


 Dělí se ještě na starší paleogén ( dělí se na: paleocén, eocén, oligocén )  a 
mladší neogén ( dělí se na: miocén, pliocén )

 Toto období je často nazýváno jako novověk Země

 Během tohoto období se rozvinulo mnoho velmi důležitých skupin 
rostlinstva a živočišstva

 Vznik nehetnatců = pro nás nejdůležitější ( patříme sem i my, lidé) 



 Na konci třetihor byly rozděleny pevniny, tak jak je již známe

 Vznikly písčité, jílovité a usazené horniny

 Vznikly také ložiska černého uhlí

 Rozšířil se Atlantský oceán

 Připojila se Indie k Eurasii, oddělila se Austrálie od Antarktidy 

 Dinosauři zřejmě žili ještě na začátku třetihor. V izolovaných oblastech 
veleještěři vzdorovali osudu ještě statisíce let po hlavní vlně vymírání. 



 Uskutečnilo se alpínské vrásnění, které velmi ovlivnilo současný vzhled 

zemského povrchu

 Vznikala v této době mnohá pohoří: Alpy, Himaláje, Pyreneje či Karpaty

 Během paleogénu sahaly teplé zóny až do střední Evropy

 Nedaleko pólů  byly průměrné roční teploty  5 – 9 °C

 Polární oblasti nepokrýval led



 Hojné byly pozůstatky žab

 Vodnímu prostředí se přizpůsobili kytovci

 Ze všech obratlovců největšího rozvoje dosáhli savci, proto se třetihory 
nazývají dobou savců 

 Rozšíření byli mlži, břichonožci, ježovky, drobní korýši, skořepnatci a raci

 Započal se zrod chobotnatců – sloni, mamuti, mastodonti

 Primitivní skupina šelem (nejznámější šavlozubí tygři) 



 Početné byly jehličnany

 Hojně rostly sekvoje, bahenní tisovci i borovice ( jejichž zkamenělá 

pryskyřice slouží dnes jako dekorační kámen – jantar)

 Rozvinula se i ptačí fauna a byla poměrně bohatá od drobných ptáčků až 

po skutečné velké ptáky jako je například Phorusrhacos



 Dírkovci - jejich schránky mohly být větší než 10 cm 

 Mezi nejznámější ptáky patří pták moa 

 Pštrosům se podobal pták Aepyornis maximus

 Pro lichokopytníky je charakteristické 

vyvinutý třetí prst

 Za prapředka koní je považován rod 

(Hyracotherium)



 Vznik sladkovodních jezer

 Vznik zásob zemního plynu, ropy a hnědého uhlí ( Hodonínsko ) 

 Sopečná činnost ( České středohoří, Doupovské hory, Říp )

 Na rozhraní třetihor a čtvrtohor vyzdvižení bloků – vznik našich 
pohraničních hor ( Šumava, Český les, Krušné hory a Krkonoše)

 Postupné ochlazování na konci třetihor (ve svrchním pliocénu) vedlo pak v 
pleistocénu ke střídání dob ledových a meziledových (mírně teplé a vlhké 
podnebí). 








