
MEZOZOIKUM
PERM – červené pustatiny sa rozšírujú

Kontinenty sa pribliţujú za vzniku superkontinentu Pangea

Vznik Pangei spôsobil redukciu, príp. zánik  mnohých  šelfových 
oblastí 

Nahosemenné rastliny zatláčajú postupne výtrusné a ihličnaté 

- tento zlom označujeme ako hranicu medzi paleofytikom –

a mezofytikom. 



PERM, 229 – 251 mil. r.



Milleretta
Peltobatrachus

Lycaenops Lystrosaurus
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ŢIVOTNÉ FORMY PERMU



Pelycosauria

S. Amerika, Texas



Girtyocoelia

Glossopteris

S. Amerika, Texas – filtrujúca hubka 

Papraď – jej rozšírenie je dôkazom spojenia 

pevnin do  superkontinentu Gondwana



Aulophyllum Titanophoneus



Paramblypterus sp.



Otlačky obojţivelníkov



Discosauriscus austriacus



Walchia piniformis



Moravocoleus permianus



HROMADNÉ VYMIERANIA



TRIAS, 251 – 199 mil. r.

TRIAS  - vznik tethydneho oceánu – čechy sú ostrovom

Náznaky rozpadu Pangei – na JV sa zakladá priestor budúceho Indického oceánu



Eudimorphodon Rutiodon PrasličkyDesmatosuchus Metoposaurus

PostosuchusCoelophysisLes  nahosemennýchPlacerias Cykasy

TRIASOVÉ  NOVÉ  MEXICO

Úsvit  dinosaurov 



Nothosauridae Eudimorphodona

Švajčiarsko, morský predátor Taliansko, lietajúci ryboţravý plaz



Nicrosaurus

S. Amerika, krokodílovi podobný predátor



Coelophysisov

Tafonómia – proces od smrti ţivočícha po jeho pochovanie 



Pterodactylus kochi

Kuehneosaurus

Madagaskar, jašterica ako klzákBavorsko,  lietajúci plaz



Ichtyosaurus

Škvrnitý delfín

Aerodynamický tvar plaza sa podobá  tvaru ţijúceho cicavca 



Nothosaurus

S. Afrika,  morský predátor 



STOPA DINOSAURA



JURA, 199 – 145 mil. r. – Vek dinosaurov

- Pokračuje rozpad superkontinentu Pangea

- Tetýdny priestor sa rozšíruje západným smerom - vznik severnej vetvy Atlantiku 

oddelil Európu od Ameriky

- Narastala plocha šelfových oblasti – rozmach plytkomorských faun



Allosaurus



Stegosaurus



Amonity Rhomaleosaurus Stopkoplutvovec Ichthyosaurus

PterosaurusPlesiosaurus

JURSKÝ MORSKÝ PARK



Šiška araukárie, J. Amerika 

Jantárový hrob, 

Baltická oblasť 



Tylosaurus proriger



Compsognathus

Aeger



Compsognathus Comsognathus Pterodactylus

ArchaeopteryxRhamphorhynchusPteranodon

Váţka

SOLNHOFENSKÁ LAGÚNA



Archaeopteryx



Monotremata

Čeľuste  drobného cicavca, Austrália 



Megazostrodon

Ptilodus

Megazostrodon

Ptilodus



Placentalia

Elephantulus



Purgatoria -

Zalambdalestes



Cardioceras cordatum

Perisphinctes sp.

Hibolites hastatus



SKAMENELINY
ŠTRAMBERSKÝCH

VÁPENCOV

1-3. Micracanthoceras microcanthum

4-6.Diceras luci

7. Eustoma pagoda

8. Pleurotomaria multiformis

9. Sphaerodus gigas

10.Prosopon ovale

11.Helicoenia decora

12.H.orbignyi

13. Acanthogyra columnaris



RANÁ KRIEDA, 145 – 99 mil. r. 



KRIEDA – humídna klíma

• Obdobie trvalo 80 Ma.

• Má dve oddelenia: spodná (berias, valanţ, hoteriv, barém, 
apt, alb); vrchná: cenoman, turón, koňak, santon, kampan, 
mástricht)

• Rýchly rozpad Gondwany – juţná vetva Atlantiku sa spája 
so severnou,  Madagaskar a India rýchlo postupujú na 
sever – kolízia s čínskou doskou

• Rozsiahla cenomanská trasgresia  - globálny vzostup 
hladiny aţ o 200-300 m – len 18 % súše ostáva nad vodou 
(dnes je to 29% ) 

• Klíma bola celkovo teplá – chladnejšie výkyvy sú 
dokumentované vo valanţine a apte

• Obdobie významných horotvorných procesov (laramské 
procesy): alpínske vrásnenie – fáza austrijská (pred 
cenomanom) fáza mediteránna (presun príkrovov v turóne)



Organický svet:

• amonity ( 40 biostratigrafických zón) – postupný 

úpadok vo vrchnej kriede, na hranici krieda –

terciér vymierajú

• stratigrafický význam majú planktonické 

foraminifery (20 zón)

• lastúrniky – vedúce skameneliny,  z nich majú 

významné postavenie rudisti (prichytené miskou 

k substrátu pripomínajú korály) – spolu s korálmi 

a riasami tvorili útesy

• hojné sú ustrice – tvorili kolónie

• hojné sú aj ulitníky a jeţovky



• bohatý rozvoj  kostnatých rýb, ţralokov, raji, 
morských plazov (krokodílom podobné 
mosasauri); lietajúce pterosauri dosahujú veľkosť 
aţ 18 m. 

• cicavce – zrýchlený vývoj – objavujú sa 
Placentalia (mozog, zmyslové orgány); z kriedy 
pochádza aj pravdepodobný predchodca opíc – rod 
Purgatorius 

Flóra

• prešla významnými zmenami: v spodnej kriede sa
objavujú prvé kvitnúce krytosemenné rastliny -
Angiospermae



Psittacosaurus

Iguanodon



Vajcia dinosaurov

Čína



Baryonyx Lepidotes Hypsilophodon Prasličky

Iguanodon

Stromové paprade
Baryonyx

Bernissartia

Polacanthus

Megalosaurus

KRIEDOVÁ RIEČNA NIVA



Hypsilophodon



Leguán

Prvá kresba



Crocodyllus

Do súčasnosti preţívajúci  ţivočích od vrchného triasu 



Supersaurus



FLÓRA PERUCKÝCH

VRSTVIEV

1. Myrtophyllum angustum

2. Credneria bohemica

3. Aralia formosa

4. Sagenopteris variabilis

5. Araliphyllum 

kowalewskianum

6. Platanus laevis

7. Cunninghamites oxycedrus

8. Debeya coriacea

9-10.  Diplostrobus stupeckianus

11. Eretmophyllum obtusum

12. Microzamia gibba



SKAMENELINY

1. Amphidonte haliotoideum a

A. orbiculatum

2. Ţraločie zuby

3. Atreta sp.

4. Bdelloidina cribrosa



KRIEDOVÉ

SKAMENELINY

1. Microcorystes parvulus

2. Scapanorhynchus raphiodon

3. Squalicorax heterodon

4. Cretotodus appendiculatus

5. Cretoxyrhina mantelli

6. Allocrioceras sp.

7. Hyphantoceras sp.

8. Scaphites geinitzi

9. Protocardia hillana

10.Mytiloides labiatus

11.Voluta suturalis

12.Rostellaria papilionacea

13.a,b.Micraster cortestudinarium

14.Thecosiphonia erecta



1. Hoplopteryx lewesiensis

2. Xiphactinus sp.



SKAMENELINY

KRIEDOVEJ PANVY

1. Inoceramus cuvieri-lamarcki

2. Collignoniceras woolgari

3. Torquesia cenomanensis

4. Praeactinocamax plenus

5.-6. Lopha diluviana

7. Mytiloides hercynicus

8. Plagioptychus haueri

9. Rhynchostreon suborbiculatum



Ornithocheirus hlavaci

Mosaurus



Terebratulina gracilis a Cretirhynchia minor



1. Squalicorax heterodon

2. Ptychodus latissimus



SPODNOKRIEDOVÉ

AMONITY

1. Saynoceras verrucosum

2. Holcodiscus ex gr. 

diversecostatus

3. Josticeras wiedmanni

4. Anahamulina distans

5. Macroscaphites yvani

6. Silesites seranonis

7. Procheloniceras

albrechtiaustriae



NESKORÁ KRIEDA, 99 – 65 mil. r.



Mezozoikum – terciér

Hranica medzi mezozoikom a terciérom (65 Ma) – významný medzník

v dejinách Zeme (K/T event) – dopad veľkého meteoritu alebo kométy;

enormná vulkanická činnosť (súhra obidvoch faktorov)

Organický svet:

- výrazné zmeny v asociáciach morského planktónu

- vymretie amonitov, belemnitov, inoceramov  a rudistov

- podstatné zmeny sú zaznamenané u ulitníkov, jeţovkach a koráloch 

- vymreli vrchnokriedové dinosaury a morské plazy



Lebka Velociraptora



Tyrannosaurus rex



Skamenené lastúrniky - TRIGONIA



Maiasaura - mláďa hadrosaura



CICAVCE A DINOSAURY MONGOLSKA

Zalambdalest

es
Mononyk

us

Kamptobaata

r

Ovirapto

r
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s
Gallimim
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Časť kostry - PROTOCERATOPSA



Euoplocephalus



ŢIVOT V KRIEDE

Troodon Parasaurolophus Troodon Daspletosaurus

Corythosaurus

MaiasauraMa

iasMaaura
Parasaurolophus

Euoplocephalusus

Styracosaurusus

Pachycephalosaurus



Kosti - TYRANOSAURIDA



Mosasaurus hoffmani

Senzácia  objavu v Mastrichte v r. 1786



Mosasaurus hoffmani

Múzeum v Paríţi 



Mosasaurus hoffmanni

Jašter z rieky Maas, povaţovaný pôvodne za veľrybu, neskôr tieţ za krokodíla



NA ROZHRANÍ KRIEDY A TREŤOHÔR, 65 mil. r.



ŢIVOT V NESKOREJ KRIEDE

Palaeoryctes Triceratops
Ankylosaur

us Presbyornis 

pervetus

Lambeosauru

s

Parasauroloph

usEdmontosaur

us

Albertosaur

usQuetzalcoatlu

s



Ceratops Chasmosaurus



Triceratops



Prierez

kráterom

Súdny

deň



Šokový kremeň



Identifikácia krátera



Triceratops -bylinoţravec



Stenochlana



Amonity



Testudines



TERCIÉR



TERCIÉR

Obdobie trvalo 63 Ma, je rozdelené na dva útvary: paleogén a neogén

Rozloţenie kontinentov bolo blízke dnešnému; rozširoval sa priestor 

Atlantiku – otvorila sa cesta chladnému severnému prúdeniu

Austrália sa oddelila od Antarktídy a nastúpila cestu k S do teplých 

klimatických pásiem – zmena  prúdenia okolo Antarktídy spôsobila, ţe 

od eocénu došlo k jej zaľadneniu.

Africká doska sa pohybovala k S – došlo k alpínskemu vrásneniu 

(Pyreneje, Alpy, Karpaty, Himaláje). 

Tetídne pásmo sa rozdelilo na dve vetvy: na J  Stredozemné more, na  S. 

vznikla sústava paniev – Paratethys  v ktorých sa striedala morská, 

brakická a sladkovodná sedimenácia. 



Messinská kríza v Stredomorí – počas najvyššieho miocénu dočasná izolácia

Stredozemného mora od Atlantiku na Z. a od morského systému Paratetídy na S.

– priestor Stredozemného mora sa menil na vysýchajúce panvy so sedimentáciou

evaporitov (sádrovec, kamemmá soľ o mocnosti aţ 1000 m).

Aridizácia podnebia (šírenie savan na úkor lesov), zosilená erózna činnosť tokov

(vytvorenie obrovských kaňonov).

Klíma – striedanie teplých a chladnejších intervalov s tendenciou ochladzovania –

eocén/oligocén – výrazný chladný pulz (vymieranie foraminifer, nanoplanktónu,

cicavcov), zmeny flóry

Stredný miocén – bol najteplejším neogénnym obdobím (Island bol v oblasti

teplejšieho mierneho pásma)

V pliocéne - oscilácie s trendom ochladzovania vo dvoch fázach (3 a 2,5 Ma) –

moţno povaţovať za začiatok kvartérneho reţimu (nástup glaciálov)



Organický svet:

- foraminifery  -planktonické globigeriny a bentické numulity, assiliny –

skupiny so stratigrafickým významom

- po K/T  nastal rozvoj – krabov, jeţoviek, machoviek, lastúrnikov, ulitníkov

- niky uvoľnené plazmi zabrali ţraloky a morské cicavce

- suchozemské cicavce boli vedúcou skupinou – v eocéne dominovali  párno 

a nepárno kopytníci, chobotnatce, hlodavce (biostratigrafické markre pre 

suchozemské uloţeniny), netopiere, šelmy  

- pribúdalo  vtákov (v neogéne spevavce)

- niektoré plazy sa špecializovali (hady)

- nastal rozvoj hmyzu

- vynorená Beringová úţina  - migrácia  faun medzi Euráziou a Severnou 

Amerikou

- v oligocéne začína veľká radiácia opíc – od nich sa oddeľujú hominidi 

(Homonoidea) aj keď zástupcovia tejto čeľade sú známi od miocénu; za predka 

človeka povaţujeme zástupcov rodu Australopithecus (Afrika 4 Ma)



Flóra:

- pokračuje rozvoj krytosemenných rastlín – v oligocéne predstavovali aţ 

50 percent dnešných  rodov

vplyv ochladzovania podmienil rozvoj tráv a opadavých listnatých stromov

- tropické pralesy sa posunuli do niţších zemepisných šírok

- morská flóra – rozvoj nanoplaktónu, diatomáceí, a horninotvorných 

červených rias



STARŠIE TREŤOHORY, 



Trionyx



Kengurí potkan



Priscacara



Palaeopython



Propalaeotherium



MESSELSKÝ EKOSYSTÉM

Taxodiu

mAsiatosuchus

Palaeot

is

Phoenicite

s

Archaeonycte

ris

Palaeophyton Caricoide

a
Eurotamandu

a

Propalaeotheriu

m

Pholidocercu

s

Eomani

s



OTVORENIE SEVERNÉHO ATLANTIKU



Islandský oheň



FOSÍLNE KVETY



Archaefructus



Hmyz podobný včelám



Palaeocharinus



Bryophyta



STREDNÉ TREŤOHORY



Mucha z Baltu

Ţaba v jantári



Mesohippus

Čeľusť kengury



ŢIVOT V RIVERSLEIGHU

Burramys Hypsiprimnod

on

Bullockorn

is

Priscile

o

Hypsiprimnodo

n
Neohelo

s

Yalkaparido

n

Ekaltadeta



Vačkotiger



HIMALÁJE A TIBETSKÁ

NÁHORNÁ PLOŠINA



MLADŠIE TREŤOHORY



AFRICKÝ RAJ

Homo habilis Sivatheriu

m

Deinotheriu

m

CrocutaHomotheriu

m

Australopithecus

boisei

Hippopotamus

amphibiusHippario

n

Figovnik,bršle

n

kordia



Australopithecus



Premostená medzera



Doedicurus

Megatherium



Toxodon

Hyracotherium



Orangutan

Pan paniscus



Australopithecus africanus



Deinotherium bavaricum



1. Smilax sp.

2-6. Eotrigonobalanus furcinervis

3. Sterculia sp.

4. Trigonobalanopsis rhamnoides

5. Laurophyllum pseudoprinceps

7-10.Daphnogene cinnamomea

8. Majanthemophyllum basinerve

9. Laurophyllum acutimontanum

11. Populus leuce

12. Rhodomyrtophyllum reticulosum 

FLÓRA



1. Alnus julianiformis

2. Paliurus tilifolius

3. Acer angustilobum

4. Rosa lignitum

5. Fraxinus ungeri

6. Daphnogene polymorpha

7. Ulmus pyramidalis

8. Westeria aff. falax

9. Nyssa haidingeri

10. Quercus cruciata

11. Ficus truncata

12. Platanus neptuni

13. Cercidiphyllum crenatum

14. Parrotia pristina

15. Taxodium dubium

16. Liquidambar europaea

17. Camptonia acutiloba

18. Salix haidingeri

19. Acer tricuspidatum

20. Vitis stricta

21. Zelkovia zelkovifolia

22. Acer integerrimum

23. Podocarpium podocarpum

24. Quercus rhenana

FLÓRA SPODNÉHO 

MIOCÉNU



Nyssa haidingeri



1. Bilinia uraschista

2. Dicerca bilinica

3. Palaeobatrachus 

grandipes

4. Elomeryx crispus

5. Trionyx bohemicus

FAUNA



Scopeloides glarisianus

Zenopsis claurus



1. Conus miovoeslauensis

2. Megaxinus bellardianus

3. Ancilla glandiformis

4. Terebra fuscata

5. Natica millepunctata

MÄKKÝŠE:



1.a,b Glycimeris cor

2. Rzehakia socialis

3. Aturia aturi

4.a,b Chlamys macrotis

5. Chlamys latissima

nodosiformis

6. Carcharocles megalodon

7. Trochocyathus affinis

8. Clavatula schreibersi

9. Aporrhais pespelecani

10. Dorsanum duplicatum

11. Melanopsis impressa

FAUNA



KVARTÉR



KVARTÉR

Najmladšie a najkratšie obdobie histórie Zeme – delí sa na pleistocén (2,4 Ma –

10 300) a holocén 10 300 aţ súčasnosť)

Striedanie sa glaciálnych a interglaciálnych období – tieto výkyvy spôsobujú, 

ţe kvartér je obdobím dynamickým:

Faktory: Pozícia Zeme a jej pohyb okolo Slnka (excentricita, 100 aţ 500 tisíc 

r.); zmeny uhla sklonu zemskej osi (oblikita, 41 tisíc r.), zmeny precesie 

rotačnej osi Zeme v intervaloch 19 – 23 tisíc rokov.



Teplotné výkyvy mali za následok:

- posun klimatických pásiem,

- glacioeustázia – roztápaním ľadovcov zdvih pevnín (Škandinávsky 

poloostrov počas holocénu bol zdvihnutý o 250 m; dnes je zdvih 9 mm 

kaţdý rok)

- opakovaná migrácia rastlinných a ţivočíšnych  spoločenstiev

- striedanie sa odbobí deštrukcie a akumulácie – utváranie dnešného reliéfu

- nástup súčasných biocenóz vrátane človeka

- pri štúdiu kvartérnych uloţenín – moţno pouţiť princíp aktualizmu lepšie 

ako u starších sedimentov



V pleistocéne moţno vyčleniť tri rôzne rady klimatických výkyvov:

Cykly I. rádu – (100 tisíc r.) – zahrňujú celé glaciály a interglaciály

Glaciál: rozšírenie kontinentálnych i horských ľadovcov, trvalo zmrznutá pôda

(permafrost) – suchá klima bez vegetácia (tundra), mechanické rozrušovanie

hornín, eolická činnosť

Interglaciál: podnebie s vyššou priemernou ročnou teplotou a väčšími zráţkami

ako dnes

Rozvoj listnatých lesov, lesnej pôdy, tvorba sladkovodných vápencov a loţísk

rašeliny

Cykly II. rádu: sú známe z mladšieho obdobia pleistocénu a to z glaciálu. Delia

sa na štadiály - t.j. vrcholy glaciálov (zaľadnenia) a interštadiály (teplejšie

obdobia) – v ktorých vznikali stepi, lesostepi s čiernozemami. Letá boli teplé,

suché, zimy studené ( priemerná ročná teplota od 2-6 º C). Trvanie štadiálov sa

odhaduje na tisícky rokov

Cykly III. rádu – ide o krátkodobé vlhšie obdobia v rámci posledného štadiálu –

intervaly odvápnených pôd po prechodnom prerušení sprašovej sedimentácie



Organický život:

- Morská fauna - foraminifery, rádiolárie, vápnitý nanoplanktón, ulitníky,

lastúrniky – majú stratigrafický význam

- Suchozemská – hlodavce, ulitníky a flóra

- počas glaciálov - mamuty, nosoroţce, kone, polárna líška, zajace, svište,

jaskynný medveď, hyena a le

počas interglaciálov – los, bizón, jeleň , srnec, túr, tiger šabľozubý, nosoroţce,

hrochy, opice, ulitníky

Flóra:

- Tundra s machmi, lišajníkmi a typickou krovitou rastlinou – Dryas octopetala

(dryasová flóra)

juţnejšie pásmo tajgy – (borovica, breza, smrek)

- najjuţnejšie pásmo zmiešaných dúbrav – lieska, dub, buk, javor, lipa, jedľa

V interglagiáloch – sa vyvíjali druhovo bohaté lesné spoločenstvá: orechovec,

brestovec, jedlovec, magnólia (flóra stredného a vrchného pleistocénu vykazuje

prevahu dnešných druhov)



Vývoj človeka:

Homo habilis, Australopithecus robustus, Homo rudolfensis – kultúra

olduvajská (2,4 – 1,6 mil. r.)

2. Homo erectus (1,8 aţ 300 tisíc r.) – vyrábal nástroje – kultúra acheuleénu

3. Homo sapiens (400 aţ 100 tisíc r.) – ţil v Európe

4. Homo sapiens neanderthalensis (150 aţ 30 tisíc r.) – Európa a Prední

východ – nástroje kultúry moustérienskej

5. Homo sapiens sapiens - vyvoj súbeţne s predchádzajúcou vetvou (jaskynné

rytiny, plastiky) – nositelia viacerých kultúr – aurignacien, solutreén,

gravettien, magdalénien



ŠTVRTOHORY, 1 – 0,117 mil. r.



ŢIVOT  V  STEPI  MAMUTOV

Coelodonta antiquitatas
Equus Megaloceros giganteus

Panthera
ĽadovecMammuthus primigenius



Sila ľadu

Pingá -kruhové zemné klenby



Stoličky mamuta



Fosílne dôkazy



40 000 ročné mláďa

Kresba mamuta



Arktické kvety



CESTA ĽUDSTVA



Lebka kromaňonského človeka Lebka moderného človeka



Maľba nosoroţca

Hrot oštepu



POĽADOVÁ DOBA



Oheň a ľad



Fosílne zuby a kosti mamutov

Záznamy v ľade



Rekonštrukcia mamuta



Kostry jaskynných medveďov



Kostra

srstnatého

nosoroţca

hyena-Crocuta spelaea



tyger – Homotherium moravicum



Nálezy plastýk vyrobené lovcami mamutov

1. Originál

2. Odliatok

3. Ţenská postava



Skládka kostí - mamutov (Milovice)



1. Otlačky listov

2. Paroţnatkový penovec


