2. VÝ VOJ ZEMSKÉ KŮRY
A ORGANISMŮ NA ZEMI

Obr. 2.1 – Dokonale zachovalá zkamenělina evropského druhohorního korýše podobného dnešním krevetám byla nalezena
v Bavorsku (Německo). Na stejném místě byly objeveny také slavné zkameněliny praptáka Archaeopteryxe (s. 18).

Paleontologie (z řeckého palaios = starobylý) je vědní obor, který se zabývá studiem života v minulých
geologických obdobích. Soustředí se na zkameněliny
vyhynulých organismů, pravěkých rostlin a živočichů,
které se zachovaly v horninách (např. v černém uhlí).
Paleontologie využívá poznatků dalších přírodních věd,
především geologie, botaniky a zoologie (s. 20). Zkameněliny znali už pralidé, ale jako samostatný vědní
obor se paleontologie vyčlenila až v 18. století.
Práce paleontologa se do značné míry podobá práci archeologa: musí si materiál ke studiu vyhrabat
ze země. Podobné jsou i metody a pracovní postupy
obou oborů. Někdy se paleontolog a archeolog potkají

na stejném místě – archeolog se zabývá stopami lidské činnosti, zatímco paleontolog zjišťuje přítomnost
pozůstatků jiných organismů. Umí například vyvodit,
jaké se v oblasti vyskytovaly rostliny – podle toho určí,
jaké tehdy panovalo podnebí.
Paleontologie zkoumá velmi rozsáhlé časové období – život na Zemi existuje miliardy let a vyvíjel se
dlouho, složitě a různorodě. Paleontologové se proto
specializují. Někteří se zaměřují na mapování konkrétního období dějin Země, tedy časového úseku, jiní
se zaměřují na zkoumání určité skupiny organismů.
Postupně tak skládají velmi složitou mozaiku historie
života na planetě Zemi, včetně původu nás samých.
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Jak vypadala Země na samém počátku svého vzniku?
Jak už víme, Země existuje asi 4,6 miliardy let a zpočátku
byla pro existenci života zcela nevhodná. Povrch byl žhavý,
voda se vyskytovala pouze v podobě vodní páry. Na Zemi
dopadalo mnoho meteoritů.
Přibližně před 4 miliardami let se povrch Země ochladil
natolik, že začal tuhnout a postupně se vytvářela pevná zemská kůra. Později, když se teplota povrchu Země ještě snížila,
mohly vzniknout první oceány a kontinenty. Tomuto nejstaršímu období vývoje Země říkáme prahory [2.4]. Země tehdy
ale nevypadala tak, jak ji známe dnes. Vzhledem k tomu, že je
zemská kůra rozdělená na kusy zvané litosférické desky, které
se pohybují, byly poloha a tvar kontinentů i oceánů v minulosti
zcela jiné než dnes [2.2]. Myšlenku o pomalém pohybu pevnin
poprvé vyslovil přibližně před sto lety německý přírodovědec
Alfred Wegener (s. 15).
Co je to kontinentální drift?
Zemská kůra je rozdělená na části, které nazýváme litosférické desky [2.3]. Tyto desky se pomalu pohybují („plavou“
na tekuté vrstvě zemského pláště), což způsobuje změny tvaru
a polohy pevnin a oceánů. Tento pohyb se nazývá kontinentální drift.
Během vývoje zemské kůry se poloha pevnin mnohokrát
zcela změnila, a dokonce se několikrát v historii stalo, že se
všechny pevniny spojily a vytvořily jediný celek, superkontinent. Některé z předpokládaných superkontinentů dostaly
i svá jména. Nejstarším pojmenovaným superkontinentem je
Rodinie, která existovala ve starohorách, přibližně před 1 miliardou let. Nejznámějším superkontinentem je Pangea [2.2a],
která existovala na přelomu prvohor a druhohor, přibližně
před 250 miliony let.
Tvář Země měnily také oceány, jejichž hladina v historii
výrazně kolísala až o několik stovek metrů, takže pevniny
se zvětšovaly, když hladina klesala, anebo zmenšovaly (byly
zaplaveny), když hladina stoupala.
Pohyb kontinentů, kolísání hladiny oceánů a klimatické
změny zásadně ovlivnily vývoj a rozšíření organismů na Zemi.
Také dnes se tvar a poloha pevnin a oceánů mění. Tento proces je velmi pomalý, přesto jej vědci dokážou změřit. Zjistili
například, že Afrika a Evropa se každý rok přiblíží o jeden
centimetr nebo že se Jižní Amerika a Afrika od sebe každoročně vzdálí o celé 4 centimetry.
Současná poloha kontinentů není tedy konečná a tvář Země
se nadále mění. Na posledním obrázku [2.2f] vidíte předpokládanou polohu kontinentů na Zemi za 50 milionů let.

a) před 250 mil. let – prvohory/druhohory

b) před 160 mil. let – druhohory

c) před 100 mil. let – druhohory

d) před 40 mil. let – třetihory

e) současnost – čtvrtohory

f ) za 50 mil. let

Obr. 2.2 – Pohyb světadílů → 2A

15

Kapitola 2: Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi

Severoamerická deska

Eurasijská deska

Eurasijská deska

deska
Juan de Fuca
Karibská deska

Filipínská deska

Africká deska
Kokosová
deska

Arabská
deska

Indická
deska

deska Nazca
Jihoamerická deska
Pacifická deska
Australská deska

Antarktická deska

deska Scotia

Obr. 2.3 – Současné rozložení litosférických desek na Zemi. Existuje sedm velkých desek (Eurasijská, Severoamerická, Pacifická, Antarktická, Africká, Jihoamerická a Australská) a několik malých. Jednotlivé desky se pohybují, při čemž může vznikat zemětřesení. Nejvíce
silných zemětřesení vzniká v oblastech, kde se litosférické desky stýkají, jako například na okraji Pacifické desky v pásu ohraničujícím Tichý
oceán. Tato oblast se také vzhledem k množství sopek nazývá Ohnivý kruh.

Alfred Wegener (1880–1930)
byl zaujat podobným tvarem
východního pobřeží Jižní Ameriky a západního pobřeží Afriky. Na rozdíl od jiných badatelů tuto podobnost vysvětloval
na základě studia zkamenělin
právě teorií o pohybu kontinentů. Publikoval ji v roce
1915 pod názvem O původu
kontinentů a oceánů, ale teorie
byla téměř 50 let zcela odmítána a zesměšňována.
Wegenera od mládí přitahovala „adrenalinová dobrodružství“. Podnikl se svým bratrem rekordní let balonem,
několikrát se vydal do Grónska a patřil k prvním lidem,
kteří tam přezimovali na ledovci. Právě jedna z expedic do
Grónska se mu však stala osudnou – za neznámých okolností tam zemřel. Jeho tělo bylo nalezeno až o půl roku
později, v následujícím polárním létě.
Internet
www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html
animace pohybu kontinentů

Obr. 2.4 – Krajina ve starším období prahor, kdy došlo ke ztuhnutí zemského povrchu a vytvoření zemské kůry. Země byla pro
existenci života zcela nevhodná kvůli velmi vysoké teplotě, vodě
existující pouze v podobě páry, atmosféře bez kyslíku a kvůli velkému množství meteoritů dopadajících na zemský povrch. → 2B

...a teď vy!
2A) Najděte na všech mapkách dnešní Indii. → Obr. 2.2
2B) Které období vývoje Země proběhlo dříve? Rané,
nebo pozdní prahory? Starší, nebo mladší prahory? Které
z daných výrazů označují tatáž období? → Obr. 2.4
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Kdy a za jakých okolností vznikly první organismy?
Kdy se objevil na Zemi život, je stále nejisté. Předpokládá se,
že to bylo ještě v prahorách. Vědci zatím nedokážou uspokojivě
vysvětlit, jak mohlo dojít ke vzniku živých organismů z neživých
částí. Přesto předpokládají, že se život vyvinul v prahorních
oceánech asi někdy před 3,8–4 miliardami let [2.6]. Dříve se
mělo za to, že nejstarší praorganismy žily v horkém prostředí,
dnes se ale vědci domnívají, že jejich životní prostředí muselo
odpovídat dnešním běžným teplotám. Prahorní organismy
byly velmi jednoduché, jednobuněčné (s. 40), zřejmě podobné
dnešním bakteriím. První živé organismy, po kterých nám
zůstaly hmatatelné stopy, jsou sinice [2.5], bakterie schopné
fotosyntézy, které přežily až do současnosti.
Zhruba před 3,5 miliardami let začaly sinice vytvářet zvláštní bochníkovité útvary zvané stromatolity [2.7]. Stromatolity
byly nalezeny na několika místech na Zemi, jejich nejznámější
naleziště leží v Austrálii.
Proč se zpočátku nevyskytoval život na souši?
Přibližně před 2,5 miliardami let se na Zemi objevily složitější jednobuněčné organismy podobné dnešním prvokům nebo
některým řasám. Tímto bodem v historii Země končí období
prahor a začíná období starohor. V pozdějším období starohor
se ze složitějších jednobuněčných organismů vyvinuly jednoduché mnohobuněčné organismy. Život byl ale stále omezen
jen na moře a oceány. Souše byly ještě neobyvatelné, protože
zemská atmosféra obsahovala málo kyslíku k tomu, aby mohla
být vytvořena ochranná ozonová vrstva [2.8]. Na konci starohor se však díky činnosti fotosyntetizujících organismů obsah
kyslíku v atmosféře zvýšil a ozonová vrstva se vytvořila. Tím
bylo umožněno osídlení pevnin. V tomto období se zároveň
objevují první složitější mnohobuněčné organismy.
Osídlení souší přibližně před 550 miliony let je považováno
za počátek dalšího období vývoje Země – prvohor [2.9]. V prvohorách došlo k mohutnému rozvoji života na Zemi. Rostliny,
které dosud mohly žít jen ve vodě, začaly osídlovat pevniny.
Teprve poté mohlo dojít k velkému rozvoji suchozemských
živočichů, na jehož konci, o mnoho milionů let později, stojí
i člověk. V prvohorách se vyvinuly všechny hlavní skupiny
organismů, které existují v současnosti. V mořích žili například žraloci k nerozeznání podobní těm, které známe dnes,
a na pevninách rostly například stromy příbuzné dnešním cykasům a jehličnanům [2.10]. Prvohory skončily velkým vymíráním, při kterém (z nejasných příčin) vyhynulo 95 % všech
tehdy žijících druhů organismů. K nejznámějším vymřelým
prvohorním organismům patří trilobiti [2.18].

Obr. 2.5 – Sinice jsou skupinou bakterií
schopných fotosyntézy. Patří mezi první známé
organismy na Zemi. Jejich dlouhodobou činností
vznikla kyslíkatá atmosféra s ozonovou vrstvou,
čímž byla umožněna existence života i na souších.
Sinice jsou dodnes všudypřítomné. → 2C

Poznámka
Stromatolit (z řeckého stroma = pokrývka, lithos = kámen) je usazenina bochníkovitého až polokulovitého tvaru vytvořená převážně činností sinic.
Ozonová vrstva = část atmosféry ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem.
Má mimořádně významnou roli pro
život na Zemi, chrání ho před smrtelně
nebezpečným ultrafialovým zářením.
Kvíz
Pokud bychom si dobu od vzniku Země
až po současnost představili jako jeden
den, jak asi dlouho existuje člověk (Homo sapiens)?
a) 3,5 s, b) 3,5 min, c) 35 min
...a teď vy!
2C) Ve vodních nádržích vytvářejí sinice často v létě „vodní květ“. Na s. 61 zjistěte, jak vypadá a jak vzniká. → Obr. 2.5
2D) Proč mohl ve starohorách existovat život ve vodním prostředí, ačkoliv
ozonová vrstva ještě nebyla vytvořena?

→ Obr. 2.8
2E) Jak se rostliny nejspíš musely přizpůsobit životu na souši? → Obr. 2.9
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Obr. 2.6 – Země
ve druhé polovině prahor.
Živé organismy se
vyskytovaly pouze
ve vodním prostředí, život na souši
nebyl možný. Činností sinic tehdy na
mělkých mořských
pobřežích vznikaly
typické bochníkovité útvary zvané
stromatolity.

Obr. 2.7 – Současné stromatolity ve Žraločí zátoce v západní Austrálii. Organismy
(zejména sinice), jejichž činností dnes stromatolity vznikají, se zřejmě podobají těm
prahorním, žijícím před 3,5 miliardami let.

Obr. 2.8 – Ve starohorách zůstával život stále omezen pouze na vodní prostředí. Starohorní organismy se ovšem vyvíjely velmi rychle a z původně jednoduchých jednobuněčných organismů se vyvinuly nejprve složitější jednobuněčné organismy a poté i organismy
mnohobuněčné. Nejznámějším souborem starohorních mnohobuněčných organismů je
tzv. ediakarská fauna (zvířena) na obrázku. → 2D

Obr. 2.9 – Na přelomu starohor a prvohor bylo již množství
kyslíku v atmosféře dostatečně vysoké, aby se zformovala ozonová
vrstva. Zemský povrch tak byl chráněn proti smrtelnému kosmickému záření. Organismy toho rychle využily a osídlily souše. → 2E

Obr. 2.10 – Ve druhé polovině prvohor už byly pevniny pokryty
rozsáhlými porosty kapradin, plavuní a přesliček a osídleny obrovským množstvím živočichů – bezobratlých i obratlovců (obojživelníků a plazů).
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Které organismy se objevily v průběhu druhohor a třetihor?
Na prvohory navazuje období druhohor [2.2a–c]. Druhohory jsou známé hlavně jako období dinosaurů [2.12], ale je
to také období, ve kterém se vyvinuli savci a moderní dokonalejší (tzv. krytosemenné) rostliny. Objevili se další dodnes
přežívající živočichové, jako například krokodýli nebo želvy.
V druhohorách žili také první ptáci, o nichž se předpokládá,
že jsou přímými potomky dinosaurů [2.11].
Dinosauři žili i na území Evropy. K objevu prvního „českého“
dinosaura došlo roku 2003 u Kutné Hory. Z rozměrů nalezené
stehenní kosti vědci odvodili, že tento dinosaurus byl asi pět
metrů dlouhý a tři metry vysoký, šlo tedy o menší druh. Podobní se vyskytovali i v jižní Francii, v Maďarsku a v Rumunsku.
Nalezená kost nesla stopy pokousání od žraloků. Co o tomto
druhu dinosaura vědci vědí? Žil v malých stádech, ve kterých se
mísili jedinci různého stáří. Ve svých hnízdištích snášeli vejce
a o svá mláďata pravděpodobně pečovali [2.13].
Období druhohor bylo ukončeno také velkým vymíráním
organismů, které ale nebylo tak dramatické jako vymírání na
konci prvohor. Odhaduje se, že vymřela zhruba polovina všech
druhů živočichů. Předpokládá se, že toto vymírání bylo způsobeno srážkou Země s jiným vesmírným tělesem (kometou,
asteroidem) [2.15].
Dalším obdobím ve vývoji Země byly třetihory [2.2d]. Typické
pro ně bylo převážně teplé a vlhké podnebí. Určitou část třetihor dokonce subtropické podnebí zasahovalo až k polárním
oblastem. V třetihorách nastal obrovský rozvoj savců a ptáků
[2.14]. Objevili se také dávní předkové člověka – australopitékové [2.16]. Třetihory skončily výrazným ochlazením podnebí
a nástupem tzv. ledových dob.
Jak ovlivnily doby ledové vývoj organismů?
Posledním obdobím vývoje Země jsou čtvrtohory [2.2e].
V tomto období vznikl a vyvíjel se člověk. Ve starším období čtvrtohor docházelo k střídavému ochlazování a oteplování podnebí, při němž byly rozsáhlé oblasti Země opakovaně
pokryty pevninskými ledovci. Tato chladná období čtvrtohor
označujeme jako ledové doby. Při největším zalednění dosahoval ledovec od severního pólu až k našim severním pohraničním pohořím a nejdále do vnitrozemí pronikl až k Hranicím
na Moravě [2.27].
V ledových dobách opět došlo k velkému vymírání organismů. Mnoho tehdy žijících druhů velkých savců, jako například
mamuti, smilodoni (šavlozubí tygři) [2.17], jeskynní medvědi
či srstnatí nosorožci, postupně v průběhu ledových dob vyhynulo (s. 24).

Obr. 2.11 – Nejznámějším dokladem příbuznosti
ptáků a dinosaurů je prapták Archaeopteryx,
který žil v druhohorách na území dnešního
Německa. Vlevo je zkamenělina nalezená v roce
1876, vpravo pravděpodobná podoba zvířete.

→ 2F

Obr. 2.13 – Napadený Iguanodon – pravděpodobný příbuzný českého dinosaura. Snímek
pochází z dinoparku v německém Mnichově.

Obr. 2.14 – Třetihory byly obdobím velkého
rozvoje savců a ptáků. Některé druhy ptáků
tehdy dorůstaly značných rozměrů, a protože byli
draví, byli tak největšími predátory své doby. Na
obrázku je obrovský nelétavý dravý pták rodu
Phorusrhacos, který dorůstal výšky až 2,5 m.

...a teď vy!
2F) Čím jsou si ptáci a dinosauři podobní? → Obr. 2.11
2G) Kterým současným živočichům se
dinosauři nejvíce podobají? → Obr. 2.12
2H) Připomeňte si, které jsou tři typické
znaky savců. → Obr. 2.17
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Obr. 2.12 – Druhohory jsou někdy označovány jako věk plazů.
Plazi tehdy skutečně ovládli moře, pevniny a dokonce i vzduch.
Mezi plazy vynikali jak co do početnosti, tak co do velikosti
dinosauři. Velcí dinosauři na konci druhohor vyhynuli, pravděpodobně v důsledku srážky Země s vesmírným tělesem. Z přeživších
menších druhů dinosaurů se postupně vyvinuli dnešní ptáci. Ptáci
jsou tedy přímými potomky dinosaurů. V druhohorách se z plazích
předků vyvinuli i první savci.
Na obrázcích si můžete prohlédnout tři druhohorní plazy – vlevo
nahoře je suchozemský Lambeosaurus (který patřil mezi dinosaury),
vpravo nahoře vodní Shonisaurus (největší mořský plaz všech dob)
a vlevo létavý Dorygnathus. Ačkoliv máme o konkrétní podobě
dávno vyhynulých zvířat čím dál přesnější představy, je jejich
zobrazování (např. barva kůže, srsti či peří) často dáno jen naší
představivostí. → 2G

Obr. 2.15 – Příčinou vymření dinosaurů
a mnoha jiných organismů na konci druhohor mohla být srážka Země s vesmírným
tělesem. Jeho dopad do oceánu způsobil
silné tsunami, rozsáhlé požáry a vymrštění
obrovských mračen prachu do atmosféry.
Ty obalily Zemi a znemožnily slunečním
paprskům na mnoho měsíců dopadat na
zemský povrch. To způsobilo úhyn rostlin,
býložravých živočichů a nakonec i velkých
masožravců.

Obr. 2.16 – Předchůdci dnešních lidí se vyvinuli ve třetihorách. Za přímé předchůdce
člověka se považují nejčastěji
australopitékové. Jedná se
o vymřelé lidoopy, kteří žili ve
východní a jižní Africe na konci
období třetihor. Nejslavnější
kostra australopitéka pochází
z Etiopie a vědci ji pojmenovali
Lucy.

Obr. 2.17 – Smilodon je vyhynulá kočkovitá šelma, jedna z největších, které kdy na Zemi žily. Díky
nápadným špičákům, dlouhým až 17 centimetrů, je
známější pod ne zcela přesným označením šavlozubý
tygr. Smilodon se vyskytoval v Severní i Jižní Americe
v období starších čtvrtohor. Vyhynul na konci poslední
doby ledové, teprve před 10 tisíci lety, podobně jako
mamuti, srstnatí nosorožci, jeskynní medvědi a jiní velcí
savci. Není vyloučeno, že se na jeho vyhynutí mohli
spolupodílet také lidé, kteří osídlili Ameriku krátce před
jeho vymizením. → 2H
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CO TO JSOU ZKAMENĚLINY A JAK VZNIKAJÍ?
Zkamenělina (fosilie) [2.1, 2.11, 2.18–21] je zbytek, otisk či stopa uhynulého živočicha
uchovaná v usazené hornině (sedimentu). Jak zkamenělina vzniká?
1. Nejprve dojde k uhynutí živočicha, na našich obrázcích trilobita. Jeho tělo leží na dně
moře, postupně se rozkládají měkké orgány.
2. Uhynulý trilobit je postupně zakrýván usazeninami.
3. Vrstva sedimentu nad trilobitem se stále zvětšuje. Schránka se pozvolna rozkládá, ale
je zároveň nahrazována nerosty.
4. V průběhu milionů let zkamenělina úplně zmineralizuje (zkamení). Z původně
nezpevněné usazeniny na dně se stane pevná hornina.
5. Zkamenělého trilobita můžeme nalézt, když nad ním eroze odkryje vrstvy hornin.
Pak už stačí jen trocha štěstí.

1

2

3

Obr. 2.18 – Trilobiti jsou vymřelí členovci. Objevili se už v prvohorách a patřili mezi vodní
živočichy. Jejich tělo bylo článkované, pokryté krunýřem. Měli mnoho nohou se žábrami. Uměli
se stočit do klubíčka – chránili se tak před napadením. Pohybovali se po dně oceánu a živili
se drobnými organismy, které žily v kalu u dna. Proto neměli kusadla – nepotřebovali je. Vědci
doposud popsali přes 17 000 druhů trilobitů. → 2CH

4
Joachim Barrande (1799–1883) – francouzský stavební inženýr a paleontolog, který světově proslul
výzkumy geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách. Od roku 1852 po dobu téměř třiceti
let tvořil a vydával encyklopedii Silurský systém
středních Čech. 22 svazků obsahuje (na téměř 6 000
stranách doplněných více než tisíci obrazovými tabulemi) popis více než 3 500 druhů zkamenělých organismů. Po Barrandově smrti se podařilo vydat ještě
dalších 7 svazků encyklopedie. Byla po něm pojmenována např. pražská čtvrť Barrandov, Barrandovské
5
skály v Praze nebo Barrandien – oblast středních
Obr. 2.19 – Vznik zkameněliny → 2I
Čech, v níž zkoumal zkameněliny.
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Isabel Clifton Cooksonová (1893–1973), australská botanička.
Vystudovala zoologii a botaniku na univerzitě v Melbourne. Zabývala se především australskou květenou. Byla vynikající kreslířkou
a některé své práce si sama ilustrovala.
Během studijního pobytu v Británii se začala zajímat o vyhynulé
rostliny. Její výzkum v této oblasti stál na počátku mnoha nových
objevů. Na základě vlastního výzkumu publikovala první ucelené
názory o vývoji suchozemských rostlin v prvohorách.
Na její počest byl pojmenován také jeden rod vyhynulých prvohorních rostlin – Cooksonia (na obrázku vpravo). Tyto jednoduché
vidličnatě větvené rostliny patřily zřejmě k prvním, které vystoupily
z oceánů na souše. → 2J
Internet
www.fossilmuseum.net
virtuální muzeum zkamenělin
Poznámka
Paleontologie = věda o vývoji života
na Zemi založená na studiu fosilií
Živé zkameněliny = druhy organismů, které nemají žádné blízké
příbuzné a zachovaly se z dávných
dob až do současnosti v nezměněné podobě. Nezřídka byly nejprve
známy jen ze zkamenělin a až později byly objeveny živé.
Dinosaurus (z řeckého deinos =
strašný, sauros = ještěr) je termín
pro vyhynulé ještěry zavedený roku
1842 spoluzakladatelem paleontologie Richardem Owenem.

Obr. 2.20 – Latimérie podivná patří mezi lalokoploutvé ryby, které vědci znali jen ze
zkamenělin, a proto se domnívali, že vyhynuly před 60 miliony let. V roce 1938 však byla
u břehů Afriky vylovena živá lalokoploutvá ryba, které si povšimla pracovnice muzea v East
Londonu (Jihoafrická republika) Marjorie Courtenay-Latimerová. Po ní byla ryba pojmenována. Latimérii od té doby označujeme jako živou zkamenělinu.

Latinské názvy se používají v biologii i dalších vědách. Slouží k dorozumívání mezi odborníky daného
oboru z nejrůznějších koutů světa.
...a teď vy!
2CH) Organismy podobné trilobitům žijí i v současnosti. Vyhledejte
si podobu ostrorepa amerického
a přesvědčete se. → Obr. 2.18
2I) Jak by mohla vzniknout zkamenělina suchozemského živočicha? → Obr. 2.19
2J) Najděte rostlinu Cooksonia na
některém z dalších obrázků této kapitoly (mimo obr. vpravo nahoře).

Obr. 2.21 – Wollemie vznešená je strom z čeledi blahočetovitých, jejíž zástupci žili hlavně
v druhohorách a do současnosti přežilo pouze několik druhů damaroní a blahočetů. Teprve
v roce 1994 bylo v jedné rokli v národním parku Wollemi v jihovýchodní Austrálii objeveno
pracovníkem parku několik stromů nápadně podobných dávno vymřelým blahočetům známým jen ze zkamenělin. Tato dřevina byla pojmenována podle místa jejího nálezu a řadí se
také mezi živé zkameněliny. Je k vidění v několika našich botanických zahradách.
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Kdy a kde se objevili na Zemi první lidé?
Lidé nejsou na Zemi dlouho. První člověk (člověk zručný –
Homo habilis [2.23]) se objevil v Africe na počátku čtvrtohor
a dnešní lidé (člověk rozumný – Homo sapiens) se vyvinuli
v Africe asi před pouhými 200 tisíci lety. Další kontinenty začali
osídlovat až před zhruba 70 tisíci lety. Jako poslední z kontinentů byla lidmi osídlena Amerika přibližně před 16 tisíci lety
[2.24, 2.25, 2.26].
Poslední ledová doba skončila přibližně před 10 tisíci lety,
kdy se podnebí na Zemi začalo pozvolna oteplovat. Pevninské ledovce tály a místa dříve pokrytá ledem začaly osídlovat
organismy včetně lidí. Hladina moří stoupala a mnoho oblastí
dříve spojených s pevninami se stalo ostrovy, což je i případ
Velké Británie [2.22]. Krajina se postupně měnila. Oblasti, kde
se podnebí dostatečně oteplilo a zvlhčilo, pokryly lesy (jako
například na dnešním území České republiky). Příznivé podnebí umožnilo rychlý rozvoj lidské civilizace.
Dnešní krajina je výrazně ovlivněná lidskou činností. Většina lesů byla vypálena a ve zbylých došlo ke změně druhové skladby dřevin (listnaté dřeviny byly většinou nahrazeny
jehličnatými). Krajina je celkově sušší, protože došlo k odlesnění (lesy zadržují vodu), odvodnění mokřadů a k regulacím
řek. Do krajiny se také díky lidské činnosti dostaly cizí druhy
organismů, zejména rostlin a živočichů (s. 25).
Proces oteplování podnebí a ústupu ledovců stále pokračuje. Předpokládá se, že během několika tisíc let roztají ledovce
i na zemských pólech. Vědci vedou spory o to, jaký podíl na
tomto procesu (globálním oteplování) má sám člověk a jeho
činnost.

Obr. 2.23 – Člověk zručný (Homo habilis)
je nejstarším známým druhem člověka.
Vyvinul se už na počátku čtvrtohor pravděpodobně z posledních australopitéků,
které svým vzhledem stále dost připomínal.
Chodil polovzpřímeně a používal jednoduché nástroje.

Obr. 2.22 – V chladných obdobích starších
čtvrtohor, v ledových dobách, byla většina severní
Evropy pokryta pevninským ledovcem. Mořská
hladina ležela výrazně níž než v dnešní době,
a to přibližně o 120 m. Mnoho ostrovů tak bylo
spojeno s pevninami (žlutě). V Evropě to byly
např. Britské ostrovy. Mělký Lamanšský průliv je
oddělil od zbytku Evropy teprve na konci poslední doby ledové. Když začal ledovec tát, vytékající
voda vytvořila řeku. Ta vyhloubila mohutné údolí,
které bylo později zaplaveno mořem. Tak vznikl
Lamanšský průliv a Británie se stala ostrovem.

Obr. 2.24 – Člověk vzpřímený (Homo
erectus) jako první překročil hranice Afriky
a rozšířil se až do jihovýchodní Asie. Pravděpodobně nebyl přímým předchůdcem
člověka rozumného, po určitou dobu byl
však jeho současníkem. Vyhynul zřejmě
přibližně před 60 tisíci lety.

...a teď vy!
2K) Víte, jakým způsobem vědci rekonstruují tváře našich předků? → Obr. 2.25
2L) Všichni lidé pocházejí ze společných afrických předků. Proč se tedy lidé
z různých částí světa liší? Přiřaďte postavičky na obrázku na místa, odkud pravděpodobně pocházejí. → Obr. 2.26

Obr. 2.25 – Člověk neandertálský (Homo
neanderthalensis) žil v Evropě a v Asii těsně
před člověkem rozumným. Neandertálci se
už velmi podobali dnešním lidem, přesto
ani oni nejsou našimi přímými předchůdci.
Vyhynuli během poslední doby ledové,
přibližně před 30 tisíci lety. → 2K
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Obr. 2.26 – Osidlování Země člověkem. Pravlastí lidí je Afrika. V Africe se z lidoopů
postupně vyvinuli předkové lidí a poté i první lidé (člověk zručný a později člověk vzpřímený). Přibližně před 200 tisíci lety se ve východní Africe vyvinul dnešní člověk – člověk
rozumný (Homo sapiens). Dlouhou dobu žil člověk rozumný pouze v Africe. Asi před
70 tisíci lety lidé překročili Rudé moře a dostali se na Arabský poloostrov, odkud se pak
poměrně rychle stěhovali dál. Do Austrálie dorazili první lidé zhruba před 50 tisíci lety,
do Evropy přibližně před 40 tisíci lety (setkali se zde s vymírajícím člověkem neandertál-
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ským). Z kontinentů byla jako poslední osídlena Amerika, a to až během poslední doby
ledové, asi před 16 tisíci lety. Některé ostrovy byly lidmi osídleny docela nedávno, například na Madagaskar se lidé dostali z oblasti dnešní Indonésie teprve před 1 500–1 800
lety a Nový Zéland byl osídlen dokonce teprve před 700 lety. Lidé v nově osídlených
oblastech začali výrazně ovlivňovat své životní prostředí, což v důsledku vedlo k přetváření krajiny a k vymírání některých druhů organismů, které neustává ani dnes.
Žluté puntíky označují významná paleontologická naleziště. → 2L
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GLACIÁLNÍ RELIKTY
V dobách ledových se u nás i jinde ve střední Evropě běžně vyskytovaly v nížinách organismy, které sem zatlačil ze
severu postupující pevninský ledovec. Po oteplení podnebí
a ústupu ledovců k pólům se tyto druhy stěhovaly do hor, kde
je chladnější podnebí, podobné tomu, které dříve panovalo
v nížinách. Takové organismy dnes obývají jen malá území
a jsou památkou na to, že u nás kdysi bývalo velmi chladné
podnebí. Označují se jako glaciální (= ledovcové) relikty
(= pozůstatky).
Během poslední doby ledové se pevninský ledovec (na obrázku znázorněn fialovou barvou) rozšířil ze Skandinávie až do
severního Polska a na Britské ostrovy [2.27]. Žlutě jsou znázorněny oblasti, které byly kvůli snížené mořské hladině soušemi, přestože dnes jsou zaplaveny mořem. Kromě pevninské- Obr. 2.27 – Zalednění Evropy v době ledové. Legenda mapy: fiaho ledovce v nížinách byly pokryty ledem také vysoké hory dál lová – ledovec, zelená – pevnina, tyrkysová – moře, žlutá – bývalá
na jihu, jako například Alpy, Karpaty či Pyreneje.
souš.
Okáč horský [2.28] je menší druh denního motýla (délka
předního křídla je 16–18 mm) převážně hnědého zbarvení.
Dnes žije výhradně v horách, a to ve většině pohoří Evropy. U nás se vyskytuje pouze v nejvyšších polohách Hrubého
Jeseníku a v Krkonoších (do Krkonoš byl ovšem uměle vysazen počátkem 20. století). Populace okáče horského, která se
vyskytuje na území České republiky, se liší od okáčů z jiných
pohoří. Jsou proto považováni za samostatný poddruh, který
nežije nikde jinde na světě (= endemit). Životním prostředím okáče jsou zejména travnatá stanoviště, louky a pastviny,
nad horní hranicí lesa. Samička klade vajíčka jednotlivě na
trávy, nejčastěji na metličku křivolakou a kostřavu nízkou,
na kterých se následně vyvíjejí housenky. Housenky se kuklí
v jemném zápředku nízko při zemi. V dobách ledových žil
okáč horský patrně také v nížinách. Po oteplení podnebí se
přestěhoval do hor, kde našel prostředí podobné tomu, které
panovalo v dobách ledových v nížinách.
Obr. 2.28 – Okáč horský

Vrba bylinná [2.29] je velmi drobný keř. Její krátké plazivé
větévky nevyrostou výš než 10 cm, a tak je vlastně nejmenší
dřevinou světa. Listy jsou drobné, okrouhlého tvaru a na líci
lesklé. Květy tvoří krátké jehnědy a na jedné rostlině najdeme jen květy jednoho pohlaví (samčí nebo samičí). V České
republice je vrba bylinná velmi vzácná, spatřit ji můžeme pouze na několika místech v Krkonoších a v Hrubém Jeseníku.
Vyhledává většinou ta nejchladnější místa nad horní hranicí
lesa a najdeme ji hlavně ve skalních štěrbinách. Kromě našich
hor roste také v jiných vysokých pohořích Evropy, avšak nejhojnější je v chladných arktických oblastech Skandinávie,
Skotska, Islandu a Grónska. Zde roste i v nížinách, většinou
však na místech, kde se dlouho drží sníh. K nám byla během
ledových dob zatlačena pevninským ledovcem. Po oteplení
podnebí a ústupu ledovce zpět na sever vystoupala do hor, kde
Obr. 2.29 – Vrba bylinná
se zachovala jako připomínka ledových dob.
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ZAVLEČENÉ DRUHY
Rostliny a živočichové jsou často úmyslně i neúmyslně zavlékáni do různých oblastí světa, kde se přirozeně nevyskytovali. Tyto zavlečené nepůvodní druhy se v novém prostředí
mohou někdy masově šířit a vytlačovat původní organismy.
Velmi známý je příběh vysazení králíků v Austrálii: Ke konci 18. století se s prvními loděmi z domovské Evropy dostal
do Austrálie králík obecný. Během 15 let se katastrofálně
rozmnožil – 2 miliony králíků místy zcela „oholily“ krajinu [2.30]. Začal nekonečný boj člověka a králíka. Zdánlivě
jednoduché řešení vysadit do australské přírody přirozené
nepřátele králíka (kočky, lišky) katastrofu ještě zhoršilo. Ti se
totiž vrhli na menší původní savce, kteří byli snadnější kořistí než rychlí králíci. Pokusy s cíleným lovem, jedy a pastmi
k ničemu nevedly, králíci se množili a množili. Zoufalý pokus
udržet králíky za plotem – vláda dala v r. 1907 postavit plot
o délce 1 833 km – také nevyšel. Do boje byli přizváni vědci. Vyvinuli vir, který ale účinkoval jen dočasně. Poté začaly
pokusy s infikovanými blechami, ty ale nevydržely v horkém
australském podnebí. V současné době se vyvíjí další vir, který by měl být úspěšnější.
Zavlečení králíků do Austrálie je považováno za příčinu
vymizení téměř 1/8 původních druhů savců.

Obr. 2.30 – Australští králíci kolem napajedla

Také v České republice známe mnoho zavlečených druhů.
Dva z nich se začaly dokonce po Evropě šířit právě z České
republiky – ondatra pižmová a bolševník velkolepý.
Ondatra pižmová [2.31] je vodní býložravý hlodavec. Patří
mezi větší druhy hlodavců, její tělo může včetně ocasu měřit
až 60 cm. Původním domovem ondatry je Severní Amerika, kde bývaly ondatry loveny pro velmi ceněnou hustou
kožešinu. V Evropě žádný živočich s kožešinou podobné
kvality nežil, proto se hrabě Josef Colloredo-Mansfeld, majitel dobříšského panství, rozhodl zakoupit během své cesty
do Spojených států amerických (v roce 1905) několik párů
ondater. Po návratu do vlasti je vypustil do rybníka u obce
Staré Hutě nedaleko Dobříše ve středních Čechách. Onda-

Obr. 2.31 – Ondatra pižmová

trám se v novém prostředí dobře dařilo, začaly se množit
a podél potoka Kocába doputovaly až do Vltavy. Jejich dalšímu šíření nestálo vůbec nic v cestě – během třiceti let se rozšířily po celých Čechách a začaly pronikat i do okolních zemí.
Dnes žije ondatra téměř v celé Evropě a přes Sibiř se dokonce
dostala až do východní Asie k pobřeží Tichého oceánu.
Lidé se původně obávali, že ondatry budou v novém prostředí
působit škody, ale tyto obavy se nesplnily. Ondatra se začlenila do evropské přírody a nikdo její přítomností nestrádá – ani
lidé, ani příroda. Vznikla tak nová biologická rovnováha.
Bolševník velkolepý [2.32] je obrovská bylina z čeledi miříkovitých. Je to vůbec největší bylina,
která v Evropě roste, může dosahovat výšky až 5 metrů. Květenství bolševníku – složené okolíky
tvořené bílými květy – mohou
dosahovat v průměru až jednoho
metru. Také listy jsou obrovské.
Původním domovem bolševníku
je pohoří Kavkaz a oblast střední
Asie. Přestože o tom neexistuje
věrohodný doklad, traduje se, že
prý už v roce 1815 daroval ruský car Alexandr I. několik semen Obr. 2.32 – Bolševník
knížeti Metternichovi. Ten pak velkolepý
nechal rostliny vypěstované z darovaných semen vysadit do parku svého letního sídla, jímž
byl zámek Kynžvart v západních Čechách. Odtud pak začalo šíření bolševníku po Čechách a zřejmě i po dalších místech Evropy. Bolševník byl na rozdíl od ondatry vysazen i na
jiných místech v Evropě.
Bolševník je ovšem přistěhovalcem nežádoucím, a dokonce
nebezpečným. Vzhledem ke své velikosti a vitalitě dokáže
zarůstat velké plochy krajiny a vytlačovat odtud původní
rostliny a živočichy. Navíc je šťáva obsažená v nadzemních
částech rostliny silně jedovatá a při potřísnění pokožky
dochází na světle k těžkému, bolestivému a dlouho se hojícímu poleptání, které může mít i trvalé následky. Likvidace bolševníku je i proto velmi obtížná. Jeho zavlečením do
Evropy byla narušena biologická rovnováha.
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STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA 2
Kdo je člověk? Jaké místo ve světě mu náleží? Odpovědi na
tyto otázky hledali lidé od nepaměti. Každý národ a každá kultura si vytvářely vlastní představy, které se tradovaly
z generace na generaci. Vznikaly různé stvořitelské (= kreační) teorie, v nichž hlavní roli zastával obyčejně nějaký bůh
či více bohů. Vztah, který si lidé k těmto bohům budovali,
dal vzniknout různým náboženstvím. Kromě toho vznikaly
i vědecké teorie – ty svoje předpoklady (hypotézy) potvrzují
prostřednictvím vědeckých metod.
Mýty o stvoření člověka
Existují tři skupiny mýtů o stvoření člověka (s. 11):
1. Člověk byl stvořen z nějaké části Země (z hlíny, bahna,
kamení, dřeva apod.). Tuto variantu najdeme v severských či
inckých mýtech.
2. Člověk vznikl ze spojení dvou bohů (např. v indických
mýtech).
3. Člověk pochází z části boha, např. z jeho slz (egyptský
mýtus).
Stvoření podle Bible
Bible, sestávající ze Starého a Nového zákona, je základním
textem křesťanství. V první kapitole Genesis (první kniha
Bible) nalézáme schematické uspořádání stvořitelských činů
v šesti dnech. Stvoření světa podle Bible:
1. den: světlo
2. den: obloha a dělení vody
3. den: země, moře a vegetace
4. den: Slunce, Měsíc a hvězdy
5. den: hmyz, ptáci a ryby
6. den: ostatní živočichové a člověk
7. den: odpočinek
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„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná
a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad
vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. A viděl Bůh
světlo, že bylo dobré, i oddělil Bůh světlo od tmy. A nazval
Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro,
den první.“
Genesis 1:1–5
Bible a jiné náboženské texty obsahují řadu tvrzení o přírodě, o Zemi a vesmíru včetně stvoření světa. V průběhu vývoje společnosti a rozvoje vědeckého poznání se tato tvrzení
dostala do konfliktu s novými poznatky přírodních věd (astronomií, matematikou a fyzikou, chemií i biologií a zeměpisem).
Spory mezi přírodovědci a církví se vyhrotily ve středověku
při prvních významných astronomických objevech (G. Galilei, M. Koperník, G. Bruno, J. Kepler aj.). Zjištění, že Země
se otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce, že tedy není
středem vesmíru, považovala církev za ohrožení náboženského učení. Proto se k zastáncům vědeckých názorů chovala mnohdy krutě. Později však pod tlakem důkazů a dalších
poznatků církev všechny tyto astronomické a přírodovědecké skutečnosti uznala a přijala. Ukázalo se totiž, že nejsou
v rozporu s křesťanským učením, ale jen s dogmaty, ustrnulými poučkami a tvrzeními.
Sporným bodem mezi přírodními vědami a křesťanským náboženstvím je evoluční teorie (viz dále). Část církevních představitelů a věřících v ní vidí ohrožení víry ve stvoření života
a člověka Bohem, a proto propagují stvořitelské představy.
Řada věřících však mezi evoluční teorií a vírou zásadní rozpor nevidí. Vědu nechávají přírodovědcům a evoluci přijímají
jako „metodu Božího tvoření života“ plně slučitelnou s vírou.
Pokud se věda a víra respektují, nemusí docházet k nedorozuměním. Ostatně řada zastánců evoluční teorie z řad vědců se
nijak netají vírou v Boha.
Teorie samoplození
Už starověcí filosofové přišli s myšlenkou, že organismy
vznikly přímo z neživé hmoty. V dřívějších dobách mělo toto
tvrzení mnoho stoupenců, protože mu nasvědčovala řada
„důkazů“, např. hnijící maso se pokrylo larvami. Tento důkaz
vyvrátil teprve v roce 1668 italský lékař Francesco Redi.
Zabalil maso tak, aby se k němu nedostaly mouchy, a larvy
se na mase neobjevily. Teorie samoplození buněk měla své
zastánce až do poloviny 19. století, kdy francouzský vědec
Louis Pasteur řadou pokusů dokázal, že vzduch je sám o sobě
plný mikroorganismů, které způsobují např. kvašení (s. 62).
Panspermická teorie
Panspermická teorie vznikla na počátku minulého století.
Vypracoval ji švédský chemik a fyzik Svante August Arrhenius (nositel Nobelovy ceny – 1903), který předpokládal, že
život je po celém vesmíru rozšířen ve formě zárodků (kosmozoí). Když dopadnou zárodky na vesmírné těleso, na kte-
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rém jsou vhodné podmínky pro život, rozvinou se do vyšších
forem života. Myšlenka ale naráží na jeden klíčový problém
– vesmírné záření by pravděpodobně takovéto zárodky zahubilo. V současnosti se objevuje tato teorie v upravené podobě. Přišel s ní britský biolog a fyzik Francis Crick (nositel
Nobelovy ceny – 1962, viz s. 42). Podle jeho verze mohou
za rozšíření kosmozoí do vesmíru vyspělé civilizace, které je
uzavřely do bezpečí kosmických lodí a uchránily je tak před
zhoubným zářením. Podle Cricka byla naše Země vytipována mimozemskou civilizací a úmyslně na ni byly přeneseny
zárodky, jako např. bakteriální spory, z nichž se později vyvinuly pokročilejší formy života. Není vyloučeno, že otázka
mimozemských civilizací díky pokroku vědy v tomto tisíciletí přestane být záležitostí vědecko-fantastických románů
a stane se součástí základního výzkumu. Crick se začal touto
teorií zabývat, když si uvědomil obtížnost vysvětlení vzniku
života na Zemi na základě našich současných vědomostí.
Evoluční teorie
Zásadní zlom v nazírání na vznik života na Zemi přinesla až
v 19. století evoluční teorie Charlese Darwina (z latinského
evolutio = vývoj), podle níž se organismy pozvolna a trvale
vyvíjejí, a to od jednodušších forem k dokonalejším. Základem této teorie je dnes už potvrzená domněnka, že pokud se
změní životní podmínky, přežívají pouze nejlépe přizpůsobení jedinci. Evoluční teorie se opírá o několik jednoduchých
tvrzení:

Teorie inteligentního designu
Tuto teorii vytvořili teprve nedávno skalní odpůrci evoluce.
Teorie nepopírá darwinovské principy, ale tvrdí, že život by
nikdy nevznikl a nevyvinul se do tak složitých a rozmanitých
současných forem bez Božího zásahu. Zastánci teorie tedy
předpokládají, že by nedocházelo k evolučnímu vývoji bez
současných zásahů vyšší moci, inteligentního designéra.
Charles Darwin, syn lékaře a vnuk známého botanika
a básníka, se narodil 12. února 1809 v Shropshire v Anglii. Svůj zájem o přírodopis
rozvíjel při studiu medicíny
a teologie. Pověst uznávaného přírodovědce si získal díky
pětileté plavbě na lodi Beagle
jako účastník expedice, která
měla zmapovat pobřeží Jižní
Ameriky. Darwin během cesty studoval geologické jevy, zkameněliny a živé organismy.
Nasbíral ohromné množství vzorků přírodnin, z nichž mnohé byly dosud neznámé. V roce 1859 publikoval dlouho připravovanou knihu O původu druhů, která se stala základním
kamenem moderní biologie. Darwin zde popisuje fenomén
evoluce a s rozvahou argumentuje proti názoru, že všechny
živé organismy byly stvořeny Bohem v takové podobě, v jaké
je známe dnes. Kniha vyvolala rozsáhlou diskusi nejen mezi
přírodovědci, ale i mezi filosofy a teology. Další významnou prací byl spis O původu člověka (1871), ve kterém autor
poprvé naplno vyslovuje myšlenku, že „člověk pochází z opice“, a Bůh ho tedy nestvořil v jeho současné podobě. Vlnu
nevole, kterou dílo zvedlo, Darwin očekával. Za svou teorií si
však pevně stál a podložil ji četnými důkazy.
Darwin pokračoval ve výzkumu a publikoval řadu dalších
knih věnovaných rostlinám a živočichům, včetně člověka.
Charles Darwin zemřel 19. dubna 1882 v Kentu v Anglii.
Jeho ostatky byly uloženy ve Westminsterském opatství, na
čestném místě poblíž hrobu fyzika Isaaca Newtona. Z jeho
myšlenek vycházejí vědci dodnes.

...a teď vy!
1. Organismy plodí více potomků, než kolik je schopných
2M) V minulosti stály náboženský a vědecký výklad svěpřežít a rozmnožit se.
ta nesmiřitelně proti sobě. Jak je tomu nyní? Diskutujte.
2. Organismy, které přežijí, jsou lépe přizpůsobeny svému
životnímu prostředí než jejich předci.
3. Vlastnosti předků se přenášejí na jejich potomstvo.
4. Generace po generaci, nesčíslněkrát po sobě, přežijí lépe
přizpůsobení jedinci, kteří předávají své vlastnosti potomstvu a dávají mu tak větší šanci přežít.
Obr. 2.33 na následující dvoustraně – Přehled geologických
období Země od prahor po čtvrtohory. V levém sloupci je

S rozvojem evoluční teorie se začala utvářet i teorie evolu- zobrazen vývoj ve vodě, v pravém na souši. Popište podle obrázků,
ce člověka. Zasloužil se o to opět především Charles Darwin co se v zobrazených obdobích dělo. Správnost si ověřte ve shrnutí
svým dílem O původu člověka (The Descent of Man, 1871). na s. 30.
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Shrnutí a opakování

Země byla po svém vzniku (před 4,6 miliardami
let) pro život nevhodná. Před 4 miliardami let se
začala ochlazovat, což poté umožnilo postupné
vytváření zemské kůry. Začaly se oddělovat první oceány a kontinenty. Jejich poloha a tvar byly
zcela jiné než dnes. Nejstarší období vývoje
Země nazýváme prahory. První život se vyvinul
v prahorních oceánech asi před 3,8–4 miliardami
let. Prahorní organismy byly jednobuněčné, podobné dnešním bakteriím. První živé organismy,
po kterých zůstaly stopy, jsou sinice, které přežily
až do současnosti. Období starohor začalo asi před
2,5 miliardami let, kdy se na Zemi objevily složitější
jednobuněčné a posléze první mnohobuněčné
organismy. Ke konci starohor, kdy se zvýšil obsah
kyslíku v atmosféře a vznikla ozonová vrstva, se
vytvořily příznivé podmínky i pro život na souši.
Osídlením souší začíná období prvohor,
v němž došlo k mohutnému rozvoji života. Souš
nejprve osídlily rostliny, potom živočichové. Název
tehdejšího jediného superkontinentu je Pangea.
Na konci prvohor došlo k velkému vymírání,
zaniklo asi 95 % tehdy žijících druhů organismů.

Druhohory jsou známé jako období dinosaurů,
ale vyvinuli se v něm také savci, první ptáci nebo
dokonalejší rostliny. Také druhohory skončily velkým vymíráním. Pro třetihory bylo typické teplé
a vlhké podnebí, které umožnilo velký rozvoj
savců a ptáků. Objevil se také první předchůdce
člověka – australopiték. Ke konci třetihor se
značně ochladilo. Začalo poslední období vývoje
Země, čtvrtohory. V nich docházelo k střídavému
oteplování a ochlazování, kdy se rozsáhlé oblasti
pokryly pevninskými ledovci. Tato období označujeme jako doby ledové. Na jejich konci došlo
k dalšímu vymírání organismů, hlavně velkých
savců. Po poslední době ledové (asi před 10 tisíci
lety) se začalo podnebí pozvolna oteplovat, ledovce
začaly ustupovat, hladiny moří stoupat a pevniny
nabyly své dnešní podoby.
V období čtvrtohor se vyvíjel i člověk. První lidé
(člověk zručný – Homo habilis) se objevili v Africe
na počátku čtvrtohor. Dnešní člověk (člověk
rozumný – Homo sapiens) se vyvinul v Africe asi
před 200 tisíci lety. Lidé postupně osídlili všechny
kontinenty.

Otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

•

Popište, jak asi vypadala Země po svém vzniku. Proč byla nevhodná pro život?
Kdy vznikly první oceány a kontinenty? Co jejich vznik umožnilo?
Které organismy se objevily na Zemi jako první? Které organismy zanechaly hmatatelné stopy?
Jak se změnily podmínky pro rozvoj života ve starohorách? Proč byl život omezen na moře a oceány?
Co umožnilo přechod života z vody na souš a ve kterém období k tomu došlo?
Zkuste vysvětlit, proč rostliny osídlily souš dříve než živočichové.
Vyjmenujte některé prvohorní organismy, které přežily v přibližně stejné podobě dodnes.
Čím skončilo období prvohor? Co mohlo takovou událost způsobit?
Které organismy se vyvinuly v druhohorách? Co o nich víte?
Kdy se na Zemi objevili první savci? Kdy došlo k jejich rozvoji?
Co je typické pro podnebí v třetihorách? Jaký mělo vliv na rozvoj organismů?
V kterém období nastaly doby ledové? Jak ovlivnily život na Zemi?
Kteří savci vyhynuli na konci poslední doby ledové? Vyhynuly ve čtvrtohorách ještě další organismy?
Znáte některé z předchůdců člověka? Který z kontinentů je „kolébkou“ lidstva?
Spolu s objevem Ameriky objevil Kolumbus i její obyvatele. Jak se na tento kontinent dostali?

Zamyslete se: Co je to život? Co mají společného organismy žijící dnes na Zemi? A čím jsou
všechny organismy tvořeny?

