Interpretací 



  

• Wegenerova představa kontinetálního 
mobilismu nepřijatelná – nesoulad s 
panující teorií geologických procesů

• ...až do 70./80.let 20.století, kdy syntéza 
poznatků různých geol. věd a nová 
instrumentální data:

• Teorie deskové (globální) tektoniky
- koperníkovský převrat věd o Zemi 



  

70. léta 20.stol : teorie 
lithosférických desek, desková 

tektonika - komplexní 
interpretace dynamiky litosféry 



  

• Distribuce 
zemětřesení,

• Geofysikální data



  
• vulkanismus



  

Litosférické desky



  



  

• Kůra
- litosféra

• Plášť
- astenosféra

Mohorovičičova diskontinuita

Kůra: 
Litosférické 
desky



  
• Kolisní dynamika desek – subdukce, rozšiřování oceánského dna



  



  

Rekonstrukce kinematiky deskových 
pohybů 



  

• Podobnost 
mělkovodních 
fosilních 
společenstev  
záp.Afriky a 
J.Ameriky 
(J-jura, K –křída, P – 
paleogén, N-neogén)

Vs.

• Geografické 
vzdálenost 
kontinetů



  Silur  430 My



  Spodní devon 400 My



  Karbon    300 My



  Perm  280 My



  L Perm 260 My



  • Pangea,  PanthalassaTrias 240 My    
                         
 



  Svrchní trias   220 My



  Spodní  Jura 200  My



  • Laurasie /Tethys / GondwanaStř. Jura 170 My



  Jura 150 
My



  
Spod Křída  120 My



  Stř Cre 105 MY



  Zač. Svrchní křídy   95 My



  Hranice Křída / tercier 65 My 



  Eocen 50 My



  Oligocen 35 My



  Miocen 20 My



  Recent



  



  

Pangea: 
Laurasie / Gondwana

+ centrální oceán - Tethys



  



  



  

Geologická stavba Evropy

• Paleoevropa - Baltský štít, Ruská 
platforma

• Mesoevropa - hercynidy (západoevropská 
platforma, Český masiv)

• Neoevropa - alpinidy – cf. alpinská 
orogenese, historie Paratethydy etc.



  



  

Český masiv a Alpsko-
Karpatský systém: 

• jádro - hlubinné vyvřeliny (krystalinikum)
• pozdní prekambrium - starší paleozoikum: marinní 

sedimentace, karbon-perm terestrická sed.
• Varijská orogenese - stabilisace: Č.masiv jako 

platforma
• platformní pokryv - zejm. křída - cf. absence 

plastických deformací apod.
• Od miocenu zdvih Č.masivu - plošná eroze

• Kvartér - stabilisace říční sítě, údolní eroze, glaciály
• Souběžně klimatické změny, změny společenstev 

 



  

Paleobiogeografie: basic summary

• Eocén - Tropická společenstva s množstvím 
vymřelých skupin

• Grand Coupure   (eocen / oligocén)
• Modernisace bioty a isolace v průběhu 

oligocenu
• Další modernisace v miocenu a ústup 

exotických prvků v závěru miocenu a 
pliocenu



  



  



  

•

                                                                                                                                                                                                                         

 

Hranice Českého masívu pod Západními Karpatami (silná plná čára). 



  

                                                                             
                        

Bloková stavba Českého masívu. 
Oblasti: 1 - moravsko-slezská, 2 - krušnohorská, 

3 - lugická, 4 - středočeská, 5 - hlinská zóna, 
6 - kutnohorsko-svratecká, 7 - moldanubická. 

Kadomská  
orgogenese  Pr-Ca

Varijská 
De-Ca



  

Moravsko-slezská oblast: 1 - platformní formace a neogén karpatské předhlubně, 2 - permokarbon, 3 - 
okraj karpatské předhlubně, 4 - moravsko-slezský devon a karbon, 5 - brněnský masív, 6 - krystalinikum 
silesika, 7 - středočeská oblast, 8 - kutnohorsko-svratecká oblast, 9 - lugická oblast, 10 - moldanubická 
oblast, 11 - granitoidy, 12 - přesmyky, nasunutí, 13 - zlomy, 
14 - označení jednotek: MS1 - moravikum, MS2 - svinovsko-vranovské krystalinikum, MS3 - 
silesikum, MS4 - krystalinikum miroslavské hrástě a krhovické krystalinikum, MS5 - brněnský 
masív, MS6 - moravsko-slezský devon a spodní karbon (kulm), MS7 - moravsko-slezský 
svrchní karbon, MS8 - granitoidy silesika



  

Moldanubická oblast. 1 - platformní pokryv, 2 - oblasti: 
středočeská, kutnohorsko-svratecká, moravsko-slezská, 3 - masívy 
magmatitů, 4 až 6 - jednotvárná skupina, 7 až 9 - pestrá skupina, 
10 - granulity, 11 - nejvýznamnější zlomy, M1 až M6 - dílčí 
jednotky moldanubika. 



  

Spodní karbon (kulm) a limnický permokarbon ve výchozové části Českého masívu 
a názvosloví pánví: 1 - spodní karbon (kulm), 2 - limnický permokarbon na povrchu, 3 - 
limnický permokarbon pod mladšími sedimenty, 4 - zlomy, 5 - číslice označující názvy 
pánví, 6 - omezení výchozové části Českého masívu na Moravě, 1 až 20 - limnický 
permokarbon a jeho oblasti: 1 až 9 - středočeská oblast s pánvemi, 10 až 12 - oblast 
lugika s pánvemi, 13 až 18 - oblast brázd (14 - boskovická brázda), 15 až 18 - relikty 
výplně blanické brázdy, 19 až 20 - krušnohorská oblast, 21 až 24 - spodní karbon - 
kulm (21 - kulm Nízkého Jeseníku a kulm Drahanské vrchoviny). 



  

Svrchně křídové a třetihorní jednotky Českého masívu: 1 - pánve 
kontinentálního terciéru a komplexy neovulkanitů, 2 - mořský miocén 
karpatské předhlubně, 3 - svrchní křída, 4 - podloží terciéru a svrchní 
křídy, 5 - zlomy. 



  

Paratethys



  

Evropa

• Velmi značné 
změny 
paleogeografie, 
včetně reliefu



  



  



  



  



  

EVROPA:

Celkový zdvih a 
kontinentalisace, 
pevninské 
spojení s Afrikou 
a posléze Asií, 
Vývoj neoidních 
(alpidních)  
struktur, zvláště 
intensivní od 
miocenu po 
současnost:  
Alpy, Karpaty 
atd., radikální 
změna reliefu: 
ústup 
vnitroevropskéh
o zálivu: 
Paratethydy



  

radikální změna reliefu:
před 5 mil. let 

bezprostředně za 
hranicemi ČR moře 

(Paratethys) – ještě před 
1-2 mil lety většina území 

nížinné mokřady:
srv. např.:  dnešní aviufauna 
ČR (ca 210 spp.) – z toho 75 

vázáno na rákosiny a mokřady 
přestože

 dnešní rozloha rákosin – dnes 
ca 3% území)

Alpinská orogenese 
je nejintensivnější v 
nejmladší minulosti 
a právě DNES !!  

(zdvih Alp  a Karpat 
až 1 cm/ ročně, 
Pontidy – 2 cm/rok)



  

Klimatické souvislosti globální 
tektoniky



  

Rozložení 
kontinentálních 
mas 
– zásadní faktor 
klimatického 
režimu planety



  

Posun 
kontinentálních 

mas do polárních 
oblastí -  

globální 
ochlazování

změny globální teploty
180 mil. let-0



  

Systém oceanické cirkulace -  
druhý nejvýznamnějsí 
paleoklimatický faktor



  

Oligocen 
(35 My)

Eocen (50 
My)

Miocen (20)



  

• Srv. Prudký 
pokles globální 
teploty na hranici 
eocen/oligocen  -a 
zalednění 
Antarktidy



  Oligocen: ústup tropických lesů,  rozvoj opadavých lesů mírného 
pásma



  
Dnešní systém oceanické cirkulace a jeho historické souvislosti



  

THCTHC – oceanický termohalinní výměník

NADW                                                                                15 Mt /s

SODW                                                                                        21 Mt/s



  



  

Středooceánské 
hřbety a oceanická 
cirkulace



  

170  My 120 My



  



  

Wallacea – 

 eocen 

oligocen

miocen

Recent



  

Důsledek: Důsledek:  změna oceanické cirkulace

uzavírání pacificko-
indooceanické cirkulace: 

přehřívání a aridisace 
východní Afriky: 

typický vývoj posledních 5 
mil let (srv. savany, 

hominisace)



  

zdvih center kontinentů 
a vznik alpidních 

pásmových pohoří 



  



  

Obecný efekt alpidních struktur

• Srážkový stín - 
>aridisace centra 
kontinentů,

• Altitud. zdvih 
>ochlazení, 
ledovce,

• Hloubková eroze, 
rychlejší odtok > 
aridisace 



  

Interpretační problém 
Milankovičovy škály ...

• Insolační dynamika osciluje kontinuálně 
zhruba se stejnou amplitudou (srv. 
Milankovičova křivka) 

• Proxy data však naznačují zřetelně 
ochlazování globálního klimatu     .....   ???



  

...Vyřešen !

Změny posice 
kontinetů, reliefu a 

oceanické cirkulace: 
paralelní faktory 

globálního 
ochlazování zesilující 

efekt periodických 
změn solární 
konstanty:
výsledek:

glaciální cykly 
glaciál-interglaciál ...



  

Změny klimatu Evropy - 
ochlazování



  



  



  



  

Pliocen



  

Classic staircase in C. Europe: 
just the main cold stages represented

River Svratka, Brno, Czech 
Republic
Kukla (1975)



  


