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Kamenný archív Zeme leží vo vrstvách 
DNA Zeme  



     Čo ovplyvňuje klimatické podmienky Zeme? 

 
►nebeská mechanika s cyklickými zmenami zemského   

  orbitu (množstvo slnečnej energie dopadajúcej na Zem sa  

  periodicky mení so zmenami astronomických parametrov  

  Zeme) 

►obsah skleníkových plynov v atmosfére 

►obsah kyslíka v atmosfére a stav ozónovej vrstvy  

►intenzita solárneho žiarenia – slnečná insolácia  

  (slnko 4 miliardy rokov zvyšuje intenzitu solárneho   

  žiarenia) 

►rozloha a rozmiestnenie kontinentov a oceánov,  

  úroveň mora Albedo, oceánske prúdenie 

►aktivita zemského vnútra – vulkanizmus a orogenéza  

►intenzita zvetrávania hornín na zemskom povrchu  

►katastrofické údalosti  
 



Zmeny zemského orbitu  
(Milankovičové cykly – kombinujúce sa účinky periodických zmien zemského orbitu) 

Milankovičové cykly Zemského orbitu 

P – precesia : krúživý pohyb zemskej osi 

(uhol 23.5°) – precesný obeh 25 700 r. – tzv. 

Platónov rok  

T – tilt : sklon zemskej osi k rovine ekliptiky 

(21.8 – 24.4°) – Chandlerová perióda 42 000 r.  

E -  excentricita : deformácia obežnej dráhy 

Zeme okolo Slnka - cyklus 100 000 r.      

tanec Zeme 

gigantický zotrvačník  
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Členenie klimatického vývoja Zeme na: 

 

►skleníkové a hypertermické obdobia  

►chladničkové a glaciálne obdobia  

►glacioéry – kryogény, termoéry 

►termochróny, kryochróny 



Skleníkové a hypertermické obdobia Zeme 

Prehriata Zeme  



Zmeny v obsahu oxidu 

uhličitého počas fanerozoika  

Výrazná pozitívna korelácia 

medzi obsahom  CO2 a globálnou 

teplotou za Zemi za obdobie 

ostatných 400 000 rokov 

-obsah CO2  v atmosfére v 

súčasnosti je 345 ppm s ročným 

prírastkom 1 – 5 ppm  

 

Čo otepľuje Zem   skleníkové plyny 



Intenzita solárneho žiarenia  

- slnko 4 miliardy rokov zvyšuje intenzitu solárneho žiarenia, za toto 

obdobie zvýšilo intenzitu o 30%  



Hladina svetového oceánu – jej úroveň a Albedo  

         určuje energetický príjem oceánov   

◄ najvyššia hladina mora v   

      skleníkovom období kriedy   



Globálne oteplenie pri zrode nového sveta (550 mil.r.)  

- kambrická explózia – Veľký tresk života 

- nárast obsahu kyslíka, radiácia života, zväčšovanie tiel organizmov  

  vplyvom zásobovania tela kyslíkom    

- nástup predácie – diverzifikácia života – kambrické „beštiárium“ 

- nástup skeletonizácie organizmov – od kolagénu k tvrdým schránkam     

  (vápnité a chitínové štíty) – energeticky veľmi náročný proces tvorby   

  exosleletov    

- ikonické článkonožce prvohôr – trilobity – predchodcovia hmyzu, pavúkov    

  a kôrovcov   

 



Permská teplotná a kyslíková kríza (300-250 mil. r.) 

► perm je extrémnym obdobím na ktorého začiatku prebehlo veľké zaľadnenie 

Gondwany a na konci nastúpili hypertermálne podmienky s najväčší masový 

vymieraním v histórii života (95% druhov) 

► príčinou prehriatia Zeme bol ohromný vulkanizmus, ktorý sa pred 250 mil. r. na 

Sibíri, ktorý bol iniciovaný veľkou horúcou škvrnou alebo alternatívne pádom telesa s 

impaktovým kráterom Wilkes na Antarktíde). Sibírske trapy majú rozlohu 2 mil. km2, a 

sú pokryté čadičovými lávovými príkrovmi. 

► z tohto vulkanizmu sa do atmosféry dostalo ohromné množstvo oxidu uhličitého, 

ktorý vyvolal skleníkový efekt a enormný nárast teploty. 

►  nárast teploty však bol aj spúšťacím mechanizmom na uvoľnenie veľkej kubatúry 

metánu do oceánov (hydráty metánu na dne oceánov sú stabilné len do 5°C, ak 

vzrastá teplota uvoľňujú sa do morskej vody), ktorý sa oxidáciou s kyslíkom stal 

ďalším zdrojom CO2. V dôsledku spotreby kyslíka sa permské oceány stali hnijucimi a 

acidifikovanými moriami s neznesiteľnými podmienkami pre život. Nastalo masové 

vynieranie.     



Najvýraznejším skleníkovým obdobím bola krieda  

(145 – 65 mil.r.): 

► obdobie planéty bez ľadu 

► teplota až o 10°C vyššia ako v súčasnosti  

► vysoký stav hladiny mora (vrchol morskej transgresie ~ 90 Ma) 

► obsah oxidu uhličitého 4x až 8x vyšší ako v súčasnosti  

► nízky teplotný gradient, nevýrazná klimatická zonalita, vyrovnaná klíma a  

    rozšírenie palm a  studenokrvných jašterov v polárnych oblastiach.   

 
Globálna cirkulácia atmosféry v súčasnosti  Globálna cirkulácia atmosféry v kriede 



► počas kriedy sa predpokladá chýbanie  Ferrelovej bunky a expanzia Hadleyho 

bunky do vyšších zemepisných šírok s priamym stykom s Polárnou bunkou 

► v kriede sa predpokladá vyššia hodnota precesného uhla, ktorá sa prejavuje 

vyrovnávaním klímy, pretože polárne oblasti dostávajú viac slnečnej energie 

► najsuchšie obdobie Zeme, dezertifikácia kontinentálnych oblasti bola v kriede 

rozsiahla, existovala napr. kriedová Gobi (najbohatšie náleziská kriedových 

stavovcov na svete),  Arizonská púšť, a i. Rozšírovanie arídnych a suchých oblastí 

zrejme poukazuje na väčšiu precesiu zemskej osi. Podobne aj dezertizáciu Sahary 

pred cca 9 000 r. (resp. 4 000 r.) tiež vyvolala mala zmena sklonu zemskej osi  (z 

24,14° na 23,45°), ktorá preorientovala Hedleyovu cirkuláciu do oblasti Sahary, 

kde sa stala arídnou oblasťou s minimom zrážok. 

Kriedová Gobi 

púšť Arizóna 



► kriedové oceány epizodicky bez kyslíka – anoxické podmienky. Kyslík strácali 

vplyvom prehriatia vody (studená voda obsahuje viace O2 ako teplá),  vysokého 

obsahu CO2 (vulkanizmus), vysokej bioproduktivity a akumulácie organickej 

hmoty (rozklad a oxidácia), nízkej aktivity termohalinnej cirkulácie, a i.  

► tieto anoxické sedimenty predstavujú horizonty masového vymierania, 

biologickej inovácie, fylogenetických zmien organizmov a pod.   



Treťohorné teplotné maximum a klimatické optimum (55 až 34 mil. rokov) 

► Eocén : najteplejšie obdobie za posledných 100 mil. r. (posledný   

   greenhouse) 

► globálna priemerná teplota vzrástla o 6 – 8°C, teplé však boli aj polárne 

oblasti (napr. výskyt paliem a krokodílov v severnej Kanade) 

► koncentrácia CO2 nad 1000 ppm, vďaka uvoľneniu veľkého množstva 

hydrátov metánu, ktorý odčerpal O2 z morskej vody a zoxidoval na CO2 

► v dôsledku chýbania zaľadnenia hladina svetového oceánu bola o 50 m 

vyššie  

► vďaka spojeniu Antarktídy s Južnou Amerikou a Austráliou fungovala 

termohalinná cirkulácia a oceánske prúdy prinášali teplú tropickú vodu do 

južnej polárnej oblasti (tá sa teplotne izolovala a postupne zaľadňovala až 

otvorením sa Drakeovho a tasmánskeho prielivu pred 34 mil.r.).   



► 

► 

Eocénny trend extrémneho otepľovania a postupného ochladzovania v 

Západných Karpatoch  

Mikrofosílie s hrubou kalcifikáciou 

indikujúce vysoký obsah CO2  

Mikrofosílie s jemnejšou kalcifikáciou 

indikujúce znížený obsah CO2 



Globálne ochladzovanie  



Globálne doby ľadové: 

► hurónska ľadová doba (2.4 – 2.1 mld. rokov) 

► vendská doba ľadová (Snowball Earth) (716.5 – 635 mil. rokov) 

► andsko-saharská doba ľadová – neskoroordovické zaľadnenie (430 – 460   

    mil. rokov)  

► Gondwanské zaľadnenie - karská ľadová doba (Karoo Ice Age) – (na  

   hranici karbónu a permu pre 300 mil.r.) 

► antarktické zaľadnenie pred 34 + 25 mil. r.   

► arktické zaľadnenie (pred 3 mil. r.) 

► malá doba ľadová (cca 1500 – 1900 r.) – Maunderovo minimum slnečnej  

    aktivity  



               Starohory (proterozoikum)  

– časové obdobie od objavenia sa voľného kyslíka po najskorší výskyt 

organizmov s pevnými kostrami (2.5 mld. po 570 mil. r.) 



veľká kyslíková udalosť  

(2.4 mld. rokov) 

- kyslík nie je skleníkový plyn  

- je to reaktívny prvok, oxidačné činidlo  

- v prvopočiatkoch sa kyslík viazal hlavne na železo, z 

čoho vznikali oxidy Fe – tzv. páskované železné rudy  

- po oxidácii železa sa voľný kyslík akumuloval v 

atmosfére, čo viedlo k veľkej kyslíkovej udalosti z 

obdobia archaika a proterozoika.   

- atmosféra preplnená kyslíkom stratila skleníkový 

efekt, ale vďaka tomu sa okolo Zeme vytvorila 

ozónová vrstva 

- Zem nedokázala udržiavať a akumulovať slnečnú 

energiu a dochádza k hurónskej ľadovej dobe, 

najdlhšej ľadovej dobe v histórii Zeme (cca 250 mil.r.).  

Hurónska ľadová doba 2.4 – 2.1 mld. rokov  



Snowball Earth 
Kryogénna perióda 850-630 Ma 

 

Sústredenie kontinentov Rodinie 

v rovníkovej oblasti vyvolalo 

rozsiahle zvetrávanie, pri ktorom 

sa z atmosféry odstraňovalo CO2    



Sturtinské zaľadnenie  Marinoanské zaľadnenie 

Teória snehovej gule (716.5 – 635 mil.r.) 





Ordovické zaľadnenie (444 mil.r.) 

► bolo pravdepodobne dôsledkom kaledónskej orogenézy s 

intenzívnym vulkanizmom pri vzniku a subdukcii oceánu Iapetus  

► vulkanické horniny podľahli rozsiahlemu zvetrávaniu, ktoré 

spotrebovalo veľké množstvo CO2 

(2CO2+3H2O+CaAl2Si2O8=Ca+2HCO3+Al2SI2O5 (OH)4 

► znížením obsahu oxidu uhličitého sa znížil aj skleníkový efekt 

atmosféry, čo viedlo ku globálnemu ochladeniu na konci ordoviku 

► kaledónske horstvo predstavovalo „Himaláje“ starších prvohôr, 

spôsobilo zmeny atmosférickej cirkulácie a konfigurácie 

kontinentálnych okrajov, ktoré poskytli biotopy pre prvých štvornohých 

obojživelníkov (prechod života na súš) 



►na konci paleozoika (300 mil.r.) došlo k 
anomálnej koncentrácii kyslíka a to 
produkciou nahosemenných rastlín 
(karbónske pralesy) 

►tento nárast koncentrácie  

kyslíka a hustejšia atmosféra umožnili  

vznik lietania hmyzu a gigantizmus  

hmyzu a plazov (tetrapódov)   

►vývoj plazov na konci karbónu viedol k 

prvým cicavcovitým plazom, ktorým sa 

darilo v kyslíkatej atmosfére. Deficit kyslíka 

s následkom permského vymierania však 

tento vývoj zastavil, čo lepšie vyhovovalo 

sauropsidným plazom (neskorším 

dinosaurom),  ktoré si vyvinuli efektívnejšie 

dýchanie (aj ich potomkovia - vtáky dnes 

dokážu lietať vo výškach, kde človek 

potrebuje kyslíkovú masku).      

►dostatok kyslíka vo štvrtohorách  

mohol byť veľmi dôležitým faktorom aj v  

evolúcii človeka, pretože mozog  

spotrebuje takmer štvrtinu celkovej  

telesnej spotreby kyslíka.   

Hyperoxia - vysoké prekysličenie atmosféry  



Gondwanské zaľadnenie (300 mil.r) 

- Jeden z dôkazov 

platňovej tektoniky  



Arktické zaľadnenie – Zem prešla na glaciálny režim 

pred 2.5 mil. rokov  



 Klimatický zvrat ku glaciálnemu režimu pred 2.5 

mil. r. na začiatku pleistocénu 

 odvtedy bolo preukázaných 6 hlavných glaciálov, v 

ktorých priemerná celoročná teplota dosahovala nulu 

 teplejšie obdobia interglaciálov  – priemerná zimná 

teplota dosahovala 8-14 °C 

 počas mindelského zaľadnenia pred 450 tis. r. 

morská hladina 140 m pod dnešnou úrovňou, v 

nasledujúcom interglaciáli morská hladina + 20 m 

nad dnešným stavom 

 posledný glaciál začal pred 80 a skončil pred 23 tis. 

rokmi, v súčasnosti žijeme v období interglaciálu 

podľa tohto cyklu by sme mali byť pred nástupom 

doby ľadovej     

 



Nordické systémy 

Severoamerický 

Visla 

Eem 

Saale 

Holstein s.l. 

Elster 

Cromer 

Menap + Bavel 

Waal 

Eburon 

Tegelen 

Pretegelen 

Severoeurópsky 

HOLOCÉN 

Würm 

Riss - Würm 

Riss 

Mindel - Riss 

Mindel 

Günz - Mindel 

Günz 

Donau - Günz 

Donau 

Biber - Donau 

Biber 

 

Alpský systém 

0,01 - 0 

0,11 – 0,01 

0,13 – 0,11 

0,37 – 0,13 

0,45 – 0,37 

0,7 – 0,45 

0,85 – 0,7 

1,2 – 0,85 

1,4 – 1,2 

1,7 – 1,4 

2,2 – 1,7 

2,5 – 2,2 

 

Vek (mil. 

rokov) 

Wisconsian 

Sangamon 

Illinoian 

Yarmouth 

Kansasan 

Aftonian 

Nebraskan 



Terestrické hypotézy:  
• zmeny v rozložení pevnín, prielivov 

a pevniských mostov 

• zmena Golfského prúdu 

• putovanie pólov 

• obsah CO2 v ovzduší   

 
 

Astronomické hypotézy: 
   

• zmeny slnečného žiarenia, zmeny 

uhla osi Zeme k rovine ekliptiky  

Príčiny zmeny klímy vo štvrtohorách 



Paleogeografické príčiny zaľadnenia 



Teplotná homogenizácia vodného stĺpca oceánov počas globálneho oteplenia 

môže viesť k zastaveniu termohalinnej cirkulácie a k ochladeniu niektorých 

kontinentov  

! ! 







Malá doba ľadová: od stredoveku do konca 19. stor.  

1315 – 1321 veľký hlad  

1350 Vikingovia opustili svoje západné osídlenie v Grónsku  

1500 v Anglicku prestáva pestovať vinič  

1588 v auguste veľká víchrica priniesla skazu väčšiemu počtu lodí 

španielskej armády, ktorá tak urýchlila jej porážku v strete s anglickým 

loďstvom  

1590 – 1850 vlna alpského glaciálneho zaľadnenia dosiahla v období malej 

doby ľadovej maximum  

1687 – 1692 studené zimy a chladné letá spôsobili neúrodu  

1693 – 1694 veľkú časť severnej Európy zachvátil veľký hladomor  

1696 – 1697 Fínsko prišlo v dôsledku hladomoru o tretinu obyvateľov  

1812 – kruté mrazy v decembri 1812 urýchlili porážku Napoleonovej armády 

v priebehu jeho vojenského ťaženia do Ruska, teploty vtedy klesali až na 

−37,5 °C  

1841 – 1851 pri "veľkom hlade" v Írsku zomrelo viac ako jeden milión ľudí  

 

Obdobie mladšieho Dryasu – 8 200 r. p.n.l – spomalenie 

Golfského prúdu vplyvom globálneho otepľovania  





Zem v totálnom ohrození 



 

Veľké bombardovanie Zeme  

 

 

Ťažké bombardovanie Zeme – 4 až 3.8 miliardy rokov  

 

Druhé veľké bombardovanie Zeme - v období pred 3,8 až 

1,8 miliardy rokov, kedy na Zem dopadlo prinajmenšom 

sedemdesiat vesmírnych kolosov s priemerom až 40 kilometrov. 

Vedci doteraz vychádzali z toho, že fáza intenzívnych dopadov 

vesmírnych telies, takzvané neskoré veľké bombardovanie, sa 

skončila už pred 3,8 miliardy rokov – teda pred vznikom života.  



►Bavorsko – kráter Ries, Ø 24 km, 

prírodná katastrofa pred 15 miliónmi 

rokov. 

►Juh USA – arizonsky kráter Meteor 

Crater, Ø 1200 m, vznik pred 50 000 

rokmi. 

►Juhoafrická republika – kráter 

Vredefort,  Ø 300 km, vznik pred 2 

miliardami rokov. 

►Karibské more – kráter Chicxulub, Ø 

180 km, vznik pred 65 miliónmi rokov. 

►Sibír a východné pobrežie Kanady – 

kráter Popigaj, Ø 100 km, vznik pred 35 

miliónmi rokov, kráter Chesapeake Bay. 

►Čína rok 1490 – dážď kamenných 

meteoritov usmrtil 10 000 ľudí.  

►V roku 1908 dopadlo kozmické teleso 

do Tajgy na Sibíry (Tunguská 

katastrófa). 

Impaktové krátery vo svete 



Poloostrov Yucatan v Mexickom zálive –  

miesto dopadu asteroidu s veľkosťou okolo 10 km 



Eocénny impakt – Chesapeake Bay – možná príčina ochladenia na hranici 

eocén- oligocén  



Kriedovo-terciérna hranica (65 Ma) 

K/T boundary 



pred impaktom 

po impakte 



Zmeny podmienené aktivitou plášťa a vulkanizmom 

 



Central Atlantic Magmatic Province – najmohutnejší 

vulkanizmus z iniciálneho štádia otvárania 

atlantického oceánu na hranici trias / jura  



Veľké vulkanické erupcie - supervulkány: Toba (pred cca 

70 000 r.) Krakatoa (1883), Santorín (1600 p.n.l), Pinatubo 

(1991), Staint Helens (1980), a i. 

Dôsledky: vulkanická zima, zaprášenie atmosféry, kyslé 

dažde, oxid uhličitý, a pod.  

Rozsiahle vulkanické oblasti Zeme: Sibírske trapy, CAMP – stredoatlantická 

magmatická provincia, Dekanské trapy. 



Toba (Sumatra, Indonézia) 

Supervulkán – Supererúpcia  

69 000 – 77 000 rokov 

vulkanická zima a ochladenie  

decimácia hominidov a 

ovplyvnenie ich ďalšej evolúcie 

 (DNA)  

 

 



Klimatický režim 

Tvorba oceánskej kôry 

Oxid uhličitý 

Teploty 

Zmeny morskej hladiny a zaľadnenie  

Vymieranie organizmov a kyslíkové krízy   

svetové zásoby ropy  

Faktory klimatických 

zmien Zeme  



Zem je vzácna perla, ktorej krehkosť treba strážiť 

Ďakujem za pozornosť 


