
Vznik a vývoj Zem ě  
Vznik před 4,6 miliardami let působením gravitačních sil na prachové částice => přitahování, narážení => spojování, zvětšování => vetší Fg, zahřívání  => žhavá koule 
 a) Předgeologické období - od počátku po diferenciaci zemského tělesa na jednotlivé sféry
    1) Žhavá koule
    2) Prvotní atmosféra (H, He + oxid uhličitý, N, metan, amoniak, vodní pára), nebyl kyslík!
    3) Ochlazení  => vznikla litosféra (pevný horninový obal) a hydrosféra (praoceán)
 b) Geologické období - od diferenciace po současnost (působí geologické děje - eroze, zvětrávání, sopečná činnost, vznik a vývoj života)

Vznik a vývoj života
Začátek pravděpodobně již na konci předgeologického období a na počátku prahor.
1) chemický vývoj
    a) vznik jednoduchých OL z AL působením vysoké teploty, ultrafialového záření (nebyla ozonová vrstva), elektrických výbojů (intenzivní bouře, sopečná činnost)
    b) spojováním OL i AL v prapolévce (praoceánu) vznikají makromolekuly bílkovin, cukry, tuky
    c) vznik koacervát ů - shluků (měchýřků) makromolekul s některými znaky živých organismů

    vychytávají a uvolňují některé molekuly do okolí (látková výměna)
    zvětšování velikosti (růst)
    rozpad po překročení mezí soudržnosti (rozmnožování)

2) biologický vývoj
    a) vznik prabu ňky (bu ňka s nepravým jádrem) heterotrofní 
   nepotřebuje kyslík

energii získává ze sloučenin síryenergii získává ze sloučenin síry
podobná současným primitivním bakteriím (sirné bakterie)

    b) vznik prabu ňky autotrofní
fotosyntetizuje => produkuje kyslík
energii získává ze Slunce
podobná současným sinicím

    c) vznik prabu ňky heterotrofní
dýchá kyslík
energii získává z OL za pomoci kyslíku
podobná některým druhům současných bakterií

    d) vznik pravé bu ňky (bu ňka s pravým jádrem)
dýchá kyslík
energii získává z OL za pomoci kyslíku
podobná některým druhům současných prvoků

Geologická období (vývoj Zem ě a života na Zemi je rozd ělen na éry a periody podle:
    a) probíhajících horotvorných dějů
    b) uspořádání pevnin a moří
    c) podle rozvoje života, vývoje organismů



rostliny živo čichové
 mladší   holocén  sou časné  éra člov ěka

 sou časní
 starší      pleistocén  vývoj člověka

neogén  nahosemenné  éra savc ů - vůdčí savci 
 krytosemenné  (kopytníci, šelmy, hlodavci,

paleogén  opice, poloopice), ptáci
 vyhynutí velkých plazů  

křída  bylinné přesličky, plavuně  éra dinosaur ů - ptakoještěři
   a kapradiny  ryboještěři, dinosauři, praptáci
 nahosemenné  amoniti, belemniti
 1. krytosemenné
  jednoděložné a dvouděložné  1. ptáci, primitivní savci

trias  (hmyzožravci, býložravci)  počátek vrásnění
 mladší   perm

karbon

  Druhohory

Rozšíření života na souše
vrásnění, ozonová vrstva => suchozemské 

Geologická éra vrásn ění
Stáří 

(mil.let)

  Třetihory

  Čtvrtohory

65
 Alpy, Himálaj, Andy, Karpaty, 
   Kavkaz, Pyreneje

   využívají světlo
 suchozemské rostliny efektivněji

   a oceánů

jura

2 - 3

Geologická období - vývoj života na Zemi

vývoj organism ů

 rozpad Pangei, vznik kontinentů

 křída - vznik velkých mělkých 
230

Perioda

 střídání ledových a meziledových
   dob

 část moře se mění v pevniny

poznámka

 trias a jura - klid

 moří  => křídy a pískovce
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karbon

 starší      devon  první. vyšší rostliny  trilobiti, graptoliti,
silur  podobné mechům  hmyz (prmská vážka - 75 cm)
ordovik  stromové kapradiny,  hlavonožci, mlži
kambrium  plavun ě a přesličky  1. obratlovci ryby, obojživelníci

 1. nahosemenné  (krytolebci), plazi

 sinice, rozvoj řas  bakterie, prvoci
 mnohobuněčné řasy  láčkovci, kroužovci

 1. členovci

(bakterie, sinice, 1. řasy)
Chemický vývoj

Vznik mnohobun ěčných

Vznik a vývoj prvních živých organism ů

  Prvohory

vrásnění, ozonová vrstva => suchozemské 
rostliny, suchozemští živočichové 

570

   využívají světlo

 Předgeologické období 4600-4000

4000

2600  Starohory

  Prahory

 diferenciace zemského
 tělesa, vznik zemské kůry

 kolonie specializovaných buněk
 kolonie stejných buněk

 první mnohobuněční
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