KLIMA
Pro spodní perm je charakteristické zalednění, které výrazně ovlivnilo svět již
během karbonu. Největší permská ledová doba trvala téměř 2 miliony let. Tropické pásmo kolem rovníku bylo jen úzké. Na konci permu ledovce takřka vymizely, podnebí začalo být sušší a sušší. Většina Pangey byla pokrytá rozsáhlými
pouštěmi. Na konci permu začaly mohutné výlevy bazaltových magmat – trvaly
po tisíce let a vytvořily sibiřské trapy. Tato mocná magmatická činnost mohla
přispět k vymírání na konci permu.

PERMSKÁ FLÓRA

PERM

Ve vlhčích oblastech se rozvíjely
rostliny. Ráz flóry se však oproti
karbonu postupně měnil.
V hornatých oblastech vznikaly
lesy s jehličnany, kapradinami a
kapraďosemennými.
V regionech lemujících chladné
pásmo bujela glossopterisová
flóra.

Rozvoj před největší krizí
Počátek permského útvaru se klade 298 milionů let (Ma) zpět do minulosti a jeho spodní hranice je vymezena ve stratotypu u Aidaralašského potoka v Jižním Uralu v severním Kazachstánu – 50 km od města Aktjubinsk, kde je hranice vymezena výskytem
konodonta Streptognathodus ůwabaunsensis“ či Streptognathodus isolatus.
CO SE DĚLO V PERMU?

Ditomopyge, 2cm, USA. Jeden z posledních trilobitů

Jeden z posledních rodů
poupěnců. Deltoblastus,
2Cm, Sicílie, Omán

Mlž Permophorus, 4cm, celý svět

Goniatit Juresanites, 8cm, Rusko
Permský nautiloidní hlavonožec,
USA, Grand kaňon

Zcela klíčový byl fakt existence jednoho Pangey. Spojení všech kontinentů v jeden mělo zásadní vliv na globální klima a na rozšíření živočichů i rostlin. V oblasti rovníku vzniklo centrální pohoří (orientované V-Z), které výrazně ovlivňovalo atmosférické proudění. V pozdnějším permu
vysoké hory bránily vlhkým rovníkovým větrům; z toho důvodu se v severní části Pangey vytvořily pouště. Uloženiny z té doby dokládají existenci obrovských ploch pokrytých písečnými
dunami. Během vysušování klimatu se začali objevovat savcovití plazi, kteří byli lépe přizpůsobeni novým podmínkám, protože – oproti kupř. obojživelníkům – nebyli svým rozmnožováním vázáni na vodu.

PERMSKÁ KRIZE: NEJVĚTŠÍ VYMÍRÁNÍ V HISTORII
V severní části Pangey, v oblasti
dnešní Sibiře, došlo k jedné
z největších známých sopečných
erupcí všech dob. Následkem
bylo, že obrovské plochy byly
pokryty plateaubazalty (trapy) a
do atmosféry bylo vyvrženo
množství sopečného popela a
plynů. Tato událost se kryje
s permským vymíráním.

Glossopteris

PERM V ČESKÉ REPUBLICE

Amonit Xenodiscus

Ramenonožec Horridonia

Loděnkovitý hlavonožec, USA

Mechovka Fenestella, celý svět

Siberia

OCEÁN
PANTHALASSA

Kazachstania

PANGEA
CENTRÁLNÍ PANGEJSKÉ

+
OCEÁN

POHOŘÍ

PALEOTETHYS
J. Amerika

Afrika

Gondwana

Antarktida

V pánvích většinou sedimentace navazuje na karbonskou. Polopouštní klima se střídalo s vlhčími obdobími, kdy se ukládaly šedé
sedimenty a slojky uhlí. Prostor většiny pánví se postupně zmenšoval. Zajímavý vývoj permu je v oblasti Boskovické brázdy. Spodnopermské horniny zdemají mocnost až 1000 metrů, šedé horizonty s vložkami vápenců a pelitů jsou velmi bohaté flórou a faunou (Boskovice, Letovice): hlavonožci, ryby, hmyz.

THERAPSIDI

PELYKOSAUŘI

Therapsidi se objevili v raném permu před 275 miliony let.
Vyvinuli se z nich savci. Většina fosilií se našla v Rusku, o
čemž svědčí názvy jako Inostrancevia nebo Viatkosuchus,
spousta fosílií byla nalezena též v jižní Africe, především v
oblasti pánve Karoo. Podobali se dnešním savcům způsobem života (byli teplokrevní a pravděpodobně měli i srst) a vzhledem. Žili převážně na souši (a
mnozí z nich byli masožraví. Většina therapsidů vyhynula
při katastrofálním suchu na rozhraní permu a triasu a uvolnila tak prostor pro nástup archosaurů . Ti, kteří přežili
do druhohor, jako Tritylodon, bývají považováni za předchůdce savců.

Jako první suchozemští obratlovci přešli na
rostlinnou potravu. Některé druhy měly
vyvinutý jakýsi výměník tepla v podobě
kožního lemu (Dimetrodon,Edaphosaurus).
Z pelykosaurů bez kožního lemu se vyvinuli
therapsidi, předkové savců.

Tubicaulis, kmínek Permský jehličnan
Ullmannia, 10m.
kapradiny, 2m

Společenstvo vyazniki-fauna, těsně před vymíráním

Společenstvo „Sokolki-fauna“, svrchní perm severní části Ruska

SPODNOPERMSKÁ FAUNA USA

Dimetrodon, 3m, USA

Austrálie

OBOJŽIVELNÍCI
Obojživelníci v Permu dosáhli maxima rozvoje.
Největší formy (Eryops) mohly měřit 3m. Nálezy
permských obojživelníků jsou dobře zdokumentované i z naší republiky

Všechny kontimemty se spojují v Pangeu. Na jižním pólu se nacházela Antarktida, na severním Kamčatka. Přiblížení Gondwany k severoatlantickému kontinentu umožnilo migraci zástupců fauny i flóry. Klima se stává stále sušším
(až pouštního rázu), o čemž svědčí červená barva sedimentů a četná ložiska evaporitů.

ROSTLINY

300 SP.

290

SP.

280
290: rozrůznění jehličnanů a
kapraďosemenných

BEZOBRATLÍ

OBRATLOVCI

ST.

280: nárůst rozmanitosti jehličnanůa
kapraďosemenných, ubývání plavuní a
přesliček
280: první brouci

290: prví pelykosauři; první žáby
a mloci

Discosauriscus, 40cm,ČR

Sclerosaurus, ČR

Sphenacodon, 2m, USA

„šavlozubý“ Gorgonops

MIL. LET

Kapradina Oligocarpia, 50cm

280: rozvoj pelykosaurů (např. Dimetrodon)
a suchozemských obojživelníků

275: snižuje se rozmanitost
amonoidních hlavonožců; objevují se první ceratitidní hlavonožci
275: první parelisauridní plazi;
první therapsidní (savcovití)
plazi

270

ST.

250

SV. 260

260: úbytek glossopteridní flóry 250: HROMADNÉ VYMÍRÁNÍ:
ubývá cca 50% rostlinných druhů.

260: první hřebenatkovití a
sdcovkovití mlži

260: pokles rozmanitosti
obojživelníků; nárůst diverzity therapsidů—především
býložravých, jako byli dicynodonti

250: HROMADNÉ VYMÍRÁNÍ:
96% všech druhů. Konec trilobitů, goniatitů, postiženy jsou
všechny skupiny

ROSTLINY

BEZOBRATLÍ

250: HROMADNÉ VYMÍRÁNÍ: vymřely dvě třetiny obojživelníků, OBRATLOVCI
plazů a therapsidů.

