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POKUSY Rekonstrukce způsobu života vyhynulých organismů na základě zkamenělých i žijících živočichů

Podivná stvoření
Téma: Vývoj organismů na Zemi

 Pokuste se srovnat znaky současných živočichů 
s fosilními. Můžete podle toho poznat způsob života 
živočichů vyhynulých?

 Rozdělte třídu na dvě skupiny. Každé skupině dejte obrázky vyhynulých živočichů a zároveň obrázek 
rekonstrukce jejich životního prostředí. Prozraďte žákům, že tito tvorové žili v moři před zhruba 515 miliony 
let, dávno před tím, než rostliny a zvířata osídlily souš. 
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Pikaia – primitivní obratlovec, podle většiny názorů patří 
mezi strunatce

Marrella – členovec, docela podobný trilobitům

Opabinia – také členovec Aysheaia – podobá se stonožce, žila na jiných 
organismech, snad na houbách

Hallucigenia – nevíme přesně, kam v systému patří, 
je podobná červům, možná je to odpadlá část 
většího organismu

 U každého z pěti živočichů by žáci měli odpovědět na následující otázky (a své odpovědi zdůvodnit):
 Jaké současné živočichy vám připomínají?
 Jak se pohybovali? (Plavali, vznášeli se, poskakovali, vlnili se, postrkovali, lezli po dně?) 
 Jak se živili? (Predátoři jsou často vybaveni orgány k lovu, např. klepety, jimiž chytají kořist. Ne všichni živočichové jsou masožravci nebo býložravci. Existují také sběrači, např. 
červi, a fi ltrátoři, např. mlži.)
 Viděli tito živočichové? (Predátoři mají často velké oči, které používají při lovu.)
 Nebo měli nějaké další smyslové orgány na průzkum okolního prostředí? (Tykadla.)
 Podívejte se na obrázek znázorňující jejich životní prostředí. Kde a jak tito živočichové žili? (Plavali, pohybovali se po dně, vrtali do dna nebo se přichytili na jiného živočicha či rostlinu?) 
 Co dalšího můžete usoudit o způsobu života těchto pěti vyobrazených živočichů?

 Zkameněliny z kambrických burgesských 
břidlic (Burgess Shales), především z kanadské 
části Skalnatých hor. Jsou to vesměs vymřelé 
organismy, obvykle nejistého zařazení do systému 
živočichů. Tato skupina vymřelých živočichů je 
často nazývána „slepá vývojová větev 
v geologické historii“.
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POMŮCKY

 obrázky pěti dávných živočichů
 obrázek rekonstrukce jejich životního prostředí

10–18 let, 20 minut

VĚK  A ČAS VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci jsou schopni:

 najít vztahy mezi vlastnostmi současných mořských živočichů a dávno vymřelých organismů;
 pochopit, že přesné odpovědi na mnoho otázek neznáme. Paleontologové se však podle nálezů fosilií a jejich 
srovnáním se současnými organismy snaží odhalit způsob života vymřelých živočichů; 

 uvědomit si, jak dlouhý a složitý byl vývoj života na Zemi.

SOUVISLOSTI
Před 500 miliony let se začal život vyvíjet několika 
směry. Objevily se první organismy se schránkou 
a pevnou kostrou. Pouze ty se vyvíjely dál, zatímco 
ostatní vymřely.
Vývoj života se občas vykládá jako jednoduchý 
sled předchůdců a následovníků. Ve skutečnosti 
se rozvětvil do mnoha směrů, z nichž většina se 
proměnila v slepé uličky.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

 Zabývejte se „kambrickou explozí“ čili „kambrickou 
revolucí“,  kdy se život na Zemi začal vyvíjet různými 
směry a během několika milionů let se objevily 
skupiny, které přežily dodnes.
 Charakterizujte život v moři nebo na souši v jiných 
obdobích geologického vývoje Země. Můžete 
například posoudit, kteří živočichové mohli žít před 
150 miliony let během jury společně s mořskými 
plazy, třeba ichtyosaury a plesiosaury.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UČITELE SHRNUTÍ

Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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Zkameněliny organismů, jimž se věnujeme, byly nalezeny v burgesských břidlicích v kanadské části Skalnatých hor, 
nedaleko od města Banff . Tyto sedimenty se ukládaly v tropickém moři během kambria před 500 miliony let. Jsou 
to dobře zachované zkameněliny z měkkých částí těl živočichů, které se za normálních podmínek nezachovají. 
Většina burgeských zkamenělin patří mezi členovce. Některé se dají zařadit dokonce přesněji, a to mezi korýše, 
ramenonožce, trilobity či klepítkatce; jiné, jako Marrella a Opabinia, jsou však nezařaditelné. 
Ostatní burgeská fauna se podobá červům, ramenonožcům, houbám a lilijicím. Pikaia patří zřejmě mezi strunatce 
a můžeme ji považovat za našeho dávného předka.  
Některé zkameněliny však mají tak bizarní tvary, že s jejich systematickým zařazením váháme. Jejich typickými 
zástupci jsou Hallucigenia a Aysheaia. Podle nových výzkumů by mohly být příbuzné se suchozemským 
drápkonošem (Peripatus).
Rozmanitost organismů v burgesských břidlicích je charakteristická pro kambrickou explozi, kdy se život náhle 
začal vyvíjet různými směry a během několika milionů let se objevily všechny hlavní moderní skupiny živočichů. 
Mnoho nejpodivnějších tvorů z burgesských břidlic lze pokládat za nevydařený evoluční experiment. Některé, 
například náš předchůdce Pikaia, se však úspěšně vyvíjely dál.  

 Způsob života vymřelých organismů můžeme 
odhalit důkladným studiem jejich zkamenělin 
a srovnáním se současnými živočichy.


