
PALEONTOLOGIE 

Věda o zkamenělinách 

CO JE PALEONTOLOGIE 

Paleontologie je vědou o životě v minulých geologických dobách. Zajímá se o 

zkamenělé pozůstatky dávných organismů, či o stopy po jejich činnosti. Hlav-

ním cílem paleontologického výzkumu je rekonstrukce vývoje života na Zemi 

a podmínek jeho existence. 

CO ZNAMENÁ, KDYŽ SE ŘEKNE „ZKAMENĚLINA“... 

Zkameněliny (fosilie) jsou zbytky organismů žijících na naší pla-

netě v minulosti. Mezi zkameněliny též patří i otisky a stopy po 

činnosti dávných organismů, které nějak vypovídají o jejich 

stavbě. 

CO JE A CO NENÍ ZKAMENĚLINA 

 Třeba jantar, který je zkamenělou pryskyřicí dávných jehličnanů, za zkamenělinu 

označit nemůžeme, protože nic nevypovídá o stavbě pradávných stromů. Jde 

zkrátka o amorfní hmotu. Takový pozůstatek označujeme zkamenělá pryskyřice. 

 Oproti tomu zmrzlá mršina mamuta, kterou najdeme po 

desítkách tisíců let, zkamenělinou je, i když zkamenělá 

není. 

 

 Nemusí být ani pravda, že se jedná o pozůstatky 

„vyhynulých živočichů“. Existuje fosilní jelen, bobr, los… 

 

 Druhům, které jakoby přežily svou dobu, říkáme živoucí fosilie (třeba Latimérie, 

loděnka atd.) 

 

 

 

 Stáří zkamenělin by mělo být alespoň 12 000 let. 

Fosilní mládě mamuta ze Sibiře 

Až do nálezu Latimerie podivné v 

roce 1938 se mělo za to, že laloko-

ploutvé ryby vyhynuly před 70 mi-

Dinosauří stopy, USA Stopy permského tetrapoda 

Dinosauří kost z patagonie; nález 

Stopy po vrtání v mořském 

dně. Věda zabývající se zka-

menělými stopami se nazývá 

ichnologie. 

Fosilní exkrement krokodýla – 

tzv. koprolit 

JAK ZKAMENĚLINA VZNIKNE NEJČASTĚJI? 

 Měkké části se rozloží. Pevná část musí 

být rychle překryta nějakým materiá-

lem: pískem, jílem, vápnitými úlomky. 

Díky tomu je chráněna před jinými or-

ganismy či mechanickému rozbití a zá-

roveň je zamezen přísun kyslíku, což 

zpomalí rozkladné procesy.  

 Schránka (anebo krunýř, kost, zub…) je 

v následné fázi konzervována díky roz-

tokům z okolí, které ji prosytí. K tomu je 

třeba, aby uloženiny, které schránku ob-

klopují, měly vhodné chemické složení. 

Pokud by byly například příliš kyselé, 

schránka by se rozpustila. Velmi tedy 

záleží na prostředí.  

 Během více či méně dlouhého času jsou 

látky, jimiž je tvořena původní hmota, 

částečně či úplně nahrazeny látkami 

z uloženin, které ji obklopují. Tento pro-

ces jde souběžně s tím, jak se uloženina 

postupně zpevňuje a z původně sypké-

ho materiálu se stává hornina. Nejčas-

tější fosilizační nerosty jsou: kalcit, py-

rit, křemen, limonit, aragonit, fosforit a 

další.  

 

O způsob, jakým se nám zkamenělina zachovala, se zajímá TAFONOMIE. Lokality, kde se nacházejí mimořád-

ně dobře zachovalé fosilie, nezřídka včetně měkkých částí, se nazývají tafonomická okna. Takové lokality nám 

dávají nahlédnout pod hladinu pradávných moří a pátrat po kouscích příběhů, které by při horším zachování 

fosilií zůstaly navždy skryty. 

Schránka amonita fosilizovaná kal-

citem 

Schránka amonita na obrázku je 

fosilizovaná pyritem 

Díky fosilizaci 

pyritem jsou 

na fosilii trilo-

bita viditelné 

otisky konče-

tin (tedy měk-

kých částí, 

které jinak 

podléhají roz-

kladu) 

Na zachování fosilních stromů včetně vnitřních struktur se podílely roztoky sycené křemenem 

List Ginkga fosilizovaný uhlí-

kem 
Dinosauří koprolity se zachovaly díky fosforitu 

Až na výjimky paleontologové nacházejí z dávného života jen zlomky. Často pou-

ze na základě několika částí kostry rekonstruují podobu celého živočicha. Podle 

dalších nálezů své původní představy zpřesňují a přehodnocují.  

Před převozem je nutno nález dobře zabezpečit před mechanickým po-

rušením 

Důležitý díl práce probíhá v laboratoři, kde je nutno nále-

zy vymanit ze sádrových obalů a vypreparovat 

Klasickým příkladem tafonomického okna je ediakarská 

fauna. Ve velmi jemnozrnných sedimentech můžeme sle-

dovat, jak vypadal život na Zemi ještě před trilobity. 


