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KŘÍDA

Evropa

Čechy opět zaplavuje moře...
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145,0-139,8

Živočišná houba Siphonia,
Západní Evropa

Křída je vývojová etapa Země, je nejmladším a zároveň nejdelším útvarem druhohor Trvá přibližně od
145 do 66 milionů let před současností. Konec křídy předěluje éru mezozoika a kenozoika. Jako samostatný útvar byla křída vyčleněna roku 1833 Belgičanem Omaliusem d´Halloyem. Svrchní hranice je
charakteristická výskytem iridiové vrstvy na několika místech světa. Iridium, kosmický prvek, svědčí o
srážce a steroidem. Kolize s tímto tělesem je pravděpodobně zodpovědná za masové vymírání druhů
na přelomu druhohor a třetihor. Křída byla pojmenovaná po vzniku velkých ložisek křídy, vytvořených
ukládáním schránek mořských bezobratlých. Spodní hranice křídy je vedena podle amonita Berriasella jacobi.

Mlži rudisti se v křídě podíleli na stavbě útesů

139,8-132,9

KŘÍDOVÁ FLÓRA: VZESTUP KRYTOSEMENNÝCH

Největší amoniti meřili přes
2,5m a pocházejí z Německa.

Mechovka Lunulites, 1cm

Eoraptor, masožravý
theropod, napravo obří
býložravý sauropod

Křídoví amoniti...

VYMÍRÁNÍ NA HRANICI K/T
O dopadu asteroidu svědčí vrstva
s iridiem. 10km Meteor dopadl do
oblasti Mexického zálivu. Měl průměr 10km, kráter zanechal 180km.

Eurasie
Sev. Amerika

+
Čína

TICHÝ OCEÁN

Afrika

Arábie
OCEÁN TETHYS

J. Amerika
Zárodek Karibského moře

Indie
Austrálie
Antarktida

Během křídy dokončil svůj rozpad superkontinent Pangea do kontinentů jak je známe dnes, i když jejich rozestavení bylo tehdy jiné. Atlantský oceán se od
té doby značně rozšířil a Jižní Amerika se odsunula víc na západ. Gondwana se rozdělila na Antarktidu a Austrálie se odloupla
od Afriky (zatímco Indie a Madagaskar zůstaly připojeny). Vznik Atlantského a Indického oceánu podél středooceánských hřbetů měl za následek vyzdvižení
mořského dna, doprovázeného mořskou transgresí (cenomanská patří k největším v geologické historii Země). Na sever od Afriky se dále zužoval oceán
Tethys. Grónsko se definitivně oddělilo od severoamerického kontinentu i od Evropy. V alpské oblasti se ukládaly mocné flyšové vrstvy, teplé klima této oblasti dokládají nálezy amonitů, rudistů a korálových útesů, docházelo k uzavírání trogů s ofiolity. V oblasti Mexického zálivu na území dnešního Texasu a Mexika jsou na křídové vrstvy vázána významná ložiska ropy. Oba póly byly bez ledových čepiček. .
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135: první tellinidní mlži

125: první placentální
savci, první vačnatci, první primitivní ptáci
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KŘÍDOVÍ OBRATLOVCI
Pokračuje vývoj velkých archosaurních plazů (nadřád Dinosauria). V Evropě je významný hromadný nález 23 kosteriguanodonů z roku 1878 v dole
u Bernissartu (Belgie). Zvláštní skupinu tvoří rohatí dinosauři (ceratosauři)
s různým počtem rohů vyrůstajících z čelního pancíře.
Tyrannosaurus, Giganotosaurus či Spinosaurus zastupovali velké masožravé teropody. Zástupci rodu Ornithomimus a další ornitomimidi velmi rychle běhali a byli podobní dnešním pštrosům. Největší dinosauři, jako
byl Argentinosaurus, byli nepochybně nejmohutnějšími suchozemskými
tvory všech dob, s hmotností až přes 80 tun a délkou nad 35 metrů. Vzácností jsou nalezená vejce rodu Protoceratops z Mongolska a hnízda
Maiasaura z USA. Rozpětí křídel létajícího ptakoještěra Pteranodona činilo
kolem 7 metrů, u rodu Quetzalcoatlus možná až 12 metrů.
V rané křídě se objevují hadi. Nejznámějším zástupcem rodem Palaeophis (předchůdce dnešních hroznýšů a krajt). Vzácné jsou nálezy pravých ptáků. Sinornis (Čína), Hesperornis, Ichthyornis (USA) má již křídlo nesoucí moderní znaky. Početní jsou zástupci "praptáků" ze skupiny Enantiornithes.
K drobným savcům přibývají zejména hmyzožravci, ve svrchní křídě se již
objevují předchůdci skutečných kopytnatců, šelem i primátů. Objevují se
také první větší druhy savců, jako Repenomamus z Číny a Didelphodon z
USA.

„Rohatý dinosaurus“ Pachyrhinosaurus

110: první limopsidní,
verticordidní a thyasiridní mlži

Palaeophis: fosilní had

Savec o velikosti kočky z Číny: Repemomamus

65: SV
80

115: první
ptakořitní
(vejcorodí) savci

110: první zástupci potápivých ptáků

140-100: pokles rozmanitosti stegosaurů a velkých sauropodů; rozvoj ornithopodních aankylosauridních dinosaurů a ptáků

100: první včely

Pterosaur Quetzalcoatlus

Vejce protoceratopse z
Mongoslka

Výrazné rozrůznění krytosemenných rostlin
(magnoliovité, růžovité, vilinovité), jednoděložných (např. palem) a zázvorovitých

120: první dížovkovití,
teredenidní a sekerankovití mlži

130: první sladkovodní želvy

2

1

SV.

125: první krytosemenné rostliny;

140:první zaděnkovití mlži
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12: Microzamia Gibba. Nálezy bez uvedených lokalit pocházejí z Vyšehořovic.

100

120

140:první ceratopsidní dinosauři

OBRATLOVCI

Význačné zkameněliny České křídové pánve (upraveno dle
Chlupáče 2002). 1: mlž Inoceramus; 2: amonit Coligninoceras, Bílá Hora; 3: plž Torquesia, Korycany; 4: belemnit
Praeactinocamax, Nová Ves; 5, 6: ústřice Lopha, Předboj;
7: mlž Mystiloides, Bílá Hora; 8: rudist Plagioptychus, 9:
Teplice v Čechách; 10: ústřice Rhynchostreon, Malnice.

SP.

ROSTLINY

BEZOBRATLÍ

Křídové zkameněliny z díla A. Friče: 1: Microcorystes, hlavohruď kraba, Březno u Loun; 2-5: zuby žraloků, Praha-Bílá Hora; 6: amonit Allocrioceras, Březno; 7: amonit Hyphantoceras, Hudcov; 8: amonit
Scaphites geinitzi, Bohosudov; 9: mlž Protocardia hillana, Louny; 10:
mlž Mytiloides labiatus, Praha-Bílá Hora; 11: plž Voluta saturalis, Sadská; 12: plž Rostelaria, Březno; 13 a, b: ježovka Micraster cortestudinarium, Kystra; 14: mořská houba Thecosiphonia erecta, Rohatec.

Flóra peruckých vrstev
(podle J. Velenovského, názvy upraveny dle Knoblocha). 1: Myrtophyllum augustum, 2: Credneria bohemica; 3: Aralia formosa,
Hodkovice; 3: Sagenopteris
variabilis, Malá Chuchle; 5:
Araliphyllum kowalevskianum; Platanus laevis,
Mělník u Sázavy; 7:
Cunninghamites oxycedrus,
Peruc; 8: Debeya coriacea;
9, 10: Diplostrobus ; 11:
Eremophyllum obtusum,

Ve svrchní křídě dochází ke změně charakteru flóry
z mezofytika na kenofytikum, které zahrnuje moderní rostliny, zejména krytosemenné včetně listnatých stromů. Jejich
nejstarší zástupci jsou známy z nálezů v Portugalsku a USA.
Ke konci křídy již krytosemenné rostliny tvoří téměř 90%
známé flóry. Někteří zástupci se adaptovali i na drsnější
podmínky, uzavírali semena do tvrdých plodů či měli opadavé listy. Ve spodní křídě však ještě převažující nahosemenné rostliny - cykasovité, benetitové, gingovité, jehličnany. Vzácnější jsou kapradiny. Stratigraficky významné jsou kokolity - nanoplanktonní formy mořských řas.
Zánik této původní „nahosemenné“ flóry je způsoben zřejmě rozsáhlými mořskými záplavami. Na nových pevninách
se již nestačila rozvíjet tak rychle jako krytosemenné rostliny. Dnes četné traviny (Poaceae) jsou ještě vzácné a málo
rozšířené. Krytosemenné rostliny se naopak začínají výrazně
šířit a díky hmyzím opylovačům se stávají převládající skupinou. Vývoj včel pak souvisel se stále četnějšími (kvetoucími)
rostlinami (kde včely působily jako opylovači). Nahosemenné rostliny jsou však stále velmi hojné, stejně jako dnes. V
křídě se objevují četné moderní typy stromů, jako platany,
vavříny, šácholany a další.

90: první nuculanidní mlži

90: vymírání ichtyosaurů, první hadi

85: první ungulinidní,
kelliidní a chamidní mlži

60

HROMADNÉ VYMÍRÁNÍ: vymírá 60% druhů

80: první všekazi, první mravenci

70: první yoldidní mlži
HROMADNÉ VYMÍRÁNÍ: Vymírají amoniti,
belemnití, inoceramidní
mlži

70: nárůst rozmanitosti HROMADNÉ VYMÍRÁmultituberkulátních sav- NÍ: vymírají dinosauři,
mosasauři, pterodaktyců
lové, plesiosauři, pli90-65: zvyšuje se rozmanitost ceratopsidních a ornithopodních dinosaurů
osauři

