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Nejstarší život
Stamiliony let trvalo, než na naší planetě vznikl život, další
stamiliony let, než se z těch nejjednodušších organismů vyvinuli rostliny a živočichové, kteří stáli na počátku řady vrcholící člověkem. K tomu, aby se molekuly uspořádaly a vytvořily
tělo – zprvu jedinou buňku – živého organismu, bylo zapotřebí
vhodného prostředí. Před miliardami let nebylo na Zemi právě nejvlídněji, v nedýchatelném ovzduší převládal oxid uhličitý a metan, mořské vody byly překyselené, bez kyslíku. Na
dně oceánu se však našla místa, odkud prýštily gejzíry vod
až několik stovek stupňů horkých. Tam se zrodily jednoduché
bakterie a řasy, tvořené zatím jen jednou buňkou, jejichž ústrojí se pak po miliony let vyvíjela a byla složitější a složitější.
Pátrání po nejstarších stopách života je jedním z největších
geologických dobrodružství. Z jižní Afriky, Grónska, Severní
Ameriky, Sibiře i Austrálie známe horniny několik miliard let
staré, avšak jen v některých se podařilo nalézt zkameněliny,
svědky toho nejdávnějšího života. Prvenství získaly horniny
jižní Afriky se svými zkamenělými řasami, starými o maličko
více než tři a půl miliardy let. O několik milionů let později bylo
řas více a více, přibývalo i jiných rostlin, souš začaly osídlovat bakterie. Na konci starohor, před miliardou let, se konečně
objevily vícebuněčné organismy – to znamená, že jednotlivé
malé buňky se počaly spojovat do složitějších celků. Většina
z těchto mnohobuněčných průkopníků života však v prvohorách vymřela, pouze některé mořské houby přežily až do prvohor. Životodárný kyslík způsobil, že se na konci starohor a na
počátku prvohor život rozvinul do mnoha podob. A právě v tom
čase začíná naše pouť tajemnými pravěkými krajinami.

Co je to zkamenělina?
V pískovcích, vápencích, jílových břidlicích i jiných usazených
horninách jsou zkamenělí svědkové starého života. Říkáme
jim zkameněliny, cizím slovem fosilie. Těla tvorů mají tvrdé
a měkké části, z těch tvrdých jsou to kosti, schránky a zuby,
z měkkých maso, lépe řečeno svalstvo. Pevné části se mohou
zachovat i po smrti tvora, měkké jen zřídkakdy. Čím rychleji
pokryje jíl či písek odumřelého živočicha nebo rostlinu, tím
jsou šance na zkamenění lepší. A protože usazování probíhá rychleji ve vodě nežli na souši, nacházíme v přírodě nejčastěji zkamenělé živočichy vodní – většinou mořské. Vápnité
schránky mlžů, plžů a ramenonožců se zachovají i s ozdobami
na svém povrchu, krunýře trilobitů si udrží svůj tvar, podobně
jako kmeny starých stromů. Kosti miliony let starých obratlovců vypadají stejně jako za jejich života.
Známe též případy, kdy se do jílu nebo vápnitého kalu otisknou i měkké části živočicha. To se stane tehdy, když jej jíl nebo
kal obklopí dříve, než se maso rozloží. Usazenina pak ztvrdne a nese v sobě dokonalý tvar pravěkého tvora, tu nejkrásnější a nejcennější zkamenělinu. Mezi zkameněliny počítáme
i stopy života pravěkých organismů, třeba šlépěje dinosaurů,
doupata prvohorních červů a dráhy, které za sebou nechávají
trilobiti lezoucí po mořském dně.

Podivné slovo stratigrafie
Ke každému obrázku jsme přiřadili stratigrafickou časovou
přímku, která vám usnadní orientaci v geologických obdobích,
tak jak šly po sobě.
Kambrium, devon, perm, jura, křída, cizí i česká slova. Co
znamenají a proč jsou tak důležitá? Geologové se odedávna
snažili rozpoznat, které horniny jsou starší, které mladší, které
stejně staré. Nejprve rozhodli, že ty, co jsou vespod, jsou starší
než ty nahoře. Ve většině případů to bylo správně, mohli se mýlit
jen tam, kde geologické pochody – třeba vrásnění – sled vrstev
převrátily. Když už měli představu o vývoji života, podařilo se
často odlišit mladší vrstvy od starších podle zkamenělin. Přesto
však rozhodoval hlavně sled vrstev, v těch horních musely být
zkameněliny mladší než v těch pod nimi. Nakonec pomohly
složité metody přímého určení stáří podle rychlosti rozpadu
radioaktivních prvků. Několik staletí bádání a všechny metody,
jimiž vědci zkoumali posloupnost horninových vrstev – a máme
stratigrafii. Je to sled hornin od těch nejstarších, prahorních, až
po ty nejmladší, čtvrtohorní. A aby bylo vše jasnější, jednotlivé
útvary geologové pojmenovali. Názvy jim dali obvykle podle
oblastí, kde jsou nejlépe vyvinuty a prostudovány. Tak třeba jura
není podle Jánošíka, ale podle pohoří v Německu, ve Francii a
Švýcarsku, perm zase podle ruského města nedaleko Uralu,
ordovik, silur a devon podle názvů krajů ve Velké Británii.

Když z poháru moudrosti
student upije,
ihned je mu jasná
stratigrafie.
Silur, devon, perm a karbon,
to je špatně! Pardon, pardon,
perm až za ten karbon patří,
jinak je to, hochu, za tři.
Trias, jura, křída,
to zná celá třída.
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Mořské dno ožilo. Pravěcí tvorové již neměli jen měkká těla, ale rostly jim pevné kostry a
schránky. Proto se nám zachovali dodnes jako zkameněliny. Nejznámějšími kambrickými
obyvateli moří byli zajisté trilobiti, někteří jen lezli po dně, jiní dokázali i plavat, jedni byli
maličcí, druzí až čtvrtmetroví. A protože tělo měli složené z článků, říkáme takové skupině tvorů členovci.
Vedle trilobitů se na mořském dně pomalu zabydlili ramenonožci a hlavonožci, velmi
nesměle se objevili první mlži a plži. Na dně teplých mělkých moří se usídlili koráli. Jeden
přerůstal přes druhého tak, že dokázali postavit i mohutné útesy,
jaké známe i z moří dnešních. Na korálových útesech žili také starší
příbuzní dnešních mořských
hub. České kambrium proslavili nejen trilobiti, ale i korýš,
jakýsi ráček, který žil v poloslaných vodách lagun.
Souš byla skoro bez života,
potřebovali bychom lupu, či
dokonce mikroskop, abychom
na ní objevili bakterie a řasy.
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1 – medúza
2 – živočišné houby
3, 4, 5 – trilobiti
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Mořské dno je poseto trilobity, je jich stále více a více a zdaleka nejsou všichni stejní.
Ramenonožců je též mnoho, o potravu soutěží s hlavonožci, mlži i plži. Mlž má pravidelnější tvar schránky než ramenonožec, plži, to jsou vlastně šneci, dlouhý rovný kužel
schránky hlavonožce si splést nemůžeme. Stonky a kalichy mořských lilijic povívají v proudech a vlnách. Objevují se tvorové, jež nazýváme většinou podle tvaru těl – hadice, hvězdice i jablovci. Mechovky, podobně jako dnešní mech, obrůstají skalnaté mořské dno.
Geologové nadšeně uvítali nenápadné graptolity. Vypadají jako zubatá stébla, někdy zatočená, nechají se trpně unášet vlnami a proudy, proto říkáme, že
patří mezi plankton.
Na začátku vývoje jsou také první obratlovci
(nazývaní podle páteřních článků – obratlů), zatím jen ti vodní – ryby. Souš je
stále skoro bez života, připravuje se
však na útoky prvních rostlin.
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1, 2 – jablovec
3 – hlavonožec
4, 5 – trilobit
6 – plž
7, 8 – korál
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Graptoliti, známí již z ordoviku, jsou podobní malým červíkům či pilkám. Zkamenělé je
najdeme všude, hlavně v černých břidlicích. I v Praze, třeba u Barrandovy skály, klepneme do břidlice kladívkem a máme graptolita.
Trilobitů je v mořích pořád dost, ale podezřele jich začíná ubývat. Jsou již zřejmě za
vrcholem svého vývoje. Zato měkkýši, ti teď ovládají mořské dno, z nich zejména mlži,
následováni ramenonožci a plži. Velcí draví hlavonožci terorizují mořské vody. Korálové
útesy dorůstají do stametrové tloušťky, obrůstají je houby, mechovky i řasy.
Někteří tvorové se odvážně stěhují z mořských
vod do vod sladkých, do lagun, jezer a řek.
První se o to úspěšně pokoušejí ryby a štíři.
Souš nám konečně začíná zarůstat rostlinami, napřed řídkými porosty, zanedlouho
i opravdovými lesy.
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1 – lilijice
2 – hlavonožec
3, 4 – trilobit
5 – plž

dnešek

ČTVRTOHORY

před 416–359
miliony let

1.8

TŘETIHORY

D RU H O H O RY

65

KŘÍDA
145

JURA
200

TRIAS
251

PERM

299

KARBON

P RVO H O RY

359

DEVON
416

SILUR

444

ORDOVIK

488

KAMBRIUM

542

(milionů let)

STAROHORY

Oproti siluru se mořský život příliš nemění. Trilobiti však již nejsou vládci mořského dna.
To je plné hustých porostů lilijic, které se po smrti rozpadnou na tisíce drobných článků.
Koráli si v devonských mořích libují ještě více než v silurských, korálové útesy jsou
všude, i na našem území. Devonský koněpruský útes u Berouna je ovšem jen zbytkem
takového útvaru.
Graptoliti bohužel vymírají uprostřed devonu, místo nich se objevují tentakuliti s drobnými kuželovitými schránkami, jejich planktonní způsob života je podobný jako u graptolitů. Paleontologové si stále lámou hlavu s konodonty. Jsou to malinkatí
tvorové, avšak velmi důležití pro zjištění stáří různých vrstev
hornin. Možná že to jsou pouze čelisti se zoubky dávno
vymřelých neznámých tvorů.
Devon a ryby – to jde dohromady. Objevují se paryby, ryby kostnaté, a dokonce i žraloci. Na
devonské souši rostou plavuně, přesličky i kapradiny,
někde dokonce v hustých,
neprostupných pralesích.
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1 – loděnkovitý hlavonožec
2 – pancéřnatá ryba
3, 4 – trilobit
5 – ramenonožec
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Nastává změna, život již není takový jako v devonu. Trilobiti jen paběrkují, korálové útesy
mizí. Teď vládnou mořím lilijice, ramenonožci a mechovky. Mezi hlavonožci převládají
goniatiti se zatočenou schránkou. Konodonti se množí, aby mnohem později pomohli
paleontologům při srovnávání vrstev.
V karbonu život doslova zavalí sladké vody a souš. V jezerech žijí žralokovité ryby,
běžní jsou již sladkovodní mlži. Ve vzduchu létají obrovské pravážky a s nimi droboučké
jepice. Močály se hemží stonožkami a jinými členovci. Objevují se krytolebci, trošku
podobní dnešním aligátorům.
Bylo vlhko a horko, to svědčilo
gigantickým plavuním, menším
přesličkám i kapradinám.
Napadaly do močálů
a dnes z nich máme
černé uhlí. Objevily
se dokonce první
jehličnaté rostliny.
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1 – obří vážka
2 – plaz
3 – obojživelníci
4 – stromovitá kapradina
5 – pařez plavuně
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Mořský život se podobá karbonskému, konec trilobitů se nezadržitelně blíží. Koráli na
tom také nejsou nejlépe, mechovky jsou dokonce vzácné. Dno mělkých vod zarůstají
stále hustěji lilijice. Na místo korálů se tlačí houby a řasy.
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Na souši nastává doba plazů, kterým se daří nahradit obojživelníky. Na některých plazech dokonce rozpoznáme znaky savců, našich předků. Hmyzu ještě přibývá. Sladké
vody jezer a řek jsou plné života – ryb i dravých žraloků.

JURA

TRIAS

PERM

299

KARBON

P RVO H O RY

359

DEVON
416

SILUR

444

ORDOVIK

488

KAMBRIUM

542

(milionů let)

STAROHORY

Rostlinstvo se trochu mění, šíří se jehličnaté
stromy, dokonce i do hor. V permu byla
období vlhká, s močály a bažinami, ale i suchá, kdy souš byla
jen vyprahlou pouští.
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1 – plavuně
2 – Edaphosaurus (plaz)
3 – Diadectes (plaz)
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Mezi permem a triasem se stalo něco hrozného, vymřelo totiž tolik tvorů jako nikdy předtím v dějinách Země. Po trilobitech jako by se zem slehla a po jiných tvorech též. Proč?
Co se stalo? Snad někam do moře dopadlo mimozemské těleso, snad to všechno zavinila nesmírně silná sopečná činnost. Nebo se tak rychle ochladilo podnebí, že se život
nestačil přizpůsobit.
Mořská zvířena se postupně vzpamatovávala, hlavními obyvateli moří se stávají hlavonožci, množí se též mlži a plži. Houby a řasy se hojně přerůstají, přidávají
se k nim i zcela nové typy korálů. Nezměnily
se houštiny lilijic na mořském dně. Ježovek je snad ještě více než v dnešních
mořích.
Ve sladkých vodách a na souši vládnou plazi, jsou tu však i jejich největší
budoucí konkurenti – savci. Triasoví
dinosauři ještě nejsou tak hrozivě velcí
jako pozdější jurští. Mezi stromy převládají jehličnany, s nimi i kapradiny.
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1

1 – Hyperodapedon (plaz)
2 – dravý dinosaurus Coelophysis (plaz)
3 – krytolebec Metophosaurus (obojživelník)
4 – přeslička
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Kdo by neznal „Jurský park“? Obrovití plazi jsou na samém vrcholu, dinosaurů jsou
tisíce, největší z nich i padesátimetroví. Takovým obrem byl dinosaurus méně známého
jména, severoamerický Seismosaurus. V mořích loví ryby draví ichthyosauři a plesiosauři. Ptakoještěři jsou jak stíhačky, ve vzduchu nemají konkurenci. Ani se tomu nechce
věřit, že se z některých malých dinosaurů vyvinuli ptáci, ale je to tak!
Jurští savci jsou zatím malí; kdo by čekal, že jednou jejich mohutnější potomci ovládnou Zemi. Velcí mořští hlavonožci mají schránky jako spirálu, říkáme jim amoniti.
Mlžů je též dost. Koráli se vzpamatovali,
opět mají chuť stavět útesy. Na dně
hlubších moří se usazují drobné
schránky dírkovců – foraminifer.
Souš pokrývají lesy z jehličnatých stromů. Kvetoucí stromy
ještě z jury neznáme.
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4

1 – létající dinosaurus Pterodactylus
2 – dinosaurus Diplodocus
3 – dravý dinosaurus Megalosaurus
4 – kulovitý cykas
5 – dinosaurus Stegosaurus
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Křídový život je docela podobný jurskému. V mořích se prohánějí kostnaté ryby, žraloci i
rejnoci. Z mořských plazů známe plesiosaury i plazy podobné krokodýlům. Suchozemským plazům stále vévodí velcí dinosauři, ke starším druhům přibývají nové. Do obřích
rozměrů vyrostli létající ptakoještěři. Pokračuje přeměna dinosaurů v ptáky. Savci jsou
stále ještě malí, ne větší než kočka.
V mořských vodách jsou amoniti pomalu zatlačováni mlži, plži a ježovkami. Koráli jsou neúnavní,
spojují se s řasami a stále staví své útesy.
Rostliny se mění, objevují se kvetoucí
rostliny, které brzy převládnou. Proto je křída
opravdovým zlomem ve vývoji rostlinstva.
Rostou křídové magnólie, platany, vavříny,
s podobnými se potěšíme i dnes. Vlhké
teplé podnebí rostlinám svědčilo, v pralesích bylo dost materiálu pro tvorbu uhelných slojí.
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4

1 – dinosaurus Tyrranosaurus rex
2 – dinosaurus Iguanodon
3 – dinosaurus Centrosaurus a dva Triceratopsi
4 – dinosaurus Ankylosaurus
5 – dinosaurus Maiasaura ("Dobrá plazí matka")
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Další katastrofa! Na souši vymírají zdánlivě nezranitelní dinosauři, je konec mořských
plazů, amonitů a většiny mlžů. Změnil se i život v mořích – křídoví koráli, plži a ježovky
jsou pryč. Zřejmě za to může velké nebeské těleso, nějaká planetka, která dopadla na
dnešní poloostrov Yucatan. Prach, kyselé deště, popel z hořících lesů, takové podmínky
byly skutečně k nepřežití.
Této katastrofy chytře využili savci, kteří ovládli povrch souše,
zatímco ptáci a hmyz ovzduší. V mořích se pevně zabydlili žraloci
a velcí savci – kytovci. Z malých mořských tvorů se po katastrofě nejdřív vzpamatovali mlži, plži i ježovky. Na souši savci
vyrostli, postupně se objevují lichokopytníci i sudokopytníci,
hlodavci i šelmy, později i obří mastodonti a sloni. Pozor
na opice! Z primitivních druhů se oddělují předkové
člověka.
Rostliny se začínají podobat dnešním, ke kvetoucím rostlinám přibyly traviny, v lesích rostly břízy,
olše, javory a habry. I jehličnaté stromy byly hojné.
Rostlinstvo bylo tak husté, že se ve vlhku a horku
stalo surovinou pro mocné sloje hnědého uhlí.
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1 – Uintatherium (savec)
2 – Brontotherium (savec)
3 – prakoně
4 – šavlozubý tygr
5 – lesy
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Během čtvrtohor se střídala chladnější období s teplejšími, tedy doby ledové a meziledové. To jistě ovlivnilo vývoj živočichů a rostlin. V dobách ledových žili mamuti, srstnatí
nosorožci, rosomáci, sobi i jeskynní medvědi, vzácnější byli lev jeskynní a předchůdci
našeho koně.
Zvířata dob meziledových byla podobná současným, některá se však dneška nedožila, jako
šavlozubý tygr nebo lesní slon. Zbyly po nich
jen jejich kostry. Proč vymřel chudák mamut,
to přesně nevíme. Možná mu nesvědčilo
oteplení po poslední době ledové, možná ho
vybili a snědli pravěcí lovci.
Rostliny se také přizpůsobovaly střídání
podnebí. V dobách ledových se šířily mechy
a lišejníky, v dobách meziledových lesy,
takové, jak je známe dnes.
Čtvrtohory jsou dobou vývoje člověka,
vznik rodu našich předků „Homo“ posunujeme stále zpět do minulosti, dokonce až do
třetihor.

1
2

1 – mamut
2 – srstnatý nosorožec

Vdechni život a barvu pradávným světům, kdy
Zemi obývali podivní – a dnes již nežijící –
živočichové. Známe je pouze z jejich zašedlých zkamenělých koster. Tehdejší život
byl ale velmi pestrý, proto nešetři
fantazií a vytvoř pestrobarevné
obrázky. Možná se právě tobě podaří
zobrazit skutečný pravěký svět.

