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OBRATLOVCI 

MIL. LET 350 340 330 320 300  SP. SP. SV SV. 

350: první picnatí plži, z trilobitů 

zbyl už jen jeden řád (Proetida), 

první zejovkovití mlži 

325: První vážky, rozrůznění kří-

dlatého hmyzu; objevuje se býlo-

žravý hmyz 

320: první obří artreopleuridi, 

rozrůznění mnohonožek, štírů 

a pavouků; mezi hmyzem do-

minují švábi 

310: první býložraví tetra-

podi, mezi obojživelníky 

dominujíTemnospondyli; 

první Synapsida    

310: rozvoj křídlatého hmyzu, ob-

ří vážky (rozpětí až 70cm), po-

slední terčovci 

305: První Diapsida (typ plazů, 

např. Petrolacosaurus) 

340: rozrůznění obojživelníků 350: první velcí žraloci, první chi-

mérotvarní a chiméry, první sliznat-

ky 

350-340: u hmyzu se objevila křídla 

350-340: Plavuňovité a kapradinovité převládají v pobřežních mo-

čálech; stromovité přesličky kolem toků; rozvoj přesličkovitých, 

kapraďosemenných a kapradinovitých 

320: první jehličnany a glossopteridní rostliny, vznikly liány, v 

lesích převládaly plavuňovité a kapraďosemenné rostliny a kor-

daity; v podrostu dominují drobné kapradiny 

330: Paleothyris: první amniota 

(blanatí, vejcorodí obratlovci) 

KARBON 

Země se zelená... 

Počátek karbonského útvaru je kladen 354 milionů let (Ma) zpět do minulosti a jeho spodní hranice je vy-

mezena nástupem druhu Siphonodella sulcata, což je drobný konodont (Conodonta). Stratotyp spodní hra-

nice je v jižní Francii západně od Montpellier na kopci La Serre v Montagne Noire.  
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Gondwana se pomaličku sunula k severu, kde narazila do superkontinentu tvořeného Evropou a Severní Amerikou 

(Laurasie).  

Důsledkem této srážky bylo variské vrásnění, které nejvíc zasáhlo střední Evropu, která ležela mezi těmito dvěma 

obřími kontinenty. 

CO SE DĚLO V KARBONU? 

V oblasti, kde bylo díky variskému vrásnění vyzdvižené dno, vznikaly močály, mělké pánve a sladkovodní 

jezera. Tyto prostory byly odděleny horskými hřebeny. ve vlhké močálovité krajině se skvěle dařilo rostli-

nám. Vyrostly první pralesy, tvořené převážně stromovitými formami přesliček, kapradin, plavuní a prv-

ními jehličnany. Dnes se s pozůstatky těchto pradávných pralesů běžně setkáváme v podobě ložisek čer-

ného uhlí. Černé uhlí slouží jako významná energetická surovina. jižní část Gondwany byla v době karbonu 

zaledněná. Střídaly se na ní doby ledové a meziledové. V meziledových dobách ledovce tály a uvolněná 

voda zvyšovala hladinu oceánu. Rovinatá území na okrajích pevnin byla díky zvýšené hladině oceánu 

v meziledových dobách zaplavována. zatímco většina Gondwany byla zaledněna, ležela jižní část Euroame-

riky (Laurasie) v rovníkové oblasti. V této oblasti vládlo tropické, vlhké klima – v této tropické zóně se 

tehdy nacházelo i naše území.  

KLIMATICKÉ ZÓNY 

V karbonu můžeme poměrně zřetelně 

sledovat klimatické zóny. Na jihu byla 

zaledněná Gondwana (tzn. území od-

povídající dnešní J. Americe, J. Africe, 

Indii, Austrálii a Antarktidě), na severu 

byl zaledněný okraj Laurasie (dnešní Si-

biř). V oblasti kolem rovníku byl tropic-

ký pás, hustě porostlý pralesy. 

V meziledových dobách se dařilo rostli-

nám i v zaledněných chladných oblas-

tech, byly však zcela jiného charakteru 

než ty, kterým se dařilo v oblastech tro-

pických. Nad stromovými zde převláda-

ly bylinné typy. Společenstvo rostlin zde 

bylo poměrně jednotvárné. Podle hoj-

né kapraďosemenné rostliny Glossopte-

ris se gondwanské flóře říká glossopte-

risová. Flóra na severním, taktéž zaled-

něném okraji Laurusie, se nazývá an-

garská.  

Karbonští suchozemští obratlovci 

V devonu se podařilo obratlovcům dobýt pevninu. První tetrapodi (Acanthostega, Ichthyostega) 

žili v ústích řek, ve vodě. Měli ocasní ploutve, vnitřní žábry – celkově se dost podobali rybám 

s nohama.  

V karbonu se situace dramaticky mění. Ttrapodi většinu času tráví ve vodě, proto si ponechávají 

ocasní ploutve, nicméně již ztrácejí vnitřní žábry. Jsou již částečně přizpůsobeni k životu na souši. 

Vyvíjejí se obojživelníci. Nejdůležitějším krokem mezi životem ve vodě a na souši je rozmnožová-

ní, které není závislé na vodním prostředí. Ve svrchním karbonu se objevují první amnioti (dnes 

zastoupení plazy, ptáky a savci). Do vajíčka se přidávají tři nové blány, zabraňující vysychání: 

chorion, amnion, allantois. Další krok mezi amnioty učinili až první savci v triasu, kteří nevytvářejí 

vajíčko se skořápkou. Plod se u savců vyvíjí v těle matky díky placentě, která přímo vyživuje plod 

z těla matky.  

Crassigyrinus, 3m, Skotsko. Tento raný tetrapod žil v mo-

čálech středního karbonu, kde byl jedním z největších pre-

dátorů.  

Mezi rané tetrapody patří i Pederpes. 1m, Skot-

sko. 

Balanerpeton patří mezi první obojživelníky. Vzhledem 

se podobal mlokovi a byl patrně prvním suchozem-

ským obratlovcem, který měl sluch. 50cm, Skotsko. 

Branchiosaurus (nahoře): 

obojživelník z dolu od Ný-

řan. Dlouho byl považován 

za mládě velkého maso-

žravce. Nyní je opět uzná-

ván jako samostatný rod. 

15cm, ČR, Francie.  
Cochleosaurus, 1,5m, ČR, Kanada 

NEJASNÝ PŮVOD HMYZÍCH KŘÍDEL 

Křídla hmyzu jsou výrůstky hmyzí vnější kost-

ry (exoskeletonu), které umožňují hmyzu létat. Ne-

ní jasné, jak a proč se křídla u hmyzu vyvinula. Jed-

na teorie říká, že se křídla vyvinula z hřbetních de-

stiček tělních článků hmyzu (tzv. tergitů). Druhá 

tvrdí, že křídla jsou uzpůsobené zadečkové žábry. Pravážka Meganeura s rozpětím 

křídel až 75 cm 

Deseticentimetrový šváb Archimylacris Šestikřídlá Palaeodictyptera 2m dlouhá Artropleura 

Na obr. vlevo: sladko-

vodní žralok Xena-

canthus. Z celého svě-

ta je popsáno 10 dru-

hů, jeden i z ČR. Dél-

ka 70cm-1m. Někteří 

badatelé mají za to, 

že byl jedovatý. 

Trilobit Hesslerites, 

3cm, USA 

Lilijice Woodocri-

nus, 3-5m, Evropa 

Poupěnec Pentremites, 

2,5cm, USA, Evropa 

Goniatites, 3-4cm, Severní Afrika, 

USA, Evropa, Asie Plž Bellerophon, celý svět 
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