
4,5 miliárd 2 miliardy

4,4 miliárd 1 miliarda

do 3,9 miliárd
  

500 miliónov

3,8 miliárd 1,5 miliardy

3,5 miliárd 250 miliónov

3,25 miliárd 275 miliónov

2,5 miliárd 400 miliónov

2,4 miliárd 150 miliónov



100 miliónov 4 milióny

65 miliónov 1,8 milióna

50 miliónov 160 tisíc

100 tisíc 10 tisíc

Dnes

Vznik planéty Zem a 
iných planét našej 
slnečnej sústavy.

Povrch Zeme je tekutý, 
tvorený bublajúcou 

magmou  a neustále bom-
bardovaný meteoritmi, 
dĺžka dňa je 14,5 hodiny 

(obdobie zvané 
HADAIKUM), riedka at-

mosféra je tvorená 
vodíkom, héliom, vodná 

para

Vznik Mesiaca odraze-
ním materiálu zo Zeme 

 Povrch Zeme sa mení z 
roztaveného na pevný, 



po jej zrážke s vesmír-
nym telesom veľkosti 
Marsu, dĺžka dňa je 7 

hodín.

voda začína kondenzovať 
do tekutého stavu, vzniká 
dážď a oceány, deň trvá 

15 hodín.

Vznik prvého života na 
Zemi (prokaryoty) 

  

Vznik prvých buniek s 
jadrom (eukaryoty). 

Vznik prvých fotosynte-
tizujúcich cyanobaktérií 
(stromatolity) v oceáne. 

Kyslík už tvorí okolo 10 
percent atmosféry, 
formuje sa ozónová 

vrstva chrániaca povrch 
Zeme pred ultrafialovým 

žiarením.

Voľný kyslík sa začína vo 
väčšom množstve 

nachádza v oceánoch a 
atmosfére.

Objavujú sa prvé 
mnohobunečné 

organizmy, dĺžka dňa je 
18 hodín.

 Kyslíková katastrofa, 
vyhynutie veľkej časti 

anaeróbnych organizmov 
(považované za najmasovejší 

úhyn druhov v histórii 
Zeme), formovanie života na 

báze kyslíka.

 Prvé rastliny na súši.

Éra trilobitov v 
oceánoch, vznik rýb, 

 Vzniká superkontinent 
Pangea.



hmyzu.

Začína sa éra 
dinosaurov.

Vznik prvých cicavcov.

Superkontinet sa začína 
rozpadať na Lauráziu a 

Gondwanu,  prechodcovia 
vtákov.

Končí éra dinosaurov, 
vyhynutie obrovského 
množstva druhov na 

Zemi.
Masové rozširovanie 

kvitnúcich a krytosemenných 
rastlín, vznik moderných 

cicavcov (nosorožce, ťavy, 
prvé kone), podsúvanie 

tektonických dosiek 
spôsobuje vznik Himalájí.

 Prvý hominid 
Australopitekus, 

formovanie polárnych 
ľadovcových čiapok.

Homo erectus , 
jednoduché nástroje 

a oheň. 
prvý Homo sapiens 

Homo sapiens sapiens 
(Kromaňonci) prichádzajú 

do Európy.

Zaznamenaná história 
moderného človeka.

Dlžka rolky:    15 m
jeden diel:      12 cm
počet dielov:  125

jeden diel:    36 miliónov rokov
½ dielu:        18 miliónov rokov
¼ dielu:          9 miliónov rokov 
10 dielov:     360 miliónov rokov


