
PRVOHORY (paleozoikum)

570 mil let až 230 mil let (trvaly 340 mil let)
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Joachim Barrande 

(1799 –1883)

• francouzský geolog a stavební inženýr

• v okolí Prahy studoval prvohorní 

zkameněliny

• dílo obsahuje 22 svazků, 6 000 stran a 

10 000 vyobrazenin zkamenělin

• území mezi Prahou a Plzní = 

BARRANDIEN

trilobit



zkamenělina graptolita zkamenělina přesličky



V kambriu a ordoviku byl život vázán výhradně na vodní 

prostředí.

Rostliny:

 řasy 

 sinice

Živočichové:

 žahavci (medúzy), mořské houby

 korálnatci (tvorba korálových útesů ze schránek + houby + řasy)

 ostnokožci (lilijice)

 měkkýši (mlži, hlavonožci /rovné schránky - loděnky/)

 trilobiti (členovci, vyhynuli v permu)

 ryby (dvojdyšné + lalokoploutvé) a paryby

 latimérie podivná (dýchá i vzdušný kyslík)

 krytolebci – první obojživelníci
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loděnka hlubinná 

(dnes)

loděnka (prvohory)



V siluru začíná život pronikat na souš.

Rostliny:

 kapradiny, přesličky a  plavuně (rostliny výtrusné)

 první NAHOSEMENNÉ ROSTLINY – cykasy, jinany a jehličnany (perm)

Živočichové:

 hmyz – švábi, vážky, kobylky (nadměrné velikosti – rozpětí křídel až 75 cm)

 štíří a stonožky

 žahavci (medúzy), mořské houby, loděnkovití hlavonožci, ryby

 obojživelníci – krytolebci

 graptoliti (polostrunatci – tvořili keříčkovité kolonie)

 první plazi



život v siluru na souši



KARBON

přesličky

plavuně

kapradiny

• výtrusné rostliny

• stromové rozměry (30m)

• vznik černého uhlí



život v permu

Geologické děje Prvohor:

 pevnina tvořila prakontinent = PANGEA

kaledonské vrásnění (ordovik a silur)

 variské vrásnění (karbon a perm)



DRUHOHORY (mezozoikum)

230 mil let až 65 mil let (trvaly 165 mil let)

trias

jura

křída

druhohory Éra PLAZŮ



V druhohorách pokračuje pronikání života na souš.

Rostliny:

 rozvoj NAHOSEMENNÝCH ROSTLIN – cykasy a jehličnany (sekvoje, 

araukárie, a borovice)

 přesličky, plavuně a kapradiny se udržely jako byliny

 v juře se objevují první KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY (vrby, topoly, 

šácholany a byliny)

Živočichové:

 plazi gigantických rozměrů

brontosaurus, diplodocus, stegosaurus (býložravci)

tyranosaurus, allosaurus (masožravci)

ryboještěři=ichtyosauři a ptakoještěři

 koncem druhohor se objevují první ptáci vyvinuli se z plazů 

 archeopteryx – předchůdce ptáků (nebyl schopen trvalého letu), hmyz

 v moři žili ryby, měkkýši – hlavonožci (amoniti a belemiti), lilijice, houby



amonit belemiti
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xenacanthus (ryboještěr)
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(ptakoještěr)



Geologické děje:

 rozpad Pangey na dnešní kontinenty

 začíná alpínsko-himalájské vrásnění

 vzniká velké množství usazených hornin (břidlice, vápence)

 sopečná činnost mírná

kontinenty se od sebe vzdalují

 základ Atlantického oceánu

srážka Země s planetkou – vymření obřích plazů


