


Mezozoikum (tj. střední věk) neboli druhohory zahrnují 187 
milionů let triasu, jury a křídy. Mezozoikum je často 

charakterizováno jako ,,věk plazů“, protože mnohé 
významné skupiny plazů se staly dominantními formami 

života, včetně dinosaurů na souši, ichtyosaurů v moři a 
pterosaurů ve vzduchu. 



Vyhynutí organismů na konci permu a zánik paleozoických 
útesů vyvolal veliký převrat v mořském životě. Nakonec se 

vyvinuly dnešní útesotvorní korály a byla obnovena mořská 
rozmanitost a potravinové řetězce. Jak kostnaté, tak 

chrupavčité ryby se rozrůznily a staly se spolu se žraloky 
hlavními dravci. Vody však okupovali i noví mořští plazi, 

např. želvy a krokodýli, společně s dnes vymřelými 
plesiosaury, ichtyosaury a mosasaury.



Dominantní paleozoické rostliny (mechy, 
kapradiny, přesličky) v pozdním permu a raném 

triasu ubývaly. Nově se  vyvíjející skupiny 
zahrnovaly jehličnany a cykasy, které se 

rozmnožovaly semeny ze šišek. Kvetoucí 
rostliny (hlavně krytosemenné) se vyvinuly v 

průběhu křídy. Kombinují v sobě řadu 
vlastností jiných mezozoických rostlin, např. 

květinový typ rozmnožovacího ústrojí s 
jedinečným a charakteristickým jevem-

neoplodněnými semeny uzavřenými v 
ochranných obalech.    



Plazi ovládali souš 150 milionů let. Jedna velmi rozmanitá 
skupina, známá jako dinosauři, asi s 90 rody, se diferencovala 

od dvounohých forem velikosti vrány až k největším 
živočichům, jací kdy žili na Zemi-k čtyřnohým, 34 m dlouhým 

sauropodům. 
Dinosauři byli poprvé poznáni jako specifická skupina plazů v 
roce 1842 na základě jejich charakteristického znaku-kráčeli s 

nohama přímo vystupujícíma zpod jejich těl . Většina 
dinosaurů byla býložravá (měli dlouhé krky, aby dosáhli do 
korun stromů). Existovali však také masožraví dravci, jako 

jurští allosauři. Dinosauři v mezozoiku osídlili většinu 
prostředí, která byla k dispozici. 



Americký geolog Walter Alvarez (1940) zjistil vysoké 
koncentrace vzácného prvku iridia v mořském jílu hranice 

křída/kenozoikum. Na základě tohoto nálezu odvodil v roce 
1980 spolu se svým otcem Luisem (1911-1988), nositelem  

Nobelovy ceny za fyziku, hypotézu, že koncentrace iridia je 
nejlépe vysvětlitelná dopadem mimozemského tělesa-např. 

obrovského meteoritu- na Zemi. Oba dále prohlásili, že 
celosvětová katastrofa vyvolaná dopadem byla příčinou 

vyhynutí dinosaurů.  



V mezozoiku neexistovaly polární čapky, světová teplota 
byla všeobecně vysoká (19 stupňů). Během vymírání se 

klima výrazně narušilo v celosvětovém měřítku. 
Podrobnosti jsou stále diskutovány, ale fosilní dřevěné 

uhlíky svědčí o krátkodobém období celosvětových požárů, 
které zpustošily suchozemský život. 



Asi 50% všech druhů organismů vyhynulo na konci křídy 
při události, která se nazývá ,,událost KT(KT-křída/terciér). 

Oběťmi se stali dinosauři, zbývající mořští a létající plazi a 
amoniti. Vymření časově odpovídá dopadu velikého 

meteoritu do Karibského moře před poloostrovem Yucatán 
v Mexiku a dekánským lávovým erupcím. Obě události 

významně ovlivnily celosvětové klima. Právě prudká 
klimatická změna byla příčinou vymírání.


