
ČtvrtohoryČtvrtohory

(Kvartér)(Kvartér)



 Doba trvání:Doba trvání: cca 2,5 milionu letcca 2,5 milionu let
 Zahrnují z historického hlediska starší dobu Zahrnují z historického hlediska starší dobu 

kamennou (paleolit)kamennou (paleolit)
 Mladší čtvrtohory zahrnují pouze posledníchMladší čtvrtohory zahrnují pouze posledních

10 000 let. 10 000 let. 
 Z historického hlediska jde o střední dobu Z historického hlediska jde o střední dobu 

kamennou (mezolit) a mladší dobu kamennou kamennou (mezolit) a mladší dobu kamennou 
(neolit) a veškerá období od doby bronzové až (neolit) a veškerá období od doby bronzové až 
po dnešek. po dnešek. 

 Čtvrtohory jsou posledním a vůbec nejkratším Čtvrtohory jsou posledním a vůbec nejkratším 
obdobím, je pro nás však nesmírně důležitá, obdobím, je pro nás však nesmírně důležitá, 
protože se vprotože se v této době vyvinul člověk. této době vyvinul člověk. 

 Rozdělení:Rozdělení: starší čtvrtohory (pleistocén) starší čtvrtohory (pleistocén) 
a mladší čtvrtohory (holocén)a mladší čtvrtohory (holocén)



 Podnebí:Podnebí: střídání dob ledových střídání dob ledových 
a meziledovýcha meziledových

 PevninaPevnina:: alpinskoalpinsko--himalájské vrásněníhimalájské vrásnění

 Vznik:Vznik: říční terasy říční terasy -- usazeninyusazeniny

-- ledovcová morénaledovcová moréna

-- sprašespraše

-- ledled





 Rostliny:Rostliny: rozvoj krytosemenných rostlin jako rozvoj krytosemenných rostlin jako 
jehličnany, dále byly rozšířené různé mechy a jehličnany, dále byly rozšířené různé mechy a 
lišejníky, zakrslá polární vrba a hlavně dryádka lišejníky, zakrslá polární vrba a hlavně dryádka 
osmiplátečnáosmiplátečná

 Ve stepním pásmu rostly většinou různé druhy Ve stepním pásmu rostly většinou různé druhy 
vrb, bříza bílá a zakrslé formy borovic.vrb, bříza bílá a zakrslé formy borovic.

 V nejteplejších meziledových dobách v oblasti V nejteplejších meziledových dobách v oblasti 
střední Evropy rostly duby, buky, lípy, jasany, střední Evropy rostly duby, buky, lípy, jasany, 
habry, olše, lísky a hlohy. habry, olše, lísky a hlohy. 



 Živočichové:Živočichové: mezi dvěmi ledovými dobami byli mezi dvěmi ledovými dobami byli 
hojní břichonožci (zejména druh hojní břichonožci (zejména druh -- Belgrandia Belgrandia 
german)german)

 Pro tuto faunu byly bezesporu nejvýznačnější Pro tuto faunu byly bezesporu nejvýznačnější 
chobotnatci, v Americe žil Mastodon, rozšířily se chobotnatci, v Americe žil Mastodon, rozšířily se 
i specializované formy nosorožců i specializované formy nosorožců -- nosorožec nosorožec 
srstnatý. srstnatý. 

 Známý je i medvěd jeskynníZnámý je i medvěd jeskynní

 Dále také mamuti, polární lišky, sobi, ptáci, mlži, Dále také mamuti, polární lišky, sobi, ptáci, mlži, 
plžiplži

 Velikého rozvoje dosáhli lichokopytníci Velikého rozvoje dosáhli lichokopytníci 
a především primátia především primáti

 V tomto období dochází také k vývoji člověkaV tomto období dochází také k vývoji člověka




