
TŘETIHORY (terciér)

65 mil let až 2 mil let (trvaly 63 mil let)

paleogén

(starší)

neogén

(mladší)

t ř et ihory

Éra SAVCŮ



Rostliny:

 NAHOSEMENNÉ ROSTLINY (tis, jedle a borovice)

 rozvoj KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN – vznikají druhy známé i dnes 

(palmy, fíkusy, magnólie, vrby, dub, javor, šácholan, bříza, olše, jilm a 

byliny)

 pralesní vegetace tvoří zásoby hnědého uhlí (Podkrušnohoří)

Živočichové:

 druhohorní plazi vyhynuli, zůstali krokodýli, hadi a želvy

 vůdčí postavení zaujali savci

hmyzožravci, hlodavci, šelmy (šavlozubý tygr), kopytníci (předchůdci 

koně, tapíra či nosorožce), chobotnatci (mastodonti) a primáti

 vznik obrovského množství hmyzu

 v moři žily kostnaté ryby, měkkýši – hlavonožci na ústupu (amoniti a 

belemiti vyhynuli), nové druhy mlžů a plžů, koráli

 v šelfových mořích se usazují odumřelá těla drobných živočichů   ropa 

a zemní plyn



třetihorní měkkýši – bez výraznějších změn  



arsinoitherium



dinohyus



mastodont



plathybelodon



šavlozubý tygr (smilodon)



Geologické děje:

 kontinentální drift (významné změny v uspořádání vodstva 

a pevniny – kontinenty se vzdalují)

 oddělení Austrálie a Antarktidy

 Indie se srazila s Eurasií (vznik Himalájí)

 vyvrcholilo alpínsko-himalájské vrásnění (Alpy, Karpaty, 

Pyreneje, Kavkaz, Himaláje, Andy …)

 vzniká velké množství usazených hornin (písky, jíly, 

vápence)

 sopečná činnost jen místně  vulkanická pohoří (čedič, 

andezit)

 v oblastech vrásnění časté metamorfózy hornin

 počátek třetihor klima velmi teplé, postupně se ochlazuje



ČTVRTOHORY (kvartér)

začaly před 2 mil lety (trvají dodnes)

pleistocén

(starší)

holocén

(mladší)

čtvrtohory

Éra ČLOVĚKA



 střídání chladnějších období (doby ledové = glaciály) s obdobími 

teplejšími (doby meziledové = interglaciály)

 v dobách ledových zasahoval ledovec až do stř. Evropy a Sev. Ameriky 

migrace (stěhování) živočichů a rostlin

 tvoří se hlavně nezpevněné usazené horniny

 složení rostlinstva a živočichů se příliš nemění od třetihor

Rostliny:

 dominují KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

 glaciální relikt – rostlinné druhy, které jsou pozůstatkem doby ledové 

(dnes rostoucí v horských oblastech ČR) – ostružiník moruška, vrba 

bylinná

 v interglaciálách k nám pronikají stepní teplomilné druhy zs stř. Asie –

kavyl, katran tatarský, dub šípák, hlaváček jarní

Živočichové:

 dominantní postavení zaujímají savci

 mamuti, srstnatí nosorožci, koně, jeleni, losi, sobi, medvědi, vlci, lišky



homo sapiens



mamut



srstnatý nosorožec



druhohory 

prvohory

třetihory 

čtvrtohory 

správně přiřaď

kambrium, ordovik, silur, 

devon, karbon, perm

pleistocén, holocén

paleogén, neogén

trias, jura, křída



druhohory 

prvohory

třetihory 

čtvrtohory 

řešení

kambrium, ordovik, silur, 

devon, karbon, perm

pleistocén, holocén

paleogén, neogén

trias, jura, křída



druhohory 

prvohory

třetihory 

čtvrtohory 

správně přiřaď

mamut, homo sapiens

tvorba kyslíkaté atmosféry

vznik životastarohory

prahory

mastodont, hnědé uhlí

tyranosaurus, archeopterix

trilobit, černé uhlí



druhohory 

prvohory

třetihory 

čtvrtohory 

řešení

mamut, homo sapiens

tvorba kyslíkaté atmosféry

vznik života

starohory

prahory

mastodont, hnědé uhlí

tyranosaurus, archeopterix

trilobit, černé uhlí


