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Ab5oI(tni 2 1.1itiVni daiová rí
ZáklJ.lr) l evol! čni Principy

Paleontologie
5€ zabýVá Výzkum€m zkamenělin (fosilií) živočich ů d rostlin, kteíése do.hovalypřes propast času ukryié V horninách zem9ké kŮry aŽ do dneŠnídoby,

DříVe se většinoujednalo o poUhý popi5 fos]lií(to známená popis zbytků, které §ezáchovaly Vefosiln'm žáznamu), dner §€ VŠak pal€ontolo9i€ snaŽÍ

pomocízkamenělin cloVědět Více o podnrínkách a žiVotním pro5tředi, Ve kterém dáVné organi5myžilý]eto meziobolová Věda pracujícís biolo9ickým

mat€riálem, kt€rá ale použivá igeologické metody, Přispívá k poznáníevoluce živých organirmů na Zemia poskytuje Údaje, kteíé se vyuŽÍVajípři

dalšíCh 9eolog]ckých studiich, týkajicích se např, Vývoje klimatU, rozm ístění kontinentů, qlobálnich Událostíapod, Pal€ontologii lze dálé íozdělit:

systemátická paleontologi€ 5e zdbýVá moďoloqickým pop sem žkamenělin ájeji.h zaiazením do biolo9]ckého sy§tému Vytvořeného na základě

moíoloqické klil5]nkdce,

zoopa l€o ntol09ie se zabýVá ,tud em fo5]lnich žíVočichů,

Fytopal€ontol09ie §e zabýVá sttldiem fo5]lních rostlin.

Pal€oekoloqie 9tuduje ekologické Vztahy u fosilních eko§ystémů,

ffi

]iž od roku ] 8]0, kdy hrabě Kašpaí
šteínbelk otevřel doly na černé uhlí
V okolí mésta Rad nice V zá padnich
čéchách, jsou známy rostlinné fosilie
z Vr5rvy hoíníky nazýVané,,bělka'i V roce
1978 dr, Mašek objevil, že tdkzvaná bělka
je poloha tufu (ropečného popela), kteíá
byla ladiometíicky datována zhíUba na

stáří 30o Ma,TepNe až běh€m Výzkunrů,
ktélé započaly v ro.e 2002 a 5 přestáVkami

poklačují dodnes, byl do.eněn Význam
lokaLity. Během so pečného výbu chu,
zde bylo poh ibeno §opečným popelem
c€Ié 5polečen stvo le5ního porostu
láše]iniště téméř V j€dnom okamž]ku,
,]e proto nrožné 5ledovat ekoloqické
vtahý díuhovo! rozmánitoý i strukturL]
celého porostu karbonského močálu,
Je to rozhodnějeden z největších
paleobotan]ckých objeVů po.házející

Paleontólo9ie a jejípřibUzné obory,jako tafonomie, paleoekologie, popiipadé biostratlgÉfre,jsou

popisnéVědy, PruotníVýznam výsl€dkůjejich Výzkumů je lozšiřoVá ní zna losti o minulých obdobich,

Píaktický Význa m těchio znalostí se uplatňuje V oboíu biostldrigíafe (íozčlenéní a vzá]emné

porovnáVání horninových celků na základé §tejných fo5i ií), přl Vyhl€dává nízásob nelostných surovin

inapi uhl0 a při9eologjCkém mapování, Znalostiž paleoekologie umožň Ují pochoplt výVoj ekosystémů

v čase a důVody Vzájemňých oVlivnéníuVnitř ekosystému. Znalosti o změnách klimatu a leakcií]óry

na tytozměnyínohou doplnit infolmace oVýVojlklimatu, případně ipředpovídat budou,i klimat]cké

Výkyvy, Znalostipřičin Velkých Vymííánínám pomohou pochopitje, a možná jim ipředejít,

Lidé V ín inU lo5ti obecně považoVáli
fo§ilie za hříčky přílody a nepovažovali
je za zbytky živých olgan]smů.
Definitivním koncemtěchto
ne5my§lných názorů byla aféía
profeso ra Wúzburské univezity
], B, Berinqela. Šplým stud€ntů
5 padělky zkamenělin, kteíé byly
peč]ivě 5hromaždbvány, vyobraženy
a v roce ]726 pUblikováný znaínenal
historický ska ndá l, truale zapsa ný
do dějin paleontoloqie, Lidé §l
často nedoved li piedstavit, jak by
,-" prokazate ně vodníživoč.hové
dostalina Vrcholky hoí (např, žlUtý pás
n. Mó|nt EVerestU],Také nedokázal!
pochopit qeoloqický ča5 a domníVali
se, že zeíněje 5táíá ]0 000let,Vlástní
evoluce (VýVoj orqa nism ů) je, přestože
existuje obrovské množství jd5ný.h
důkazú,v mnoha případech
stále odmítána, Neprokázán však
zustává vLastn i vznik života z neživé

Dopo5Ud §e plo 5tudiUm a natomie fosil]í použíVa ly dest ruktivn í metody (rozpoUštěníV kys€ inách,

řézánía na leptáVá n í povlchů apod,),v součásné době sé Ve Všech oborech pa eontologie

začína]í prosazovat néd€stru ktiVní nretody (přinichž nedojd€ k poškození fosilie), ktelé urnožňUjí

nahlédnout dovn]ii do pro,torově zachovaných fosi ií, Počítačová tomogníe (cT)je rníínkovací

metoda, kteráje běžné používána v neínocnicích plo d]a9nostikL] vnitřních zía něn í či chorob,

Postup€m času 5e iejtVyužití, předevšim takzvdné ňeutronoVé metody, lozšířilo miíno medicin§ké

oboíy,Je lelatiVně rych|á,levná a předeVším nedestrU kt]Vní (Vzolek je zpncoVáVán bez]akéhokoliV
poškozeni), Poskytuie nám detaily VnitřníiVnějšistluktury objekrů, aje tedy ideálnípro zobÉzování

nenahladitelných nál€zů,
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žíla
(v geo 09ii)je deskovtélě]eso
tVóřeié jedňiň minerál_.m
hebó hórninou, které Vnikly do
puk inytisystémU puk in (napi
žulou, čed aem anebo
kalciten Vé Vápenckh), Pod e
vztahu Žil k okolniň horninám
5e rozezniivají], plavé žily,
které proiikají okó ii hólniny
di9kordantné (ňesóuhla5ně),

a 2 ložnižíý uložené souhla9né
(konkoldantně) s okolnimi
vĎtcVnatým i hoíni.a m i,

Uřčování ř€lativního stáří hořnin neíí niCjiného nežjeii<h vzájemné porovnávání.
Na příkla d jestLi jsoL] jejich VrstVy st€jně uložené, kteíá VrstVa je Vespod a která n.Vrchu, zda obsahu]l
zkameněllny a jaké, Tak zjistíme, která Vrstva nebo holnina vznikla dříVeč pozdějinežjiné.

Při u rčová n í relativního stářího,nin se použíVá tzv, zákon 9upeípozlce (po§ o!pnost Vlstev). Zákon popisuje
jednotliVé uk ádání V rstev: n íže Uložená vlstva je Vždy stalšínež Vístva nad níV nad loží, Teňto zákon však neplatí
V případé převlácených Vrstevních sledů, kde došlo k otočeníV6teV a tim změnějejich pořadí,

:,
K určení řelativního 5táři ho]nin nám pomáhá izv.zákon §upeřpoziie, Pokuste
se odvodiť, kteřé z následujícíCh ťvr2ení spróýně vystihuje, co nóm tenťozákon iíká:

Urči§pláVnoU odpoVěd'

,,a ,..
\:L/ Ve rledu u5azenvch hoíninje nejs pod nejs L VĎtVa nejstaíšía nejsvrch nějš í nejm ladš í, pokud tento sled nebyl

nařušen tektonickými procesy.

ij, Vyvřelé hoíniny, kleré přetinají struktu íy V usazených hoíninách,jsou naršínežtyto usazené hoíniny.

c. Vlrtvy usazené horniny, které byly u oženy bez přerušení,5e nazýVají so U h lasně uloženévřstvy.

('})Sor.]hlasnéuloženáVrstvavyvřéléhorninymezivrstvamiusazenéhoíninyzdemohlaVzniknoutbudutuhnutím

"'|ávy,nebojako]ožníčipravážila.PokudVyVřeláhoíninaVzniklautuhnutimláVynapovřchU,jernladšínež
horniny pod nía později stalší n€ž horniny Vjéjím nódloží, Poktrd Vznikla jako ložníči pldvá žíla,je mladšínež
podložníi nad ožn í sedimentá rn íjéd notký

3'
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Di9kordan(e
do5 oVnč znamená nssouhlas]
v 9eo]o9li VyjadiU]e vZtah dVoU
so!5ednich holňinových jednotek,
mez je]ichž u oželiň dóš ó k !lčlé
udá ost (napi,.rozi,tekton.kémU
polUšeni Vtslev), DBkóldan.e
múžebýt§krytá A,9VýÉžné
erodoVaným pod]ožiň tl,anebo

sled ho!nin v zařezU casty

Na ná5l€dujícím obíážku jepřofil horninovým§ledem.
Pokuste se určh, vjakém pořadívznikaly (ad nej|ťalší po nejmladší).

A sí_} lL,:,);,ífi: :
e ,c,Ď,b,A

ELblt konkordan(e
2naméná soUhlasno§t t ložéni;
V 9eo]oq]i tento pojem Vyjadřuje
v2tah dVo! !ou5ednkh hornino
Vých jednoiek Ulóženi mladiich
vlstev \a st.ršich,aniž by tyto
5t.rši VrstVy by y erodoVány,
2Vrá5něny nebo iak oněny,

,Lv n J,- /u.grl,r, tus,.;J, l/
"- /
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zlom
(v geolo9ii)je křehká porucha
ve zpevnéných horninách, podél
niž nastal pozorovatelný pohyb,
obvykle výlazně ukloněný,
Délka žlomú múže činit několik
nretrů, ale také desitky i stovky
kiLometrů a svislá složka pohyh]
může mít lozsah oclde(imetru
až po nékolik kilometd.
cé ky oddělené zlomen 5é
nazýVa]'l křy {poPř. bloky),
Poklesjezlom, při kterém se
jédna k6 vzhledem ke druhé
relativně prop.dá a najq'ich
§tyk! tak.hybí Čá5tVrstevnÍho

Přélmyk je zlom, při kteíém še
jedia kla narouvá na dfuhou
a dochážíkopakováníčásti
V6tevního sledu (obr 3),

O/'Á_
(ť,L/)
^,1_ V
ar'Áě.----
@-j)
^'\il/

l .neetrni,l:to,r;nihc,". 
lFí$* SD,LEě&ď

ihiirniň;. ..

iópět l,á

kod
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§oisto,aance

B. Vrá§a

@ Konkordance

D. Zlom

Poznámky
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vrá§a
(V qeo]oqii)je v novité ohnUtá
část holninovéhósledu pii
ohybU horrin dócházik pla5t]cké

deío rm.ci ptivodně Vod olovné ho
uloženív6tev, vrása vzniká ttakem
na hóhiny z bočníýíany, Násled
kem toho 5ezvlni, každá vrása
je §ložena ze dvo,] zák.dních
částí antik] nály (mista VyklenUti)
a synk]inály (m išta pók e5nutí)
5pojehy]§ou rameny Vlá5y.
VIásy mohou dosahovat veLikostí
od nékollka m limetrú až po

@
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Di3kordahc€úhlováadiskordanCeskřytá

VÝVoJ oRGANlsMů NA zEMl . RéláiiVnídátóVánihórn]n

Fotografie u kazují d iskoydanci úhlovou a diškordanGi 5krytou.
Pokusťe se určit, která diskordance je na obrózku a prcč se tak jmenuje

vý<hoz
je misto, kde horniny vy5t! pUjí na
zemský PoVl.h, ]soU tedy óbnažé
ny a je móžnoježko!mat,

//



Graptoliti
jšoú 5kupina Vyhynulý.h
moi5kých ž]vočich ů, kteiítvoiill
kolonie a Vznášeli 5e Ve Vodé jákó
plankton, jsou mimóiádně dů]eži
týmivůdčimižkimeněl nami.
Žiliod spod n ího ordovjkU

zkamenělina čósti kolonie
graptolitů.

E6 vÝvoJoRGANlsMůNAzEMl . Relativní.]atováníholnin ffi ůr.,
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s?bLĚNí
Důležitým Vod,tkem pro uí(eni reldtivniho stáii hornin je také t?V, zákon
stejnýah zkamenělin, ozn acte spraýnevýíoAy. kťere ho pomahajidefrnovat:

UrčispráVnou odpověd'

A. Při u rčování lelativního stáří s€ VyUžíVá paleontologického obsahu holnin a Všech znaků spojený.h 5VýVojem
života na zemi.

8. Zákon pop?á nezvratnost a neopakovatelnost bio|ogické evoluce,

c. Každá výVojová etapa, zna k a dosažený stu peň morfolog ické íozíůžnénosti o rganism ů představuje Vymezené
obdobív histodiZemě, kteréje histodckyjedinečné a které danou holninu z hlediska časoVé posloupnosti
odlišía datuje.

D. Ve Vlstvách stejného stáří U§azených V podobném plostředi jsou obdobná spo lečenstva zkamenělin,

E. Jedním zeznaků normálního Vístevního sl€du mohou být nálezy zkamenělých rost|in vevodorovné pozici,

vuOcl zxdmenellny Éou:

UrčispíáVnou odpověd'

A. Fosilie některých skupin orgónismú, kteréFou VázányVždyjen na Určité píostředí,

Fosilie, kteíéj50u dobře lozlišitelné a poměrné 5nadno ulčitelné,

i!Č) Fosilje, ktelé mělyVe kéVodoíovnéa geografické lozšíření.

Q\Fosilie, ktelé žily d]ouho, a mělytak Velmiširoké časové Veítiká nííozšíření,

/

!"
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záko§ 5tejných zkamenělin
Relat]Vni stáii nám iíká, 2da ie
daná horn na m adši, nebo starši
než]iná, Ťot_éž p atio 5táříz omú,
Vlás i 9eoI09ických těles,

ZkJIieňěl ň.r kňérÉ Ý ,ůstóVé

pól!.] 51.rá ]00 ňil]onů let,

VÝVoJ oRGANlsMů NA zEMl . Felrtivn í datovó ni holnin

Při porovná ní Vzáj€ mné ho stáříjednotliVých Ví5tev hornin, zobrazených Ve sVislém řezu

terénem (profrl), použijte zákon stejných zkamenélin, Pokud se Ve Vrstvách na různých
lokalitách najdou pozůstatky stejné zVířeny, jsou tytovrstvyZe stejné doby, JeVšak
třeba věnovat pozornost také eko logické záVislosti jed notliVých díuhů, takže isoučasné
uloženiny růžných plostředí5e mohou značně liš]t,

TřivýChozy na níže uvedeném obíázkujsou Velmidaleko od sebe a byly
v nich nalez€ny Vyobrazené zkameněliny, Rozpoznejvůdčí fosiliia zdůvodni:

!e.§br:: l,.ls.,ll,,,t-!:]]p.blti.

yiitq{ illi\it [,l,
hldiI

.!.l,

t'
,.7

!f,, korályli hyoliti

$ tritouiti

l lilijice

kapradiny

amonititq

Ammonoidea

]5ou 5kupinou hlavonožců, kt.ří
žlliod spodniho devonUdo konce
kiidy, ]ej ch schíáikyFo! nóčÉné
. uz.Vieié vičkem (izv,.ptyclr).
]cj]ch piepážky mezi komůrkami
moho! být]édnódUše zV néné,
al,. VýEzněj čleiitéi5iíon]e pii
okraj (hránky 5kupind Amono-
idea zahlnuje klymé.ie zespódni
hódevonú,9o] étityznámé
z d.Von!. pennu, celatity ztr asu
a amoi tys nápadnéč en tými šVy
zlr ijlu ažkiidy, Mnozizé5tupc]
amono]dei maji mimoiádný ýGti

Ww
".?



Foraminiíety
.ebó] dilkóV. ]sóu prvoci
VytVále]ici různé dl!hy s.hránekI
ch]tinózni, slepené 2e zrniťek
nebó vápiité. 5chlánkyFo!
jednokómúíkové Vkekomúlkovó,
o v€l kosti menší než miLimetraž
do n ékolika .e niimeťů.
FolaminifelyFoU piÉVážné
moini živočichové žij ící u dna
(benfo' nebo 5e VznášejíCi Ve
vodnim j oup.l (p aikton),
pló své ve ké íozšiře.iseaasto
uplatňUji Ý b ostláLi9l.fii.
Fóřaňin]íery maji VeLký horr]no
tVonrý Význam, ]5ou z nlch,cela
noženy mnohé Vápence
a Vý2namno! n,éíoú sé pódileji
ina složÉni koíálóVých úte§ů.
vdnešnich moři.r se na
lozlehlých p ochá.h uk]ádá
hlu bokomohké fó la m ř!]fe róve

obrážky

n. GI.aptolk

!
B. Ťnl6ďlri

i. Hyoliti

b. Fořammléiý

spar)vď

Plži
{ at, cú5 tlopodd) j5o u mořští, nad,
kovodni l U.hoze ňšti někkýši,
iejk])ž té óje c ]lá 1é|ó péVnóU
Vápnitó! schíánkó! tVóieno!
jediroU, spirá oVitěVinutou a5tu-
lo!, Paleonio]o9ická klas]lika.e je
2aložÉna na tVarú s.hlánky a její
|ó úlťi, Plži Fó! známi od káfi br a

dód.es] né]hojiě]ii byl] V terc]éru.
N e]aa5tě]i obývají moi5ké
mélkovod n i p rostied i,

,ať.!:,.
:a' Cá'É

I

}r tr\iŤF_l_\\,
hi-t|,-- a@é{
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určete, o které důležité vůdčífosilie sejedná, a označte ty, kleft se mezi ně neřadí:

llu r\i

ti7.,-1_i -5]",.

r]_ Euryptelidi

)řř,-*, Hyaurl
Zk.nl.nélé !.íánýlolaň n lÉL

,ř

í,
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l(ate9oíie chíonostratigra-
fí.kýójednot€k
stupeň ]. zá tlJdni jednotkó! v.
5tandaldni.hlónojríar qlaf cké hi.
ral.h . 5tupen ]€ defi nován stráto
rypy Loka lty s nej ép.za.holaným
nepielušen)'m horn novýnr 5].d.m],
Hían.ejsou za oie.y nd pllnir]
VÝ5k\,1U danéh. dtr h! n€bo iiný.h
výz.amný.h ud;l.!ti Čň.V. nVa
nist!pi]rjje n2.i, o!!tk e 2 ]0Ďi-

odděleni ]e.hrono5tIat qran.ká

].dnotk- Vyjai rež§rUpcň a nlžii|.ž
útval, kled !e béžné déli na dVé iž
tř] oddéleni Gpo.i ri 3Vl.h ri, 5podni
sti.dni 5Vl.nni] iasovi oddčl.Ii

Útvář j..hlónostrali9rancká

r_"dňórkd re]iž ht].kej!ó! vyňe
zl ryiJk výEu nýnizněnam], Ž€

s ouži ja[o..]o5!dtova 5l.d.!at. nó
PrVIim b.7,ilIim 5tratotypem, kt.rý
LJy pódroberfoífiálnimU 1.|VJ úVa

.imUiizeni,lelta V roce i972 klonk
! 5u.homi5t 1b.z..].VonIl Nilzýy
útVníú]loU odýozény od pozice
1naPi ter.]ér] od.hiraLieí lti.ký.h
! ož.nii ikarbon ai kiidi] an.b.
zň stň](h názVú 1deVón,i!la !elň],
Doba 1rvániútvarů]€ ]0 30 m]]onů

Eratém j..lrlon.iratigran.ká
j-"dno1[.]!_ý!šinež LnVa ] obe.Ia se

5kládá z |ěko Lka útVarů,'adični
n&Vy eratómi] .drážj]]i h avnizmi|y
V_"VýVojiživoia ia zen (pa eou.
k!m, mezozoik! n, kenozo kuml

Eonotém ]e nejvy!!i.Tono( a

ti9rán.ki j.dnotka l]ripř fa|.lozo

" R.l,n Vni.1.1J.V;ni hornin

chronostřatigrafi(kéi€dnotkyj5ou 5oubory horn]n, ktelé se VytVořily Ve 5pecifickém ú5eku 9eologického
času a jejich hranicejsou sl€dovatenými l]ni€mi, Jsou to objektivné zjistite né intervaly, do kterých ]e mozno
řadit udá osti qeolog ic kého VýVoje žemě a provádět zjštěniVzájených časových vzt.hů a posloupne íazenl
geolog]ckých těles, Udá ostía procesů v mislnim iglobá nim, tj, celoplanetálnim měřítklr,

4,6 milialdy let dlouhou historii Země múžeme lozdělit na eonotémý eratémý útvary,

odděleni a stupné, Přlradte několik chronoýraťigrafických jednatek ze ,tíatigrcfr.ké tdbulky
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Trilobiti
jsoU Vý učně mořšlíčLenovci
známíod 5podního kambíia do
p€mu, Jejich rczVoj spadá hlaVně
do kambia a oldoVikU,jeznámo
nékoliktisic druhů a by išiloce
9eo9íafr cky rozšíř€ni; j5ou
prcto dů]ežitýmj vůdčími zka me-
nělina mi, zéjména V kambíiU
a oldoViku, ]ej]ch V€likostje
proměnlivá-od 6 mm do 75 cm,
KíUnýi se sk ádá 2e tří čá5tí:

hlavový štít (c-"phalon), llup
(thoíax) a oca§níšiít (py9idium),

,ffiffiW

VÝVoJ oRGANlsMů NA zEMl . Absolutnidatován,holni" H &.' sbr,ačnd

Ab§olutníd.továníznamená líci přímo, kolik milionů letje určitá hornina stará, Aby totó bylo možné, musela
fyžika dospět do stadia znalostíatomové teori€.

Všechny látkyjsou §loženyz malých částic nazýVaných atomy, Atomy majljádro a obal, Vjádřejsou kladně nab;té
částice plotony a neutlony bez e]ektrického náboje, obalje tvořen záporně nabitýr. i částicemi elektrony. Každý
atom má stejný počet prctonů á elektronů, a takjejeho eléktrický nábojV rovnováže. Kdýž pomineme otázku
Vzniku iontú a tím ichemických Vazeb,můžem€ říci, ž€ ótomystejného pruku ma]'ístejný početelektlonů
á prolonů, ale mohou se ljšit počtem neutronů, Přitomnostínebo nepřítom ností neutíonů se měníhmotnost
atomu,Atomy prvkú,jež5e ]iši hmotno§tía počtem neuttonů, nažýVáme izotopy,

vědcizjistili, že 9e néktěíé prvky V přírodě rozpadajísamovolnětakže vyšloujadeínou čártici.Tento pro(er 5e nazýVd

radioaktivira, Rozkladem nesta b]ln ích izotopů Vznikají 9tabilnEsl, piernýnr l meienlmi by]y zjlštény celé rozpadové
řadya rožpadová rychló§t,T3 se udává v době za keřou 9e lozpadn€ polovjnajádra atomu (poločas rožpadu).

@

UlčispráVnou odpověd'

Poznámky

i{,ur,,.lrt,r,r.1 0:nn{xlll:,\ur[*^..l (l,,\,r.nr,n)
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víte co je na obňzku?

@VÝVoJoRGANlsMŮNAZEMl.ol,o'u.n,","".'",o".",",HŮ,n

Stratigrafická geologje (5tratigrafie)je Vědn í d isciplina, která 5tUduje z€jména sledy 5edimentárních Vrstev
jejich Vztahy a 5tářía zajišluje ča50prostorové zhod n ocen í geolo9i€kých objektů, Siáří určitéjednotky se dá
Vyjád řit absolutně, tzn. číselným údajem V milionech let GtanoVuje5e fadiom€tri(kýmj metodami), anebo
relativně-podle píavidla, že staršiV§tVyjsou překryty mladšími(zákon sUperpozice) aže stejně staréVBtVy
obsahují stejné 5polečenltvo fosilit(zákon st€jnýCh zkameněIin). Úkolem stratigraféjetaké stanovovat
stlatigrafickéjednotky pro uíčitá území do kterých sejednotlivé V6tevní sledy zařazují _ lím je mezl
ně Vnášen ča9ový řád. Tytojédnotkyjsoll Vymezeny prostorem a jejich časovým íožsahem - stíatigrafická
jed notka je tedy časoprostoíová,

Dopořučená literatura

. cháb,J, stráník, Z.- Eliáš, M, (2007): Geologická rnapa české íepubliky ] |5oo 0o0.- Če5, geo|, s]užba, Praha.

. chlupáč,I.a kolektjv (2002)| Geolog ická minu|ostČeské repu bliký Academ ia. Praha.

. Petránek, J. (20]]):Za tajemstvím kamenů. Příručka plo mladé sběratele hornin, minerálú a zkamenělin. Grada
Publishin9, a,5., Česká qeoloqická 5lužba. Pláha,

Zajímavé odkazy

. G€ologie - Výukové multim€diálnítexty - http://geologie,v5b,czl9eologie/

. G€ologické mapy http://WWWgeoIogicke-mapy.czhegiony/

. Geolo9 ická encyklop€die - http//WWW.geo logy,czla plikace/encykloped ie/

. Gába,Z, HladiloVá,Š,-Houzar,s. skupien, P -Vašíček Z,-Zieqleí,V (2oo2)| Geologické Vycházky českou
lepublikou, Karolinum, Plaha,

. chlupáč,l. (] 999): Vycházky za geologickou minulostí Prahya okolí, Academia. Píaha.
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. chlupáč,l.a kolek$v (2002): Geolog ická minulostČ€ské republiky, Academia, Praha,

. Petlánek, J. (1993)|Malá encyklopedie geolo9i€, JjH. České BudějoVice,
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Apokalypsa, karbonské
Pompeje

VYVoJ oRGANlsMU NA zEMl

.led noduché a noíqanické látky 5e náhodné pře5kupujíá Vznikajilátky olganické Gloučeniny uhlíku, VodikU,

dusíku a kyslíku), Tento procesjlž Vědci popsalia dokážiho i 5imulovat V laboíatorních podmínkách. K syntéze

organických látek]e potřeba Vysoký tlak, tepLota a íedu kčn í plostřed í, Z orqan].kých |átek se ale,,ž]Vot" (plo

zatím) vytVoiit nepodaiilo,

Bůh stvoii] Ze m] a život na niV průbéhll šestidnů,Vzniku života setýká den třetí, pátý a še9tý. Během třetiho

dne oddělilzemi od moie a stvořil lostliny. Během pátého dne vzn kla Všechny Vodnía létající zvířata, šestý
den byla §tvořenazVířata suchozem§ká a č]ověk, kt€rý mělzemimoudře splavoval,

V meteořilu nazvaném podle mí§ta dopadu Tagish Lake, kteíý dopadl na Zemi 'l8. ].2000, byly obj€Veny

složité oíganické 9loučeniný ktelé mohly býtžák adem živých olgan]smů, Píoto 5e někteříVědc]domníVaji
že život 5e na našiplanetu mohldostattímto způsobem,

vznikživota
Přečtěte 5i ťři nejrozšířenější nózory navznjkžjvoťa a zkuste odpovědětna nósledujicí otózky:

A. co maj]tyto nazoíy spolecne?

. Z;k|;dni evo učniprin.ipy ffi,#,,, Snaaerď

Vsouči5|ódobiVýz(Un]

Pied 309 hi oFy el(Vkalbón!)
doš o k Výbú.hU šopky a spad ltuí)
za5áhl stiedni a západni eechy,
Č€ský mas V 5e vté době nachá-
že nedaléko íovnik! a úzémím,
kteréjedne9 ňédé ekó Rókycan,
prctékaLa ieká é V je]i nivé Vžn kaLy

loz5áhló močály zarů5tající Veqetací
tlopi.kého deštného pralesa, To Vše
byló pohibenó pů metlovo! Vrlt
Vo! bě avéhó PiškovéhoníU Diky
tomudošok ne] epiím! zá.hoÝáni
společen5tva tloPického deštného
pÉ eša ž té doby, V !óltJíosti
5tálepťobíhá Výzk! r] tohotó
spol.ťcnstv. č dosud byloodkryto
a zpEcováno piib ižnó ]50 m', By]o

ždé.alezenó pÝe9 30 bióló9j.kých
druhů, Zá§l!pci výtr!9ných loŤlin
tvoři80 i,'0 nalezených fos]]]i, zbý
Vajkkh 20 %tVořínahoselnenné
řost]]ry Byla ]dentilikóVána 1ř

5tr!kturni paýaiehdejšiho pla eÝ:
stlomoVé, nízké 5tromy/keře
a podlost, Ngvyšii ýlomy byly
zčeléd p áVUňoýiiý.i a dóúsla y
dovýšky 20 ]0m Nižši9tromy
a keře dorůst. ydovýšky5-15 m
a tvoiily je piedeVšim 5tronovlt_Á
kapÉd ňy,]e] chžž'!íci piibU2|é
můžéňejéšlé d.es spatÝh Vťo
pických pla e§i.h NóVéhó Zé ándu,
Afljky a j]žníAmeíiky. spo t 5 n] n]
vytváie y tyto nízké stíonrovité
fomy žéŠt!p. přesliakovitých
l náhóséménný.h rónlin, KolUny
5tromú tvoiici nejvyšši p.lío 5e

navzá]em dotýka y, Proto nnoho
íost ln podróst! pláVéz důVodu
nedóstatkU šVéila VytVáie o pópí
naVéa ólloÝ téfoííy, Nehójnějl
jsou zde zastoupeny pře5ličkov té
lóstliny a bylinné kapladiny

{.

B. V čem je zásadní íožd íl mez] těm ito názory?

Zamyslet€ §e nad tím, ke kteíé teoíii exi§tují
Vědecké důkazy ajdké?

i, ,. -

|i .,':,|

.?,,

! Rok),.ai:té e probihi, By o lde
naleueno pie5 30 bio]o9]cký.h
.]! uhů diivnelló trópi.kého plales6,



lí , - .:.!| VÝvoj oRGAN|§MŮ NA zEMl . Zák a.hieV.. Učníprin.]py

Přírodní výběr (interak(e na změny Pro§tř€dí) - pro evolUci eXistuj íjednoznačné

důkazy. PodíVejte se na obrázekChrupu a kosti dolní části končetin u Vývojových

zásti]pců skupiny koňovitých. Představte si, žejste paleontologové, a pokustese
( pomoclobrdzku odpovédél na lylo olazky:

^n]iíUl]
,il"

A] iln]yi^^ lzt^i.l. ,!ilG

8] 11l!-l i,. il,,J+r,t,,,u,-'

r*/r"

trrl\n,, -,r,\,.

Nap]š !práVnoU odpoVéd'

i,. ]akéjsoU shodné
znaky pío 5kupinu

*, Podivejte 5e na
dolníčást končetjny
jednotliVých VýVo
joVých zá5tupců
a popište, co se děje
sjejich pr§tním]
články,

l Podivejte 5e na zuby
jednotliVých VýVo-
joVých zástupců
a popište, co 9e děje
5jejich chrupem,

zákIadě piedchozích
zjištěníodVodit
teoíij, která by
Vysvětlovala, co
způsobilo změny
na kostřejednot-
iVých výVojových
zástLlpců, coje
Výhodné pro život
V bažině a co pro
život Ve stepi?

]- ]1

(lr\]

:i- \(
:,,),,"^./ )
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