
Klimatické zmeny z 
hľadiska geologickej 

histórie Zeme

Dubovcová, Dyntárová, Bachnová



Úvod

Aký je rozdiel medzi 

počasím a klímou??

Čo rozumieme pod pojmom ,,zmena klímy“??
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Zmeny klímy 
v geologickej dobe



- čas: 542 - 245 miliónov rokov p.n.l.

- geografia: na začiatku prvohôr boli kontinenty ďaleko od seba, ale 
pohybovali sa spoločne do jedného veľkého kontinentu (supercontinent!) s 
názvom Pangea

- podnebie: modely naznačujú, že monzúny postihovali  subtropické 
východné pobrežia a že interiér Pangaei bol suchý

- evolučné akcie: podľa skamenelín veľké množstvo zvierat (vrátane 
vzdialených predkov mnohých moderných zvierat) sa vyvinulo medzi 530-
520 mil. rokmi. Asi pred 440 miliónmi rokov v neskorom ordoviku došlo k 
masovému zániku. Bolo to druhé najväčšie masové vymieranie všetkých 
čias. Na konci prvohôr, asi 250 pred miliónmi rokmi, viac ako 96% druhov v 
oceánoch vymrelo. Trvalo to viac ako 8 miliónov rokov Bol to najväčší 
masový zánik všetkých čias. 

Prvohory – paleozoikum
kambrium, ordovik, silúr, devón, karbón, perm
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Druhohory – mezozoikum
trias, jura, krieda

- čas: 245 - 65,5 miliónov rokov p.n.l.

- geografia:  superkontinent Pangea sa rozpadá na severnú Lauráziu a južnú
Gondwanu.S posunom kontinentov je spojené alpínske vrásnenie, ktoré 
vytvorilo mnohé pohoria.

- podnebie: prevažne teplé až tropické.Koncom mezozoika sa teplota v 
rovníkových oblastiach stáva neúnosná pre väčšinu morských organizmov a 
tiež veľké oblasti súše pociťujú nedostatok zrážok. 

- evolučné akcie: mezozoikum je často označované za „éru plazov“, ktoré 
dominovali všetkým kútom Zeme, alebo za „éru dinosaurov“. Tieto sa 
vyvinuli počas niekoľkých miliónov rokov po perme a postupne obsadili 
prakticky celú súš; neskôr v podobe vtákov ku koncu mezozoika aj ovzdušie 
a moria. Popri nich sa začínajú v triase vyvíjať aj cicavce, no vedľa 
dinosaurov dokonale prispôsobených životným podmienkam mezozoika 
nemajú šancu. V morskom prostredí tiež nastáva expanzia mäkkýšov a 
nových druhov žralokov.
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Treťohory - kenozoikum
neogén, paleogén

- čas: 65,5 – 1,8 miliónov rokov p.n.l.

- geografia:  začiatkom treťohôr dosiahli kontinenty takmer ich dnešnú 
pozíciu. Zrážka Indie a Eurázie znamenala vznik himalajskej  sústavy. 
Prebehli tiež mladšie fázy alpínskeho vrásnenia.

- podnebie:  z hľadiska klimatológie pokračovalo teplé obdobie z mezozoika, 
ktoré vrcholilo v strednom eocéne, no neskôr sa ochladilo.

- evolučné akcie: na súši nastal veľký rozvoj vtákov a cicavcov, pre ktorých sa 
vyvinulo vyhynutím dinosaurov priaznivejšie prostredie. Ich výhodami bolo 
najmä to, že sa starali o potomstvo a mali menšie problémy sa vyrovnať so 
zmenami klímy. Práve treťohory boli prvým obdobím, v ktorom sa začala 
živá príroda priblížila dnešnému obrazu.
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Štvrtohory – antropozoikum
holocén, pleistocén

- čas: 2,5 – ...

- geografia: Geologicky kvartér nadväzuje na treťohory, pokračovalo 
alpínske vrásnenie. Podnebie bolo typické periodickými poklesmi teplôt, 
ktoré vyúsťovali do ľadových dôb, zvaných glaciály. V medziľadových 
dobách (interglaciály) dochádzalo k otepleniu asi na dnešnú úroveň. 
Predpokladá sa, že ľudstvo sa dnes nachádza práve medzi dvoma ľadovými 
dobami.

- evolučné akcie: kvartér bol obdobím opakujúcich sa klimatických zmien, 
glaciálov a interglaciálov. Prevažná väčšina dnešných rastlín a živočíchov 
má svojich priamych aj nepriamych predkov v tomto období.
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