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1. Úvod 

  

Tato práce se zabývá klimatickými změnami v kvartéru a jejich vlivem na změny 

paleogeografie, vegetace a hlavně na změny a migrace savců v celosvětovém měřítku se zaměřením na 

Evropu. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsou uvedené informace pouze kusé a založené na dostupných 

zdrojích. Kromě věděckých článků a publikací byly k práci použity také různé internetové zdroje, 

které jsou kvůli délce jednotlivýh odkazů v citaci označeny zkratkou IZ a číslem. 

Kvartér - poslední geologický útvar – je charakteristický cyklickými změnami klimatu, kdy se 

pravidelně střídala teplá a chladná období. Tyto změny déle působily na mnoho dalších dějů, které 

ovlivňovaly rozšíření i vymírání různých druhů savců na Zemi. Jednou z oblastí, kde se klimatické 

změny projevily je paleogeografie. Přestože postavení kontinentů bylo během kvartéru již téměř stejné 

jako v současnosti, klimatické změny měly vliv na oscilaci mořské hladiny a tím také na vznik a zánik 

kontinentálních mostů mezi ostrovy a pevninou nebo i jednotlivými kontinenty a pobřežních nížin. 

Kontinentálními mosty se pak otevíraly nové migrační trasy, které umožňovaly další šíření mnohých 

druhů savců. Při jejich zániku naopak docházelo k jejich izolaci. Dále změny klimatu ovlivňovaly 

rozšíření a změny vegetačních pásů. Zatímco během chladných období, kdy se zvetšovala plocha 

ledovců a podnebí bylo poměrně suché, docházelo k rozšiřování otevřených, travnatých ploch jako 

jsou stepi a savany a velké plochy, které byly pod přímým vlivem ledovců, zabíraly periglaciální 

oblasti. Během teplejších období ledovců ubívalo, podnebí se stávalo vlhčím a stepi a savany 

ustupovaly šířícím se  lesům.  

Změny vegetačních pásem pak měly přímý vilv na rozšíření a vymírání savců. Chladná a suchá 

období, kdy byly velké plochy pokryty stepmi a savanami umožňovala šíření velkých až gigantických 

býložravců jako jsou různí kopytníci nebo chobotnatci a s nimi také predátorů, kteří se specializovali 

na jejich lov. Během teplých a vlhkých období se společně s lesy šířily i menší lesní druhy savců. 

Uzavřením pevninských mostů také v těchto obdobích často docházelo k izolaci některých druhů, 

nejen savců, na ostrovech, což krom jiného vedlo ke zmenšení nebo naopak zvětšení jejich tělesných 

rozměrů – inzulárnímu nanismu a gigantismu. 

 

2. Geochronologie a dělení kvartéru 

 

Stratotyp pro hranici pliocénu a pleistocénu se od června 2009 nachází na profilu Monte San 

Nicola na Sicílii. Hranice je definována na bázi stupně gel. Tato hranice je datována na stáří 2,5 

milionu let.
 
(Gibbard et al., 2010) Pleistocén je rozdělen na řadu kratších časových období, které se 

odlišují rozdílnými klimatickými podmínkami - na chladná období glaciálů a teplá období 

interglaciálů. Glaciály a interglaciály se určují na základě střídání vrstev ledovcových sedimentů, které 

patří k hlavním terestrickým sedimentárním strukturám, které se během kvartéru objevují, a 
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terestrických sedimentů jiného druhu. Dělení kvartéru na glaciály a interglaciály není na celém světě 

stejné, ale pro různé regiony se může lišit z důvodu odlišných klimatických podmínek. Odlišné je 

například i dělení pro oblast severní Evropy a Alp. (Tab. 1) Glaciály i interglaciály se dále dělí na 

menší jednotky. Pro dělení interglaciálů jsou často používána data z paleontologického záznamu, 

hlavně pak změny rostlinných společenstev v dané oblasti. Pro korelaci mezi vzdálenými oblastmi se 

používají data získaná z nálezů společenstev savců. Glaciály se dělí na základě kombinace změn 

vegetace, litologie a pedologických záznamů.
 
(Gibbard a Kolfschoten, 2004) 

Biostratigraficky se pleistocén dělí dvěma způsoby. První způsob je založen na změnách 

společenstev drobných savců, druhý způsob využívá změn společenstev savců velkých. Podobné 

biostratigrafické jednotky se používají na všech kontinentech kromě Afriky.
 
Ke korelaci obratlovčích 

společenstev pleistocénu se využívá také analýza říčních teras. (Rook et al., 2007) 

 

 

Tab.1: Srovnávací tabulka glaciálů a interglaciálů (upraveno podle IZ1, IZ16) 
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3. Paleogeografie 

 

Během pleistocénu byly již kontinenty a oceány rozloženy téměř stejně jako v soušastnosti. 

Hlavními činitely, které ovlivňovaly tehdejší paleogeografii, tak byla výška hladiny oceánu a rozšíření 

ledovcových štítů. V obdobích interglaciálů hladina oceánu díky oteplení a následnému tání ledovců 

stoupala a oblasti pobřežních nížin byly zaplavovány stejně jako se uzavíraly pevninské mosty a tím i 

migrační cesty suchozemských obratlovců mezi ostrovy a pevninami i jednotlivými kontinenty. 

(Hewitt, 2000) Nejvyšší výšky dosahovala hladina oceánu během interglaciálu přibližně před 400 

tisíci lety. (IZ2)  

Naproti tomu během glaciálů, kdy hladina oceánu klesala se mělká moře stávala souší a 

otevíraly se pevninské mosty mezi ostrovy a pevninou (např. mezi pevninou jihovýchodní Asie a 

Sundskými ostrovy) (Tougard, 2000) nebo ve Středomoří mezi jižní Itálií a Sicílií (Marra, 2005) a 

mezi samotnými kontinenty, které umožňovaly migraci pevninských druhů na ostrovy a ostrovních na 

pevniny migrace savců z kontinentu na kontinent.  

Mezi nejvýznamnější mezikontinentální pevninské mosty patřila například Beringie mezi 

Aljaškou a Sibiří, díky které mohly druhy euroasijského původu proniknout do Severní Ameriky a 

naopak. Kromě pevninských mostů ovlivňovaly rozšíření a migrace savců i jiných zvířat také 

ledovcové štíty, které se během glaciálů šířily z vyšších zeměpisných šířek směrem k rovníku. Během 

posledního glaciálního maxima před 18 tisíci lety pokrýval ledovcový štít na severní polokouli celou 

severní  Evropu a zasahoval až na území Evropy střední. V Severní Americe pak zalednění dosahovalo 

až do oblasti velkých jezer. Na Aljašce, v Beringii a ve východní části Sibiře pak bylo zalednění 

mnohem menší. (Obr. 1) (IZ2) 

 

Obr. 1: Mapa zalednění a paleogeografie před 12 000 lety (upraveno podle IZ3) 
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4. Klimatické podmínky a změny během kvartéru 

 

Kvartérní klimatické změny začaly před 2,5 miliony let prvním glaciálním cyklem.
 
(Rook et al.; 

2007) Kvartér je charakteristický pravidelným střídáním chladnějších  období glaciálů a teplejších 

intreglaciálů. Glaciály jsou typické velkým rozšířením zalednění. Dále se ovšem dělí na chladné 

stadiály a teplejší interstadiály, kdy je podnebí mírnější a ledovce ustupují.
 
(Gibbard a van 

Kolfschoten, 2004)
 
Během posledních 2 milionů let proběhlo osmnáct až dvacet chladných období a 

každý glaciální cyklus trval přibližně sto tisíc let. (Hays et al., 1969) Interglaciály jsou vždy mnohem 

kratší než glaciály a trvají mezi deseti a patnácti tisíci lety. (Davis, 1983) Během největších zalednění 

se teplé klimatické a vegetační pásy zúžily z vyšších zeměpisných šířek směrem k rovníku. Zaledněná 

byla také pásemná pohoří a díky poklesu hladiny oceánu až o 120 m vznikly pevninské mosty mezi 

kontinenty nebo mezi pevninou a přilehlými ostrovy. (Hewitt, 2000) 

Vedle dalších faktorů jsou tyto klimatické oscilace ovlivňovány také Milankovičovými cykly, 

opakujícími se změnami tvaru oběžné dráhy Země, sklonu zemské osy a množství přijatého 

slunečního záření. (Davies et al., 2011) Nejdelší cykly mají periodu necelých sto tisíc let a jsou 

způsobeny excentricitou oběžné dráhy Země kolem Slunce, na cykly s periodou 40 tisíc let má vliv 

změna sklonu zemské osy a nejkratší cykly s periodou přibližně 21 tisíc let způsobuje její precese. 

(Hewitt, 2000) 

Poslední interglaciál začal přibližně před 125 tisíci lety a trval asi 15 až 50 tisíc let. Asi před 70 

tisíci lety začalo období posledního glaciálu, kdy se výrazně ochladilo, a které vyvrcholilo glaciálním 

maximem před 20 až 18 tisíci lety. (Broecker a Van Donk, 1970) V této době bylo podnebí v Evrpě 

chladné a suché. (Willis et al., 1995, 1997; Hertelendi et al., 1992) Lednové teploty obvykle klesaly 

pod -25°C (Kutzbach et al., 1993; Kordos, 1987) a většinu sřední Evropy pokrývala trvale zmrzlá 

půda. (Bell a Walker, 1992) Poslední galciál skončil přibližně před 12 000 lety. (Hofreiter et al., 2004) 

 

5. Vegetační pásma 

  

Klimatické změny měly přímý vliv na rozložení vegetečních pásem. Během interglaciálů ustupovaly 

ledovce směrem k pólům a díky teplešímu a vlhčímu podnebí se šířily v mírném pásu lesy a v tropech 

deštné pralesy. Naopak během glaciálů, kdy se ledovce rozšiřovaly směrem do nižších zeměpisných 

šířek a na úkor lesů se šířila tundra a stepi. V tropických oblastech obvykle ubývalo deštných pralesů a 

na jejich místo se rozšířovaly  savany a pouště. (Hewitt, 2000) 

 

5.1 Evropa 

V období interglaciálu před 130 až 114 tisíci lety byly ve východní Evropě a v severní Asii 

hojně rozšířené smíšené a listnaté lesy (Markova a Puzachenko; 2007) 
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Pro období posledního glaciálu a hlavně pro glaciální maximum před 20 až 18 tisíci lety bylo 

pro severní polokouli typické velké rozšíření ledovcových štítů a periglaciální krajiny. (Markova et al., 

2009) V této době se na území střední Evropy řídce vyskytovaly lesy podobné dnešním severským 

lesům, kde rostly především borovice, smrky, břízy, jalovce, vrby a modříny. (Bell a Walker, 1992) 

Teplomilnější dřeviny jako lípy, jilmy, duby nebo lísky zde přežívaly pouze na malých izolovaných 

územích. (Willis et al., 2000) V severně položených oblastech se pak vyskytovala převážně tundrová 

až lesotundrová rostlinná společenstva odolná proti nízkým teplotám. Mezi typické rostliny rostoucí v 

tundře patřila například olše zelená (Alnus virdis), bříza trpasličí (Betula nana) a nebo mechorosty 

jako vraneček brvitý (Selaginella selaginoides). Na východě Evropy se směrem k jihu tundra a 

lesotundra postupně měnila ve stepi případně v polopouště. (Markova et al.; 2009) 

Většinu Evropy mezi severským a alpským zaledněním však pokrývala bezlesá krajina a 

například území dnesšního Dánska pokrývala polární pustina. O něco jižněji se pak prostírala tundra, 

kde se hojně vyskytoval pelyněk (Artemisia).  Pelyňková step byla během posledního glaciálu typická 

také pro Středomoří. (Davis, 1983) 

5.2 Asie 

Během iterglaciálů pokrývaly převážnou část Asie lesy. Na severu nejčastěji rostly březovo-

jedlové smíšené lesy, ve kterých se ojediněle, hlavně v jižnějších polohách, vyskytoval také dub a 

habr. Směrem k jihu přecházely ve smíšené a listnaté lesy. Na jihu se pak prostíraly stepi a lesostepi. 

Oproti tomu v obdobích glaciálů byla krajina převážně otevřená. Většinu území Asie pokrývaly stepi a 

lesostepi. Na severu se prostírala tundra. V těchto obdobích se šířily také pouště, hlavně v kaspické a 

středoasijské oblasti. (Markova a Puzachenko, 2007) 

V období posledního glaciálu se vegetace jihozápadní Asie, hlavně na území od dnešního 

Turecka po Iránskou plošinu, velmi podobala vegetaci středomořské a prostíraly se zde převážně stepi. 

(Davis, 1983) 

Během studených období glaciálů se v jihovýchodní Asii šířily jehličnaté lesy a savany a 

nahrazovaly tropické deštné lesy rozšířené během teplejších období. Během posledního glaciálu klesla 

hladina moře na území jihovýchodní Asie až o 100 m, což způsobilo, že Sundský průliv byl sezonně 

zaplavovanou plošinou. (Chaimanee, 2007) 

 

5.3 Afrika 

Během klimatických oscilací v kvartéru se měnila vegetační pásma i v Africe. Během chladných 

a suchých období glaciálů se šířily pouště a polopouště směrem k jihu na jižní a směrem k severu na 

severní polokouli, zatímco během teplých a vlhkých období interglaciálů se pouště zmenšovaly a 

podél a také směrem od rovníku se šířily tropické deštné lesy.
 
(Steele; 2007) 

Přibližně před třemi miliony let na konci pliocénu došlo v Africe ke zvýšení aridity, které bylo 

způsobeno klimatickými oscilacemi ve vyšších zeměpisných šířkách. Nejvíce důkazů o změnách 
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klimatu pochází z východní Afriky, kde došlo k ochlazení až o 5°C a  přibližně v období před 2,5 

miliony let zčaly ustupovat lesy a rozšířila se zde suchomilnější vegetace v podobě savan. Lesy byly 

v Africe savanami naharzovány také v obdobích před 1,8 a 1,2 milionem let a před 600 tisíci lety. 

(Gasse, 2006) 

Během pozdního pleistocénu byly v Jižní Africe otevřené savany mnohem více rozšířené než 

v současnosti. Také v severní Africe byly díky většímu množství srážek než současnosti v pozdním 

pleistocénu hojně rozšířené savany.
 
(Steele, 2007) 

 

5.4 Severní Amerika 

V pozdním pleistocénu bylo rozložení vegetačních pásů na území Severení Ameriky značně 

odlišné od současnosti. Jižně od hranice zalednění se táhl 100 až 200 km široký pás tundry, který se 

šířil k jihu. Tundra se také hojně nacházela v horách, kde v této době byla horní hranice lesa přibližně 

v 1000 m. n. m. Podél pobřeží Atlantského oceánu se pak nacházel pás jehličnatých lesů. 

Nejhojnějšími stromy zde byly borovice, smrky, jedle a modříny. Smrky rostly nejčastěji v severní 

části, zatímco směrem k jihu jich ubývalo a dominantním stromem se stávaly borovice. (Davis, 1983)  

Na jihu území USA bylo klima sušší než v současnosti. Vegetace se zde před 50 000 až 28 000 

lety skládala hlavně ze suchomilných porostů, které se střídaly s otevřenými prériemi. Před 31 000 až 

29 000 lety se klima stávalo vlhčím a postupně začaly dominovat dubové lesy, které se před 29 000 

lety postupně změnily v lesy převážně borové. (Hope a Koch, 2006) 

Na západních svazích Appalačského pohoří patřila k nejhojnějším stromům také borovice, ale 

v údolí řeky Mississippi a na „Velkých pláních“ borovice chybí a rostly zde převážně smrky a 

modříny. Ve střední části severoamerického kontinentu se pak vyskytovaly typické boreální lesy, ve 

ketrých jsou zastoupeny hlavně smrky a borovice podobně jako v současnosti. (Davis, 1983) 

Charakter pozdně pleistocenní krajiny Severní Ameriky severně od 55 ° s. š., hlavně Beringie a 

Yukonu, se velmi podobal krajině na Sibiři a prostíraly  se zde tzv. mamutí stepi. (Mead, 2007) 

 

5.5 Jižní Amerika 

Během spodního pleistocénu došlo k několika výrazným změnám v rozšíření andského mlžného 

lesa a párama (van der Hammen, 1974) - otevřená vysokohorská formace nad hranicí mlžného lesa 

(Studnička a Esterková, 2005), které byly způsobeny klimatickými změnami mezi glaciály a 

interglaciály. (van der Hammen, 1974) Zároveň se v těchto společenstvech začaly vyskytovat nové 

druhy. V páramu se objevily kakosty (Geranium) a plavuně (Lacopodium) a o něco později také velké 

byliny rodu Gunerra, hořec Gentiana corymbosa a zvonkovité rostliny rodu Lysipomia. V mlžných 

lesích se objevují zimostrázovité rostliny rodu Styloceras a kopřivovité rostliny. Olše se poprvé 

objevily na východních svazích na konci spodního pleistocénu a ve středním pleistocénu se rozšířily 

do poloh mlžných lesů. (van der Hammen, 1974) 
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Během pozdního pleistocénu před 21 až 14 tisíci lety bylo klima na severu Jižní Ameriky 

(území dnešní Venezuely a Kolumbie) sušší a zhruba o 6 až 8°C chladnější než dnes a nacházely se 

zde pouště a polopouště. Na území dnešní Amazonie bylo klima také pravděpodobně sušší a místo 

deštného pralesa zde byly rozšířené otevřené savany. Naproti tomu klima jihu dnešní Brazílie bylo 

pravděpodobně teplejší a střídaly se zde travnaté pláně se subtropickými lesy. V pampové oblasti 

(dnešní Argentina) bylo před 29 tisíci lety podnebí vlhké a teplé, zatímco před 18 až 10 tisíci lety se 

stalo suchým a chladným a na přelomu pleistocénu a holocénu se opět oteplilo a chladné stepi byly 

nahrazeny teplomilnějším rostlinstvem.
 
(Ubilla, 2007)  

Na konci pozdního pleistocénu se klima v rovníhových Andách měnilo ze suchého a chladného 

na vlhké a začaly se zde šířit lesy. V Andách na území dnešního Peru se podnebí stalo suchým a 

teplým a objevily se zde pobřežní pouště. V severovýchodní Brazílii krajinu tvořila mozaika lesů a 

otevřených travnatých ploch. Na území Amazonie se prostíraly savany. Na jihu Brazílie se pak 

nacházely otevřené pláně, které se střídaly se subtropickými lesy. (Ubilla, 2007) Pralesní společenstva 

rostla během glaciálů pouze v izolovaných oblastech. Do velkých ploch se pralesy šířily pouze 

v obdobích interglaciálů. (Haffer, 1969; Prance, 1987)  

 

5.6 Austrálie 

Rozšíření tropických deštných lesů bylo od konce Pliocénu velmi blízké jejich dnešnímu 

rozšíření. V Austrálii se nacházela tři rozdílná prostředí. V severní Austrálii a na Nové Guinei rostly 

vlhké tropické deštné lesy. Dalšími prostředími byly suché lesy a otevřená suchá buš a savany. Poměr 

těchto prostředí se měnil v průběhu celého pleistocénu. Před 500 až 280 tisíci lety byly hojně rozšířené 

hlavně tropické deštné lesy. Před 205 až 170 tisíci lety byly rozšířena hlavně semiaridní prostředí jako 

jsou buše, otevřené lesy a travnaté plochy různých typů. (Hocknull, 2007) 

 

6. Vliv klimatických změn na savčí společenstva 

 

Klimatické změny během kvartéru ovlivňují savčí společenstva dvěma způsoby. Prvním je růst 

počtu druhů v průběhu času, kdy některé druhy přežívají po několik glaciálních cyklů. Na druhou 

stranu kvartérní změny klimatu ovlivňovaly diverzifikaci druhů vymíráními, rozptýlením určitého 

druhu v prostoru nebo ztrátou jeho přirozeného prostředí. Vliv klimatických změn na rychlost vývoje 

nových druhů (speciace) a vymírání je zjevné na velikosti areálu rozšíření daných druhů. Druhy 

s větším areálem rozšíření a větším počtem jedinců jsou klimatickými změnami postiženy méně než 

málopočetné druhy, které mají areál rozšíření malý. Velikost areálu rozšíření daného druhu závisí na 

mnoha faktorech. Například druhy s malým areálem rozšíření jsou obvykle vázány na tropické oblasti, 

zatímco druhy s velkým areálem rozšíření se vyskytují spíše v chladnějších oblastech. Zároveň tyto 

druhy obvykle obývají rozmanitější typy prostředí. (Davies et al., 2011) 
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Klimatické změny měly velký vliv na rozšíření druhů. Zatímco některé druhy vymřely na 

většině svého areálu rozšíření, jiné se rozšířili na nová území nebo přežili v refugiích, ze kterých se 

mohly znova rozšířit. (Hewitt, 2000) 

Druhy s malým nebo ostrůvkovitým areálem rozšíření byly během glaciálních maxim více 

postiženy lokálním případně globálním vymíráním než druhy s větším areálem rozšíření. 

Zároveň byly druhy s nízkou specializací schopny obdobích oteplení a následného ústupu 

ledovců rychle osídlit prozatím neobydlená území po ústupu ledovce
 
(Davies et al., 2011) 

 

7. Savčí společenstva: vývoj a migrace 

  

Pleistocén je kromě geochronologockého dělení na glaciály a interglaciály také rozdělován na 

biochronologické jednotky, charakteristické změnami společenstev oratlovců převážně savců. Obvykle 

existují dvě rozdílná dělení. Prvním jsou škály založené na změnách společenstev drobných savců jako 

jsou hlodavci. Tyto škály jsou odlišné pro různé kontinenty, ale obvykle časově zhruba korelují. Pouze 

pro Afriku zatím není časová škála založená na společenstvech drobných savců definována. Druhé 

dělení vychází ze změn savců větších tělesných rozměrů. (Rook et al., 2007) 

V důsledku postupu ledovců v obdobích glaciálů směrem k jihu na severní a směrem na sever 

na jižní polokouli se ve vyšších zeměpisných šířkách objevovala převážně tundrová společenstva 

savců zastoupená zvířaty jako byli např. sobi, mamuti nebo srstnatí nosorožci. Směrem do nižších 

zeměpisných šířek se tato společenstva obvykle měnila ve společentva stepního charakteru. 

V tropických oblastech se v těchto obdobích šířila hlavně společenstva vázaná na savany. Oproti tomu 

během teplých období interglaciálů, kdy ledovce ustupovaly a celkové klima bylo vlhčí se šířila 

společentva lesních savců jako byli jeleni nebo různé druhy slonovitých. V tropech se pak šířila 

společenstva přizpůsobená životu v tropických deštných lesích. (Markova et al., 2009; Ubilla, 2007) 

 

7.1 Evropa 

 

7.1.1 Spodní pleistocén 

Na přelomu pliocénu a pleistocénu se v Evropě začínají šířit moderní hraboši, představovaní 

hlavně rodem Microtus (Rook et al., 2007) a hryzci rodu Arvicola. (Horáček a Ložek, 1988) Tito 

hlodavci jsou často využíváni také jako paleoekologické, paleoklimatické a paleogeografické 

indikátory. (Rook et al., 2007) 

Chobotnatci do Evropy pronikli z Afriky už během pozdního miocénu. Příchod chobotnatců do 

Evropy souvisí s významnými klimatickými změnami, které měli silný vliv na evoluci evropské fauny. 

Během pliocénu došlo mezi chobotnatci v Evropě ke značným změnám. Čeledi Deinotheridae, 

Mammutidae a Gomphortheridae postihlo lokální vymírání, zatímco Stegodontidae a Elephantidae 
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byly na vzestupu. V Euroasii byl více než rod Elephas rozšířený rod Mammuthus (Obr.9). K průniku 

těchto chobotnatců směrem na západ došlo už v průběhu pozdního pliocénu a bylo provázeno 

vymíráním teplomilných, lesních druhů a šířením druhů, které upřednostňovali otevřenou krajinu. 

Během spodního pleistocénu dosáhli chobotnatci největšího rozšíření a stali se typickými představiteli 

Evropské pleistocenní fauny. (Rook et al., 2007) 

Koncem terciéru a na počátku pleistocénu také do Euroasie přes Berringii ze Severní Ameriky 

postupně pronikali psi rodu Canis. Rozšíření rodu Canis v Evropě se časově shoduje s vymíráním 

jiných větších šelem jako byl psík Nyctereutes magemastoides nebo hyen rodu Chasmaporthetes. 

Jedná se o jednu z větších změn Evropských savčích faun na hranici pliocénu a pleistocénu. Jako první 

se objevil Canis etruscus, který byl brzy následován dalšími představiteli psovitých jako Canis 

arnensis a Lycaon falconeri. Tyto druhy přežili v Evropě po celý spodní pleistocén
 
(Rook et al., 2007) 

 

7.1.1.1 Spodní pleistocén - jižní Evropa 

Ostrovní faunu Baleárských ostrovů v Pleistocénu reprezentují hlavně tři rody hlodavců – 

Myotrageus, Eliomys a Soriculus, u kterých se v izolovaném ostrovním prostředí vyvinuly výrazné 

endemické znaky. Jejich pevninští předci se na ostrovy dostali již během Messinské krize v pozdním 

miocénu. Dále se zde z drobných obratlovců během období spodního pleistocénu vyskytovali hlodvaci 

patřící k čeledi Gliridae. K zástupcům větších býložtravců patřili sudokopytníci náležící k podčeledi 

Caprinae. Předpokládá se, že přítomnost těchto sudokopytníků na ostrovech způsobila rozptýlení 

turovitých rodu Myotragus. Na konci pleistocénu nejsou mezi místní faunou už přítomni Gliridae a 

želvy a nachází se zde pouze fauny létajících obratlovců (netopýři, ptáci) a ještěrů. (Marra; 2005) 

Spodnopleistocenní fauna Sicilie  a jižní Kalábrie byla poměrně chudá. Jednalo se převážně o 

endemické druhy drobných savců a na začátku středního pleistocénu je fauna ještě více ochuzena. 

Stále jsou přítomni zástupci pozdně pliocenních a ranně pleistocenních rodů plchů, ale většina 

ostatních drobných savců mizí. Zástupci velkých savců v ostrovním prostředí výrazně redukují svojí 

velikost např. Elephas falconeri
 
(Marra; 2005) 

Na rozdíl od Baleárských ostrovů se ve spodním pleistocénu na Sardinii a Korsice vyskytovalo 

pouze malé množství endemických druhů. V tomto období je místní fauna poměrně chudá, ale 

ekologicky vyrovnaná. Skládala se hlavně ze zástupců drobných savců a sudokopytníků. Vrcholového 

predátora představovala hyena Chasmaportheres lunensis. Dalšími predátory byli zástupci 

lasicovitých a makakové. Důvod vyhynutí spodnopleistocenní sardinské a korsické fauny je zatím 

neznámý. (Sondaar a Van der Geer, 2002) 

Na Krétě jsou savčí společenstva během spodního a středního pleistocénu poměrně 

nevyrovnaná a vyskytovalo se zde množství endemických druhů, ale celková pestrost společenstva 

byla nízká. Drobní savci se na ostrov mohli šířit pouze příležitostně, zatímco druhy většího vzrůstu na 

ostrov pravděpodobně doplavaly. Mezi zástupce velkých savců patří trpasličí hroch Hippopotamus 
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creutzburgi nebo trpasličí slon Elephas creticus. Tato společenstva vymírajít během středního 

pleistocénu. (Marra; 2005) 

 

7.1.1.2 Spodní pleistocén – východní Evropa 

Ve východní Evropě v období spodního pleistocénu byli typickými zástupci drobných savců  

hlodavci rodů Allophaiomys, Lagurodon, Mimomys.
  
Z velkých savců byly dominantní hlavně 

chobotnatci (Archidiskodon meridionalis, Mastodon arvernensis), koňovití (Equus stenonis), 

nosorožci (Stephanorhinus etruscus), jelenovití (Cervus pliotarandoides). (Markova a Puzachenko, 

2007) 

 

7.1.2 Střední pleistocén 

Ve středním pleistocénu došlo v Evropě k mnoha změnám fauny způsobených klimatickými 

zoscilacemi. Během konce spodního pleistocénu se do Euroasie začali šířit savci převážně afrického a 

asijského původu. V této době mizí velcí jelenovití rodu Eucladoceros, zatímco zástupci rodu Bison a 

Praemegaceros se stali typickými představiteli středněpleistocenních savců. Poprvé v této době 

objevuje mamut Mammuthus trogontheri a jelen lesní Cervus elaphus acoronatus. Z turovitých se 

stávají důležitými velké druhy např. Bison schoetensacki nebo pižmoni rodů Ovibos a Praeovibos. 

Během následujícího teplého období se začíná šířit pratur Bos primigenius a také do severní Evropy 

proniká vodní buvol Bubalus murrensis. Další kopytníky představují jelenovití rodů  Praemegaceros a 

Megaloceros. K velkým změnám na počátku středního pleistocénu došlo také mezi predátory. 

Vyhynula velká hyena Pachycrocuta brevirostris a na její místo nastoupil poddruh hyeny skvrnité 

Crocuta crocuta praespelaea, která do Evropy pronikla z Afriky. (Obr.10) Z dalších šelem byli velmi 

rozšíření lvi a levharti, medvědi (Ursus deningeri) a psovití rodů Canis, Lyacon a Cuon. V této době 

také vymírá představitel velkých koček Panthera gombaszoegenis a naposledy se na území Evropy 

objevují  šavlozubé šelmy rodu Megantereon. (Sardella, 2007) 

 

7.1.2.1 Střední pleistocén – západní Evropa 

Na počátku středního pleistocénu panovaly v západní Evropě mírné klimatické podmínky, ale 

přesto mnohé druhy jejichž severní hranice výskytu se nachází na Britských ostrovech se zde v této 

době nevyskytovaly. Středně pleistocenní společenstva západní Evropy se dělí na dvě biostatigrafické 

jednotky. Starší, která je charakterizována výskytem hryzce druhu Mimomys savini a mladší, kterou 

charakterizuje výskyt poddruhu hryzce vodního Arvicola terrestris cantiana. Dalšími typickými 

představiteli starší fauny byli veledaněk Megaloceros savini a kůň Equus altidens. Oproti tomu 

nosorožec Stephanorhinus hundsheimensis, veledaněk Megaloceros verticornis a mamut Mammuthus 

trogontherii se v západní Evropě vyskytovali během obou období. Mladší faunu pak zastupovali 
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například slon Elephas antiquus, hroši rodu Hippopotamus, nosorožec Stephanorhinus kirchbergensis 

a lidé rodu Homo. (Stuart a Lister, 2001)  

Společenstva obývající území Velké Británie byla společenstvům pevninské Evropy velmi 

podobná , ale vyskytoval se zde také hrabošík podzemní Microtus subterraneus, velký bobr 

Trogontherium cuvieri, králík divoký Oryctolagus cuniculus a velký poddruh daňka evropského Dama 

dama clactoniana. V období anglianského glaciálu se zde poprvé objevují nosorožci rodu 

Stephanorhinus, jeleni Megaloceros giganteus, pratuři a koně Equus hydruntinus. Během 

následujícího interglaciálu se na Britské ostrovy šíří hyena skvrnitá (Crocuta crocuta). (Obr.9, 10) 

(Schreve a Bridgland, 2002) 

 

7.1.2.2 Střední pleistocén – jižní Evropa 

Ve středním pleistocénu na středomořské ostrovy pronikli zástupci hrabošovitých a jelenovitých 

např. Megaceroides verticornis a během pozdního pleistocénu se místní fauna stává silně endemickou. 

Jedním z endemitů je např. zakrslý druh mamuta Mammuthus lamarmorai. (Marra, 2005)  

Krétská společenstva středního až pozdního pleistocénu byla stejně jako společenstva spodního 

pleistocénu slabě diverzifikovaná s výskyty endemických druhů. Během středního pleistocénu se na 

Krétu šířil slon Elephas antiquus, který se v ostrovním prostředí vyvinul do endemického poddruhu 

Elephas antiquus creutzburgi
 
(Marra, 2005) 

Koncem středního pleistocénu se obnovila siciliská fauna a fauna jižní Kalábrie. Objevili se 

vrcholoví predátoři. Drobní savci jsou zastoupeni pouze přeživšími druhy původních faun. Jižní 

Kalábrie v této době už není izolovaná od pevniny. (Marra, 2005) 

 

7.1.3 Pozdní pleistocén 

Na konci středního pleistocénu vymírá většina společenstev, která přežila ze spodního 

pleistocénu a Evropská fauna je silně ovlivňována klimatickými oscilacemi. Společenstva slonů a 

nosorožců představovaná převážně druhy Elephas antiquus a Stephanorhinus kirchbergensis se během 

teplého období stěhují napříč Evropou do vyšších zeměpisných šířek. Pří následujícím ochlazení 

během saalského glaciálu se naopak společenstva mamutů (Mammuthus) a srstnatých nosorožců 

(Coelodonta) šíří k jihu do Středomoří. Ve srovnání se společenstvy středního pleistocénu jsou 

pozdněpleistocenní savčí společenstva již poměrně moderní.
 
(Sardella., 2007) 

V období saalského glaciálu  se v Evropě už také objevují do dnes žijící zástupci psovitých 

šelem. (Kahlke, 1999; Wolsan, 1993) Behěm posledního interglaciálu patřili mezi typické evropské 

zástupce psovitých šelem liška obecná (Vulpes vulpes), vlk (Canis lupus) a dhoul rodu Cuon. (Wolsan, 

1993; Benecke et al., 1990; von Koenigswald a Heinrich, 1999) Během posledního glaciálu se 

dominantním druhem stala liška polární (Alopex lagopus). (Kahlke, 1999) Mezi další šelmy, které se v 

pozdním pleistocénu v Evropě vyskytovaly, patřili medvědi a hyeny. Typickými zástupci 

medvědovitých šelem byli medvěd jeskynní (Ursus spelaeus) a medvěd hnědý (Ursus arctos). 
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Medvěd jeskynní se během pleistocénu šířil směrem z území dnešního Španělska na Ural a Kavkaz. 

Hyena jeskynní (Crocuta crocuta spelaea) se vyskytovala během pleistocénu v celé Eurasii od 

dnešního Španělska po severovýchodní Čínu. Podobně jako medvěd jeskynní i hyena jeskynní začala 

vymírat před 20 000 až 10 000 lety. (Hofreiter et al., 2004) 

 

7.1.3.1 Pozdní pleistocén – jižní Evropa 

V pozdním pleistocénu začaly někteří zástupci původních středomořských faun vymírat a 

objevují se nové druhy. Díky poklesu hladiny Středozemního moře pronikají po pevninském mostě 

z jižní Kalábrie na Sicílii zástupci koňovitých (např. Equus hydruntinus). Obnovená obratlovčí 

společenstva v Kalábrii mají v této době pevninský charakter. Na samém konci pleistocénu díky snazší 

komunikaci s pevninou získává i Sicilská fauna kontinentální charakter a nejsou zde přítomny 

endemické druhy. Oproti tomu Kypr byl ostrovem posledních pět milionů let a kyperská pleistocenní 

společenstva jsou jako jediná ve středomoří silně endemická. Kyperská pleistocenní fauna měla 

nízkou diverzitu a byla poměrně chudá. Tvořili ji hlavně trpasličí hroši (Phanourios minutes), trpasličí 

sloni (Elephas cypriotes), ženetky (Genetta plesictodes), myši, rejsci a kaloni S nástupem člověka  a 

domestikovaných zvířat na počátku holocénu původních druhů zvířat ubývá. První vymizela zvířata 

velkých rozměrů, ztímco malá zvířata vyhynula později. (Marra, 2005) 
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Obr. 2a: Rozšíření vybraných pozdněpleistocenních savců v Evropě (upraveno podle van der Made a 

Tong, 2008; Sher et al., 2011; Varela et al., 2010; IZ4; IZ5; IZ6) 

 

Obr. 2b: Rozšíření vybraných pozdněpleistocenních savců v Evropě (upraveno podle van der Made a 

Tong, 2008; Sher et al., 2011; Varela et al., 2010; IZ4; IZ5; IZ6) 

 

7.1.3.2 Pozdní peistocén - Východní Evropa 

Během pozdního pleistocénu před 24 až 18 tisíci lety se na území dnešního evropského Ruska 

vyskytovalo množství dodnes žijících i vyhynulých druhů savců. Mezi typické zástupce drobných 

savců patřili hlavně hmyzožravci jako jsou různé druhy rejsků a hlodavci představovaní hraboši, 

pestruškami a lumíky. Běžnými představiteli zajícovců pak byli zajíc polní (Lepus europaeus) a zajíc 

bělák (Lepus timidus). Velké savce představovali kopytníci a šelmy. K typickým kopytníkům patřili 

jelenovití, sajga tatarská (Saiga tatarica) nebo pratur (Bos primigenius) ale také koňovití a srstnatý 

nosorožec (Coelodonta antiquitatis). (Obr. 2b) Nejbežnější šelmy pak představali lišky rodu Vulpes, 

vlk (Canis lupus), hyena Crocuta crocura spaelaea (Obr. 2a), lev jeskynní (Panthera spaelaea), rys 

ostrovid (Lynx lynx), rosomák (Gulo gulo) a medvědi. Nejznámnějším velkým savcem pozního 

pleistocénu východní Evropy byl mamut Mammuthus primigenius.  (Obr. 2a) (Markova et al., 2009)   

Ovšem ne všechna zvířata se vyskytovala všude. Území poblíž trvalého zalednění osídlilo pouze 

několik málo druhů jako papř. sob (Rangifer tarntus), liška polární (Alopex lagopus) a medvěd lední 
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(Ursus maritimus). Dále k jihu se tato subarktická společenstva mísila se společenstvy typickými pro 

stepní a lesnaté oblasti. V těchto smíšených společenstvech se k polární lišce připojila i liška obecná 

(Vulpes vulpes) a liška korzak (Vulpes corsac) a další šelmy jako medvěd hnědý (Ursus arctos). 

Z velkých býložravců se zde vyskytovali koňovití (Equus caballus, Equus lapites), srstnatý nosorožec 

(Coelodonta antiquitatis), mamut Mammuthus primigenius, los (Alces alces), pratur (Bos primigenius) 

(Obr. 2b) a bison Bison priscus. Ještě dále na jihu se pak společenstva stala stepními až lesostepními. 

(Markova et al., 2009) 

Drobné savce lesostepních společenstev představovali drobné druhy savců jako veverka obecná 

(Sciurus vulgaris), bobr evropský (Castor fiber), lumíci rodu Myopus, myšice rodu Apodemus a 

hrabošík podzemní (Microtus subterraneus). Zástupci velkých savců pak byli veledaněk Megaloceros 

giganteus nebo jelen lesní (Cervus elaphus), hyeny a medvěd jeskyní (Ursus spaelaeus). (Markova et 

al., 2009) Mezi čistě lesní druhy patřili hraboši Microtus agrestis a Clethrionomys glaereolus a hroši 

Paleotaxodon antiquus.
 
(Mead, 2007) V nejjižnější části Východní Evropy na území, kde byl vliv 

zalednění pouze malý, se nacházela ryze stepní společestva zastoupená zajícem polním (Lepus 

europaeus), koněm Equus lapites, oslem Equus hydruntinus a sajgou tatarskou (Saiga tatarica). 

(Markova et al., 2009)  

 

7.2 Asie 

 

7.2.1 Spodní a střední pleistocén – jihovýchodní Asie 

Vetšina lokalit nálezů středněpleistocenních obratlovců jihovýchodní Asie se nachází 

v Indočínské oblasti, ale několik se nachází také na Sundských ostrovech. (Tougard, 2000) 

Ve spodním pleistocénu se na území jihovýchodní Asie vyskytoval obří lidoop Gigantopithecus 

a panda Ailuropoda minuta. Tyto druhy přežily až do středního pleistocénu. Chobotnatci do 

jihovýchodní Asie pronikli už během středního a pozdního pliocénu. Později se zde vyvinuly 

endemické trpasličí formy např. Elephas celebensis.
 
(Rook et al., 2007) 

Pro střední pleistocén je typický výskyt hyeny Hyaena brevirostris sinensis, která byla později 

nahrazena poddruhem hyeny skvrnité Crocuta crocuta ultima. Vymíráním je postiženo také malé 

množství spodněpleistocenních druhů hlodavců, z nichž mnozí nepřežili ani do konce středního 

pleistocénu.
 
(Chaimanee, 2007)  

 

7.2.2 Pozdní pleistocén – severní Asie 

Většina fauny obývající severní Asii před 130 až 117 tisíci lety (emský glaciál) je známá 

převážně z východní Evropy, protože nálezy ze severní Asii nejsou dostatečně zpracované. V oblasti 

severně od černého moře a na Krymském poloostrově se nacházela převážně stepní společenstva 

savců. Velké býložravce představovali divocí koně Equus sp., osli Equus hydruntinus, sajga tatarská 
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(Saiga tatarica) a turovití rodů Bos a Bison (obr. 3). Nejhojnějšími zástupci šelem byly převážně lišky  

jako liška obecná (Vulpes vulpes) nebo liška korzak (Vulpes corsac). V Krymských horách se 

vyskytovala lesní společenstva zastoupená např. myšicí lesní (Apodemus flavicolis), plchem lesním 

(Dryomys nitedula) nebo jelenem lesním (Cervus elaphus). (Markova a Puzachenko, 2007) 

 

7.2.3 Pozdní pleistocén – jihovýchodní Asie 

Pozdně pleistocenní savčí společenstva jihovýchodní Asie tvořilo množství pralesních druhů. 

Žil zde dnes vyhynulý chobotnatec Stegodon orientalis, orangutani nebo velký druh pandy Ailuropoda 

baconi. Mnohé z těchto druhů se zde vyskytovali již během středního pleistocénu a některé přežily až 

do současnosti. Obvykle se také tyto druhy jako např. Stegodon nebo Homo erectus brzy rozšířily i na 

blízké Sundské ostrovy. (Obr.9) Naopak panda Ailuropoda baconi na ostrovy nikdy nepronikla. 

Ovšem některé druhy středněpleistocenních společenstev na počátku pozdního pleisticénu vymírají 

(Chaimanee, 2007) a proto se společenstva středního a pozdního pleistocénu jihovýchodní Asie 

značně liší. (Tougard, 2000) 

 

Obr. 3: Rozšíření vybraných pozdněpleistocenních savců v Asii (upraveno podle IZ4; IZ5; IZ6; IZ7) 

 

Během iterglaciálů došlo díky zvýšení hladiny oceánu k zatopení pevninských mostů mezi 

kontinentální Asií a ostrovy. Zatímco na pevnině začaly některé druhy vymírat, populace žijící na 
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ostrovech přežívaly déle. Typickými zástupci pevninské fauny konce středního pleistocénu 

jihovýchodní Asie byla výše zmiňovaná panda Ailuropoda baconi, chobotnatec Stegodon orientalis 

(Obr.3), a také poddruh medvěda ušatého Ursus thibetanus kokeni a jezevce bělohrdlého Arctonyx 

collaris rostratu. Dále se zde vyskytoval slon Elephas namadicus, tapír Megatapirus augustus a 

orangutan Pongo pygmaeus. Na území dnešního Thajska a Kambodži se však pozůstatky těchto forem 

nenalezly. Místní fauna byla tedy poměrně moderního rázu. Vyskytovaly se zde vyhynulé poddruhy 

dodnes žijících savců, například hyeny skvrnitá Crocuta crocuta ultima, jezevce bělohrdlého Arctonyx 

collaris rostratus nebo nosorožce jávského Rhinoceros sondaicus guthi. Mnoho z těchto 

pleistocenních poddruhů současně žijících zvířat dorůstalo větších rozměrů než jejich současní 

příbuzní a pravděpodobně se jednalo o přizpůsobení chladnějším klimatickým podmínkám. (Tougard, 

2000) 

Pozdněpleistocenní faunu představovala zvířata, která přežila do současnosti, přestože některá 

jako orangutan Pongo pygmaeus, panda velká Ailuropoda  melanoleuca, tapír čabrakový Tapirus 

indicus nebo sambar Cervus unicolor se dnes na území Thajska a Kambodži nevyskytují. Mezi 

savčími společenstvy pevniny a ostrovů jsou na konci pleistocénu patrné velké rozdíly. Zatímco 

pevninské fauny mají již prakticky současný charakter, na ostrovech přežívají archaické formy jako 

Stegodon trigonocephalus, hrošík Hexaprotodon sivalensis, člověk Homo erectus, slon Elephas 

namadicus a Duboisia santeng. Dříve se předpokládalo, že migrace zvířat z pevniny na Sundské 

ostrovy mohla probíhat dvěma cestami. První „kontinentální“ migrační trasa vedla přes Thajsko, 

Indočínu a Malajsii, druhá „ostrovní“ migrační trasa vedla přes Tchaj-wan a Filipíny. Dnes se 

upřednostňuje cesta kontinentální. Migraci z pevniny na ostrovy a vzájemnou propojenost obou území 

podporuje také malý výskyt endemických druhů. (Obr. 4) (Tougard, 2000) 

Na Sundských ostrovech (Jáva, Sumatra, Borneo) se v pozdním pleistocénu vyskytovala ryze 

pralesní společenstva savců, z nichž mnohé druhy se zde vyskytují i v součastnosti jako je slon indický 

Elephas maximus, medvěd malajský Ursus malaynus, prase divoké Sus vittatus, orangutan nebo giboni 

rodu Hylobates. Časté jsou také nálezy člověka Homo sapiens. Oproti tomu na ostrově Flores žilo 

množství endemických druhů např. trpasličí chobotnatci rodu Stegodon, nebo naopak velcí hlodavci 

rodu Hooijeromys. Mezi nejznámější floreské endemity patří trpasličí poddruh člověka Homo erectus 

floresiensis. (Chaimanee, 2007) 
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Obr. 4: Migrační trasy savců v jihovýchodní Asii (Tougard, 2000) 

 

7.3 Afrika 

 

7.3.1 Spodní a střední pleistocén 

Na přelomu pliocénu a pleistocénu došlo v Africké fauně k velkým změnám. V této době 

vyhynuly šavlozubé formy kočkovitých šelem a třetihorní druhy hyen a na jejich místo nastoupili 

moderní zástupci těchto skupin. (Turner, 1990; Turner, 1995; Turner a Antón, 1999) Ve stejné době 

vymírají také chobotnatci z čeledí Deinotheriidae a Gomphotheridae, lichokopytníci z čeledi 

Chalicotheriidae a Hominidae rodu Paranthropus. Obecně ubývá kopytníků jako například tříprstých 

koní rodu Hipparion. (Turner a Wood, 1993; Turner a Antón, 2004) Oproti Euroasii a oběma 

Amerikám, kde archaické formy savců mnohdy přežívají až k hranici pleistocénu a holocénu, se 

africká fauna stává poměrně moderní mnohem dříve. V průběhu pleistocénu africká fauna 

neprocházela mnoha změnami, ale jednotlivá společenstva se lišila podle geografického rozšíření. 

(Bishop a Turner, 2007)  



18 
 

Na většině území Afriky se ve středním pleistocénu vyskytovali prasatovití rodů Kolpochoerus 

a Metridiochoerus, hroši rodu Hippopotamus a primát Theropithecus oswaldi, který je příbuzný 

dodnes žijící dželadě Theropithecus gelada. V severní Africe v této době žili také nosorožci rodu 

Ceratotherium a zebra Equus mauritaicus (Obr. 5). (Reynal et al., 2001) Ve východní Africe se k výše 

uvedeným rodům přidružil vyhyulý druh žirafy Giraffa jumae, slon Elephas reckii, hroch 

Hippopotamus gorgops, buvol Syncerus acoelotus a prasata rodu Phacochoerus, která v Africe žijí i v 

součastnosti. (Plummer, 1991; Ditchfield et al., 1999) Dalšími středněpleistoceními druhy, které se na 

uzemí Afriky vyskytují i dnes je buvolec pestrý Damaliscus dorcas a šimpanzi rodu Pan. (Bishop a 

Turner, 2007) 

Jihoafrická středněpleistocenní fauna byla od fauny zbytku Afriky odlišná. Také zde žily rody 

prasat Kolpochoerus a Metridiochoerus i hroch Hippopotamus gorgops, které vyhynuli na konci 

středního pleistocénu, (McKee et al., 1995) ale narozdíl od východní Afriky se zde nevyskytoval 

například buvol Syncerus acoelotus. Místo něj na území jižní Afriky žil do dnes žijící buvol kaferský 

Syncerus caffer. Oproti východní Africe také více jak 60% jihoafrické fauny tvoří vyhynulé druhy 

savců. Naposledy se zde objevuje například tříprstý kůň Hipparion lybicum. (Bishop a Turner, 2007) 

Dalšími archaickými zástupci středně pleistocenní fauny jižní Afriky byli kopytníci jako gazela 

Antidorcas reckii (Obr. 5), turovití rodu Makapania a Pelorovis, antilopa rodu Megalotragus a zebra 

Equus capensis a také šavlozubá šelma rodu Megantereon. Také se zde vyskytoval jeden z nejstarších 

poddruhů dnešního člověka Homo sapiens rhodesiensis. (Obr.10) (Hendey, 1974; Turner 1990; Turner 

a Antón, 1999; Kuman a Clarke, 1986; McKee et al., 1995) 

Přestože Afrika na rozdíl od ostatních kontinentů není příliš ovlivňována klimatickými změnami 

a již před 700 tisíci lety se na území Afriky objevují moderní zvířata jako hroch obojživelný 

Hippopotamus amphibius, bahnivci rodu Redunca nebo pakoně rodu Connochaetes, došlo na hranici 

středního a pozdního pleistocénu bez zjevné příčiny k vymírání několika velkých druhů savců. Mezi 

tyto druhy patří  pavián Theropithecus oswaldi, kůň Hipparion lybicum, žirafy Giraffa jumae, Giraffa 

gracilis a Sivatherium maurusium. Z antilop pak ve stejném období vyhynuli zástupci rodů 

Tragelaphus, Parmularius a Beatragus a Thalcerocerus radiciformis. (Klein, 1984) 

 

7.3.2 Pozdní pleistocén 

V pozdním pleistocénu se v  Africe vyskytovala již v podstatě moderní fauna, která přežila až 

k hranici pleistocénu a holocénu. Na příklad na území jižní Afriky tato fauna objevila už před 400 

tisíci až 270 tisíci lety. V této době se zde již se vyskytovaly druhy jako antilopy kudu nebo pakoně, 

kteří se od svých současných potomků lišili jen nepatrně a v pozdním pleistocénu už vypadali 

v podstatě stejně jako jejich dnešní příbuzní. Tato fauna nebyla až do konce pleistocénu postižena 

prakticky žádným vymíráním. Přesto je možné pozorovat změny společenstev závislé na změnách 

klimatu v průběhu glaciálních cyklů. Během pozdního pleistocénu zde díky většímu rozšíření savan 

žilo mnohem více antilop a koňovitých než v součastnosti. Nejdominantnějšími druhy byla zebra 
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kvaga Equus quagga (obr. 5), buvol Pelorovis antiquus a antilopa skákavá Antidorcas marsupialis. 

V severních částech jižní Afriky, které leží blíže rovníku nejsou změny tak patrné
  
(Steele, 2007) 

Na území severní Afriky se oproti zbytku kontinentu vyskytovaly jak druhy afrického původu, 

tak druhy původu euroasijského. Mezi druhy, které do Severní Afriky pronikly z Evropy patří hlavně 

jelenovití, medvědovití a divoká prasata. Zástupci euroasijské fauny pronikly do Afriky ze 

severovýchodu přes Sinajský poloostrov a dál se šířily přes Saharu, protože přes Gibraltarskou úžinu 

byli do Afriky schopni proniknout pouze netopýři. Hojně se zde vyskytovaly paovce hřivnaté 

Ammotragus lervia (Obr. 5), které byly více rozšířené v suchých obdobích, pratur Bos primigenius 

(Obr. 5), který byl naopak rozšířenější během vlhkých období,  a různé druhy gazel. Také zde žili 

koňovití a  buvolci. Vzácně se vyskytovali hroši, jeleni, buvoli a pakoně.
 
(Steele, 2007) 

Vzhledem k velké vzdálenosti od Afriky byla pleistocenní madagaskarská fauna silně 

endemická. Před příchodem člověka na ostrov před pouhými dvěma tisíci lety se zde vyskytovalo 

pouze sto původních druhů savců. Mezi ně patřili lemuři, hmyzožravci, hlodavci, šelmy, hroši a 

netopýři. Předci všech původních madagaskarských savců se na ostrov dostali během tří kolonizačních 

fází už během terciéru.
 
(Steele, 2007) 

 

Obr. 5: Rozšíření vybraných spodně až pozdněpleistocenních savců v Africe (upraveno podle IZ5; 

IZ8; IZ9; IZ10; IZ11) 
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7.4 Severní Amerika 

Pleistocén Severní Ameriky se podle společenstev velkých savců obvykle dělí na tři  období – 

blancan, irvingtonian a rancholabrean. (Bell at al., 2004) Nejstaší období blancan je charakterizováno 

výskytem psovitých šelem rodu Borophagus a koňovitých rodů Nannipus a Equus. V druhé polovině 

toho období v době před 2,7 až 2,5 miliony se na území Severní Ameriky poprvé obejvují zemní 

lenochodi rodu Glossotherium, pásovci rodu Glyptotherium a kopytníci rodu Tetrameryx. O něco 

později se pak začínají vyskytovat zajíci rodu Hypolagus, koňovití rodu Nannipus a psovití rodu 

Borophagus. Teprve na hranici blancanu a irvingtonianu přibližně před 1,9 miliony let se v Severní 

Americe objevují hlodavci rodů Dipodomys a Ondatra a zajíci rodu Lepus. Pravděpodobně se ve 

stejné době poprvé objevuje i kopytník rodu Euceratherium a ševlozubci rodu Smilodon. (Kurtén a 

Anderson, 1980) 

Na počátku prostředního období irvingtonianu většina zvířat vyskytujících se v Severní Americe 

během blacnanu mizí, ačkoliv psovití Rodu Borophagus se na některých lokalitách ještě vyskytovali 

společně s mamuty (Mammuthus), kteří patří k pozdějším typickým zástupcům velkých savců tohoto 

období. Pouze chobotnatnci rodu Stegomastodon a velbloudi rodu Titanotylopus přežívají déle. 

Většina nových druhů savců, kteří se během irvingtonianu rozšířili na území Severní Ameriky, jako 

jsou výše zmiňovaní zajíci rodu Lepus a rod Mammuthus, je euroasijského původu. Oproti tomu 

hlodavci rodu Ondatra a Dipodomys do Severní Ameriky pronikli z Jižní Ameriky. (Kurtén a 

Anderson, 1980) 

Poslední z těchto období rancholabrean je definováno příchodem rodu Bison na severoamerický 

kontinent před 210 až 160 tisíci lety. Mezi velké savce kteří území Severní Ameriky obývali pouze 

v tomto období patří například zemní lenochod Megalonyx jeffersonii nebo pekari Platygonus 

compressus. Šelmy pak představovali Miracinonyx trumani, severoamerický poddruh lva Panthera leo 

atrox (Obr.7) a vlk Canis dirus (Obr.7). Kromě těchto druhů se zde také vyskytovali savci, kteří přežili 

z dřívějších období a během rancholabreanu vymřeli. K těmto savcům patří pekariové rodu 

Platygonus, kamzík Oreamnos harringtoni, turovití kopyníci rodu Euceratherium, chudozubí rodu 

Nothrotheriops a Glyptotherium a mastodont Mammut americanum (Obr.6). Šelmy představovali 

šavlozubec rodu Smilodon nebo medvěd Arctodus simus (Obr.7). Dále se zde vyskytovali savci, kteří 

žijí na území Severní Ameriky i v součastnosti. Mezi ně patří různí hlodavci, hlavně svišti rodu 

Marmota, psouni rodu Cynomys nebo ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), a šelmy jako jaguár 

(Panthera onca), vlk (Canis lupus), kojot (Canis latrans) a medvěd baribal (Ursus americanus). 

Většina kopytníků, se kterými se můžeme setkat i v součastnosti, se do Severní Ameriky začali šířit až 

během rancholabreanu. Mimo výše zmiňovaného rodu Bison se zde objevil také los (Alces aleces), 

kamzík bělák (Oreamnos americanus) a ovce tlustorohá (Ovis canadensis). Mezi nově rozšířené druhy 

savců patří také šelmy jako puma (Puma concolor) a liška šedohnědá (Vulpes velox). (Mead, 2007) 

Suché klimatické podmínky v pozdním pleistocénu donutily velké býložravce ( hlavně 

chobotnatce) zmenšit svá teritoria a soustředit se kolem napajedel. To zvýšilo potravní konkurenci a 
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tlak mezi jednotlivými druhy a také rostlo ohrožení ze strany člověka.
 
(Haynes, 1991) Například 

mamuti pravidelně putovali na vzdálenosti větší než tisíc kilometrů. Pravěcí lovci znali jejich chování 

a díky využití přírodních pastí podél migračních tras se zvětšoval jejich úspěch při lovu těchto 

chobotnatců
  
(Churcher, 1980) 

 

7.5 Střední a Jižní Amerika 

Po velkou část kenozoika představovala Jižní Amerika izolovaný kontinent, ale na přelomu 

pliocénu a pleistocénu asi před 2,4 miliony let, vytvořila Střední Amerika poprvé pevninský most mezi 

Severní a Jižní Amerikou, což umožnilo migraci převážně savčích faun mezi oběma kontinenty – 

„Velkou americkou výměnu“. K největším přesunům došlo během nejspodnějšího pleistocénu před 

2,5 až 1,5 miliony let. V této době se ze Severní do Jižní Ameriky přesunulo 29 rodů ze 17 čeledí 

suchozemských savců. Migrace v opačném směru (z Jižní do Severní Ameriky) byla v této době 

mnohem slabší. Většina savců, kteří se této migrace zúčastnili, patřili hlavně k druhům 

přizpůsobených životu na savanách.
 
(Lucas et al., 1997) 

Na příklad na území Střední Ameriky většina pleistocenních savců pochází původně ze Severní 

Ameriky. Zbytek je zastoupen savci jihoamerického původu a nevyskytovali se zde žádní endemičtí 

savci. (Lucas et al., 1997) Jako první začali ze severu  do Jižní Ameriky ještě během pliocénu pronikat 

hlodavci rodu Proreithorodon, pekariové rodu Argyrohyus a skunci rodu Conepatus. Ve spodním 

pleistocénu je pak následovali tapíři rodu Tapirus, koně rodů Hippidion a Onohippidium, lamy rodu 

Hemiauchenia, pekariové rodu Platygonus, jeleni rodu Odocoileus a chobotnatci rodu Stegomastodon.  

Ze šelem do Jižní Ameriky během spodního pleistocénu pronikli šavlozubci rodu Megantereon a 

pravděpodobně i rodu Smilodon. Ve středním pleistocénu se pak do Jižní Ameriky dostaly kočky rodů 

Felis a Panthera, vydry rodu Lutra a také koně rodu Equus. K dalším velkým migracím došlo 

v pozdním pleistocénu díky vytvoření úzkého přechodu mezi Panamou a severozápadním pobřezím 

Jižní Ameriky. (Obr.8) (Kurtén a Anderson, 1980) 

Během posledního glaciálního maxima se zvířata obývající vyšší nadmořské výšky stěhovala do 

nížin. (Ficcarelli et al., 2003) Následné oteplení způsobilo změny ve společentvech velkých savců, 

hlavně pak rozšíření druhů vázaných na lesní ekosystémy. (Cione et al., 2003) 

V Jižní Americe se během pozdního pleistocénu vyskytovaly dva druhy velkých ploskonosých 

opic. Byl to Protophitecus brasiliensis a Caipora bambuiorum. Oba tyto druhy vážily více jak 20kg a 

byli dvakrát větší než současné jihoamerické opice. (Ubilla, 2007)  

Dalšími typickými zástupci jihoamerické pozdněpleistocenní fauny byli chudozubí jako 

stromoví tak i pozemní lenochodi, pásovci nebo glyptodonti. Většina velkých druhů však na hranici 

pleistocénu a holocénu vymřela. Z velkých zemních lenochodů v této době žili v tropech Jižní 

Ameriky už pouhé dva druhy. (Ubilla, 2007)  

Dále se v Jižní Americe v období pozdního pleistocénu vyskytovala  litopterna. Tito kopytníci 

se na území Jižní Ameriky objevili už během terciéru a vyhynuli na hranici pleistocénu a holocénu. 
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V pozdním pleistocénu je představovaly dvě čeledi - Macrauquenidae a Proterotheriidae. Z čeledi 

Proterotheriidae v pozdním pleistocénu však už přežíval jediný druh Neolicaphrium recens. Mezi 

vymřelé zástupce jihoamerických kopytníků patřili také notoungulata zastoupené rody Toxodon a 

Mixotoxodon (obr.6). Jednalo se o obojživelná zvířata, která obývala nížiny východně od And. Z 

lichokopytníků žili v Jižní Americe během pozdního pleistocénu koně a tapíři. Koně představovali dva 

rody – endemický Hippidion a Equus, který do Jižní Ameriky pronikl během středního pleistocénu ze 

Severní Ameriky. Menší zástupci obou rodů obývali převážně horská údolí a travnaté plochy ve 

vyšších zeměpisných šířkách, zatímco větší zástupci obývali savany. Z tapírů byl nejrozšířenější do 

dnes žijící tapír jihoamerický (Tapirus terrestris), ovšem na rozdíl od součastnosti byl rozšížený i na 

území Argentinských pamp a Uruguaye. (Ubilla, 2007)  

 

 

Obr. 6: Rozšíření vybraných pozdněpleistocenních savců v Americe – býložravci (upraveno podle 

IZ12; IZ13; IZ14) 
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Sudokopytníci do Jižní Ameriky pronikli ze Severní Ameriky a byli zastoupeni třemi čeleďmi – 

Tayassuidae, Camelidae a Cervidae. Velbloudovití, kteří dnes obývají převážně pouštní a polopouštní 

oblasti v horách, byli během pozdního pleistocénu rozšířeni na většině území Jižní Ameriky. Mezi 

pleistocenní zástupce velbloudovitých patřily rody Hemiauchenia a Paleolama, keteré vymřely na 

hranici pleistocénu a holocénu. Na území pamp se vyskytoval druh Lama gracilis. (Ubilla, 2007)  

Také chobotnatci žijící na území Jižní Ameriky byli severoamerického původu a vyhynuli na 

konci pozdního pleistocénu. Na území And se vyskytovali malí chobotnatci rodu Curvieronius 

(Obr.6), kteří dávali přednost chladnému až mírnému podnebí. Větší chobotnatci rodu Stegomastodon 

(Obr.6) upřednostňovali teplejší podnebí a byli rozšířeni převážně v nížinách. (Ubilla, 2007)  

 

Obr. 7: Rozšíření vybraných pozdněpleistocenních savců v Americe – šelmy (upraveno podle Barnett 

et al., 2009; IZ15; IZ20) 

 

Šelmy představovala řada nepůvodních zvířat jako kočky nebo medvědi. Mezi 

pozdněpleistocenní zástupce koček patřili do dnes žijící puma (Puma concolor) nebo jaguár (Panthera 
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onca) , kteří osídlili mnoho rozdílnýh prostředí, ale také vymřelé druhy jako šavlozubec rodu 

Smilodon. Mezi zástupce medvědů patřil malý medvěd brýlový (Tremarctos ornatus) (Obr.7), který se 

vyskytuje na území jižní Ameriky do součastnosti a velký medvěd rodu Arcotherium. (Ubilla, 2007) 

 

Obr. 8: Velká americká výměna (upraveno podle Fejfar a Major, 2005) 

 

7.6 Austrálie 

Austrálie byla již od terciéru od ostatních kontinentů izolovaná. A byla obývaná pouze vačnatci 

a ptakořitnými. Ti zde vyvinuli mnoho různorodých forem, které obsadili nejrůznější prostředí. (Elias 

a Schreve, 2007) Pro pleistocén Austrálie jsou typické dvě rozdílné obratlovčí fauny. Před 500 až 270 

tisíci lety převažoval výskyt pralesních společenstev, zatímco před 205 až170 tisíci lety převládala 

společenstva přizpůsobená suchým klimatickým podmínkám. Pozůstatky středněpleistocenní fauny 

jsou poměrně vzácné. Nejvíce se jich nachází na dvou jihoaustralských lokalitách a mnohé z nich jsou 

velmi podobné druhům žijícím zde v současnosti. To ukazuje stabilitu a odolnost místních 

společenstev vůči klimatickým změnám. Nástupu těchto stabilních společenstev předcházelo velké 
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lokální vymírání. Před 280 až 200 tisíci lety došlo k postupnému nahrazování společenstev typických 

pro tropické deštné lesy společenstvy přizpůsobenými suchému klimatu. Toto vymizení zasáhlo 

hlavně severní části Austrálie, kde se vyskytovaly i velké druhy savců, zatímco jih byl postižený 

méně.  Mezi 205 až 170 tisíci lety společenstva přizpůsobená k životu v semiaridním prostředí pomalu 

mizí. (Hocknull, 2007) 

Mezi typické představitele australských pleistocenních savců patřili ptakořitní zastoupení 

čeleděmi Ornithorhynchidea a Tachyglossidae především pak do dnes žijící druhy jako ptakopysk 

Ornithorhynchus anatinus a ježura Tachyglossus aculeatus. Druhou skupinou obývající Austrálii byli 

vyčnatci, kteří tvořili jak býložravé, tak masožravé, všežravé a hmyzožravé formy. K všežravým 

formám se řadili hlavně bandikuti známí především z pozdněpleistocenních až holocenních uloženin. 

Býložravé vačnatce představují koaly, vombati, klokani a další. Koaly byly během pleistocénu 

zastoupeny dvěma druhy. Kromě do dnes žijící koaly Phascolarctos cinereus se na území Austrálie 

vyskytovala také vyhynulý druh koaly Phascolarctos stirtoni, která dorůstala zhruba o 30% větší 

velikosti. Velkých tělesných rozměrů dorůstali i ostatní býložraví vačnatci. Například  jeden ze 

zástupců vombatů Phascolomis gigas vážil až 200 kg a největší býložraví vačnatci mohli dosáhnout 

hmotnosti až 2000 kg. Mezi tyto velké zástupce patřil například nosorožci podobný vačnatec 

Zygomaturus trilobus a vačnatci rodu Nototherium a Diprotodon. Mezi drobné dravé vačnatce patřili 

zástupci rodů Dasyurus a Sacrophilus. Zatímco vačnatci rodu Dasyurus se na australské pevnině 

vyskytují i v součastnosti, rod Sacrophilus dnes obývá pouze Tasmánii. Dále se také na území 

Austrálie vyskytoval vakovlk (Thylacinus cynocephalus), který v době před třemi tisíci z pevniny 

vymizel a žil (podobně jako rod Sacrophylus) už pouze na Tasmánii, kde vyhynul v první polovině 20. 

století. K vrcholovým predátorům patřil dravý vačnatec Thylacoleo carnifex, který stavbou těla 

připomínal velké kočky. (Prideaux, 2007) 

 

Obr.9: Migrace některých druhů savců – spodní pleistocén (upraveno podle Nadin, 2005; IZ18; IZ19) 
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Obr.10: Migrace některých druhů savců – střední pleistocén (upraveno podle Nadin, 2005; IZ17; 

IZ19) 

 

8. Vymírání 

 

Vymíráním na konci pleistocénu byla postižena převážně velká zvířata – megafauna (mezi 

megafaunu se řadí všechna zvířata, jejichž hmotnost v dopělosti přesahuje 44 kg). Velká zvířata jsou 

k vymírání náchylnější než zvířata malých tělesných rozměrů z několika důvodů. Oproti drobným 

zvířatům obvykle žijí v poměrně nízkém počtu na velké rozloze, později dospívají a obecně mívají 

méně potomků. Proto velká zvířata narozdíl od malých většinou nejsou schopna rychlé obnovy 

populace. Na většině kontinetů byla megafauna reprezentována převážně velkými býložravci a pouze 

na některých izolovaných místech jako je Nový Zéland se vyskytovali i velcí zástupci jiných skupin 

zvířat. (Elias a Schreve, 2007) 

Vymírání na konci pleistocénu nepostihlo stejně všechny kontinenty. Nejednalo se o 

jednorázovou událost, ale o dlouhodobý proces trvající i několik tisíc let. Navíc vymírání probíhalo na 

různých místech v různé době (Elias a Schreve, 2007), například mamuti obecně vyhynuli přibližně 

před 12 tisíci lety (Elias, 1999), ale na Wrangelově ostrově u Kamčatky byly nalezeny kostry mamutů 

staré asi čtyři tisíce let. (Long et al., 1994) Kromě úplného vyhynutí také došlo na konci pleistocénu 

k vymizení mnoha druhů savců z něketrých regionů, zatímco jidne přežívají až do součastnosti. (Elias 

a Schreve, 2007) 

Nejvíce byla vymíráním na konci pleistocénu postižena Austrálie a obě Ameriky. V Austrálii 

začalo toto vymírání podstatně dříve než na ostatních kontinentech pravděpodobně už před 51 až 40 

tisíci lety a 86% velkých australských savců vyhynulo v období do doby před 16 tisíci lety. Do 
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holocénu přežili pouhé tři rody.  Oproti tomu např. v Severní Americe vyhynuly během stejného 

časového úseku jen tři rody velkých savců a hlavní vlna vymírání, která postihla dvacet savčích rodů, 

proběhla až před 16 až 11 tisíci lety.  Pro jižní Ameriku nejsou data úplná, ale během uplynulých 100 

tisíc let vyhynulo 48 rodů, z nichž pouhých 17 rodů vymřelo taktéž v období před 16 až 11 tisící lety. 

V Severní Americe do konce pleistocénu vyhynulo celkem 76% rodů a v Jižní Americe 80% rodů. 

(Elias a Schreve, 2007) 

Ostatní kontinenty byly vymíráním postiženy méně a nejméně se projevilo v Africe a na území 

jihovýchodní Asie, kde do dnes přežívají sloni, nosorožci, lvi nebo hyeny. V Africe v současnosti žije 

42 rodů velkých savců a během uplynulých 100 tisíc let vymřelo pouze sedm rodů. Mezi tyto rody 

patří např. sloni rodu Elephas, kteří se dnes vyskytují pouze v Asii, nebo tříprstí koně. V době před 11 

tisíci lety pak vymřeli např. buvoli rodu Parmularius nebo tuři rodu Bos. Celkem do konce pleistocénu 

v Africe vymřelo 14% savčích rodů, což je nejméně ze všech kontinentů. (Elias a Schreve, 2007) 

Euroasie byla podobně jako Afrika postižena pleistocenním vymíráním jen málo. V době před 

100 až 50 tisíci lety zde vymřelo pouhých deset rodů velkých savců a z Evropy v této době vymizeli 

hroši. V následujím období trvajícícm přibližně do doby před 16 tisíci lety pak vymřeli jen další tři 

rody a to nosorožci rodu Stephanorhinus a antilopy rodu Spirocerus. Ve stejné době vyhynul také 

medvěd jeskynní (Ursus spelaeus). (Branowsky et al., 2004) V období před 16 až 11 tisíci lety pak zde 

vyhynuli mamuti (s vyjímkou mamutů obývajícich Wrangelův ostrov), srstnatí nosorožci a hyena 

skvrnitá. Pižmoň a veledaňek vyhynuli ještě později. (Stuart et al., 2004) 

Proč došlo na konci pleistocénu k vymírání velkých savců a proč jím byly jednotlivé kontinenty 

zasaženy v různé míře není zatím zcela jasné, ale existuje několik teorií. První z nich je teorie, která 

předpokládá, že docházelo k vybíjení velkých savců člověkem. Tato teorie vychází z několika faktů. 

Prvním je, že během tohoto vymírání vyhynula převážně velká zvířata, zatímco malá zvířata vymírání 

postihlo méně. Druhým je, že nejvíce velkých zvířat přežilo na území Afriky a na různých 

kontinentech došlo k vymírání v různých časech. Vymírání bylo také často náhlé a vyhynulý druh 

nebyl nahrazen druhem novým. K vymírání také často došlo po příchodu člověka na daný kontinent. 

(Obr.11) Proto se předpokládá, že velcí savci byli oblíbenou kořistí pravěkých lovců a že zvířata, která 

žila na kontinentech, kam člověk pronikl později, z něj neměla přirozený strach a pro lovce bylo snažší 

kořist zabít. Tato teorie ale příliš nevysvětluje vymírání na území Afriky, Evropy a Asie, kde zvířata 

člověka znala. (Elias a Schreve, 2007) 

Druhá teorie, která se snaží teorii vybíjení oponovat, udává jako důvod pleistocenního vymírání 

klimatické změny. Tato teorie je založena na datech ze Severní Ameriky, podle kterých došlo 

k největšímu vmírání přibližně před 14 tisíci lety, kdy v Severní Americe vymřeli velbloudi, koně, 

velcí lenochodi a ostatní zástupci velkých savců s vyjímkou mamutů a mastodontů, kteří přežili až do 

doby před 12 tisíci lety. První vlna vymírání se odehrála přibližně ve stejné době, kdy se 

v nezaledněných oblastech Severní Ameriky šířila clovízská kultura. Areál rozšíření člověka se v této 

době překrýval s areálem rozšíření velkých savců a lidé se, pravděpodobně živili lovem velkých 
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chobotnatců. Podle některých autorů však teorie vybíjení nemůže pro Severní Ameriku fungovat a 

není pro ni dostatečný důkaz, protože lidé v té době byli nomádi a vymírání proběhlo tak rychle, že po 

něm zbylo jen málo stop. Na archeologických nalezištích v Severní Americe se také našlo jen málo 

kosterních pozůstatků velkých savců. (Elias a Schreve, 2007) 

Podobně jako v Americe není vliv člověka na pleistocenní vymírání jasný ani v Austrálii. Je 

možné, že první obyvatelé Austrálie vypalovali velké travnaté plochy, čímž mnohé druhy velkých 

býložravců přišly o zdroj potravy a s jejich úbytkem, začali mizet i predátoři, kteří je lovili. (Miller et 

al., 1999) Podle nálezů z mnoha lokalit se předpokládá, že k největšímu vymírání zde došlo před 46 

tisíci lety. (Roberts et. al, 2001) V této době bylo osídlení Autrálie člověkem ještě velmi řídké a není 

pravděpodobné, že by mohl způsobit tak náhlé vymírání. (Wroe et al., 2004) Přesto mohlo být 

působení člověka jednou z několika příčin. (Johnson, 2005) 

Třetí teorie předpokládá šíření neznámé choroby, která se šířila mezi velkými savci. Přenašeči 

této choroby mohli být i lidé, kteří ji rozšířili na všechny kotinenty. (Mac Phee a Marx, 1997) 

 

Obr.11: Migrace některých savců – pozdní pleistocén (IZ17;IZ19) 

 

9. Závěr 

 

Je zjevné, že během kvartéru došlo v savčích společenstvech k výrazným změnám. Postupně 

došlo na všech kontinentech k nahrazení tercierních savčích společenstev společenstvy, která se od 

těch současných příliš nelišila. Nejdříve k vyhynutí terciérních druhů a jejich nahrazení moderními 

typy savců došlo již na přelomu pliocénu a pleistocénu na území Afriky. Na ostatních kontinentech 

některé archaické formy savců přežily až k hranici pleistocénu a holocénu. (Bishop a Turner, 2007)  
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Kromě toho docházelo i ke změnám způsobených cyklickými změnami klimatu. Během 

glaciálů, kdy bylo podnebí obecně chladné a suché a díky zvětšování objemu ledovcových štítů 

docházelo k poklesu mořské hladiny, vznikaly pevninské mosty umožňující jindy izolovaným 

populacím migrace na nová území ať už kontinentu na kontinent nebo z pevniny na osrovy a opačně. 

K nejznámějším penvninským mostům patřila Beringie, která v období posledního glaciálu propojila 

severovýchodní Asii s Aljaškou a umožnila tak do Severní Ameriky průnik euroasijským druhům 

savců jako byli mamuti nebo bizoni a také člověk, a Panamská šíje. (Hewitt, 2000; IZ2) 

Ta propojila Severní a Jižní Ameriku. Díky tomuto propojení tak mohlo dojít k tzv. „Velké 

Americké výměně“, při které na dlouho izolované území Jižní Ameriky obývané do té doby hlavně 

vačnatci a endemickými skupinami placentálů pronikli savci severoamerického původu jako byli 

někteří kopytníci, hlavně tapíři a koně, nebo některé šelmy. (Kurtén a Anderson, 1980) 

V chladných obdobích se také díky úbytku lesů a šíření otevřených ploch jako jsou stepi 

v mírném podnebné pásu nebo savany v tropech, docházelo k rozšiřování druhů vázaných na tato 

prostředí. Ve vyšších zeměpisných šířkách, které byly v dosahu vlivu ledovců se pak vyskytovaly 

druhy přizpůsobené životu v tundře jako např.: mamuti, srstnatí nosorožci nebo liška polární. 

(Markova et al., 2009) 

Během teplých období naopak docházelo šíření lesů a v tropických oblatech k šíření deštných 

pralesů. Mezi typické zástupce lesních společenstev patřili např. sloni (rod Elephas aj.) nebo jeleni. 

Příkladem pralesních společenstev z tropických oblastí by pak mohlo být společenstvo pand rodu 

Ailuropoda a chobotnatců rodu Stegomastodon v pozdním pleistocénu jihovýchodní Asie. (Tougard, 

2000) 

Kromě šíření společenstev vázaných na lesní prostředí v teplích obdobích také v důstedku tání 

ledovců docházelo ke zvyšování mořské hladiny a tím k částečnému zavírání nebo dokonce k úplnému 

zmizení pevninských mostů. Díky tomu nebyla možná komunikace mezi oblastmi, které jimi byly 

propojeny a tak často došlo k izolaci některých druhů na ostrovech. Ty se zde pak mohly dále vyvýjet 

v nové, endemické formy. K druhům, které vznikly takovouto izolací patří např. středomořší ostrovní 

sloni jako byli Elephas cyproites, Elephas antiquus creutzburgi nebo Mammuthus lamarmorai. 

(Marra, 2005) 

K největší změně kvartérních savčích společenstev pak došlo během pozdního pleistocénu, kdy 

začaly vymírat velké druhy savců a to na všech kontinentech, přestože některé kontinenty jako např. 

Afrika byly postiženy méně a jiné např. Autrálie postihlo vymírání mnohem více. Existuje několik 

teorií, které se toto vymírání snaží vysvětlit. Podle některých autorů je způsobilo vybíjení člověkem, 

jiní tvrdí, že za vymíráním stojí klimatická změna a někteří zastávají teorii o silně nakažlivé, smrtelné 

nemoci. (Elias a Schreve, 2007) 

 

 



30 
 

Použitá literarura 

 

Barnett, Ross; et. al. (2009): Phylogeography of lions (Panthera leo ssp) Reveals Three Distinct Taxa 

and a Late Pleistocene Reduction in Genetic Diversity. Molecular Ecology, 2 – 10  

Bell C. J., Lundelius E. L., Barnosky A. D., et al. (2004). The Blancan, Irvingtonian, and 

Rancholabrean mammal ages. Late Cretaceous and Cenozoic Mammals of North America, 232 

Bell M., Walker M. J. C. (1992): Late Quaternary Environmental Change. Longman Group, UK 

BeneckeN, Bóhme G., Heinrich W. D. (1990): Wirbeltierreste aus interglazialen Beckensedimenten 

von Gröbern (Kr. Gräfenhainichen) und Grabschütz (Kr. Delitzsch). Altenberger Naturwiss 

Forsch 5, 231–281 

Bishop L. C., Turner A. (2007): Mid-pleistocene of Africa. Vertebrate records, 3217 – 3224 

Barnowsky A. D., Koch P. L., Feranec R. S., Wing S. L., Shabel A. B. (2004): Assessing the causes of 

Late Pleistocene extinctions on the continents. Science 306, 70–75 

Broecker W. S., Van Donk J. (1970): Insolation changes, ice volumes and the 018 record in deep sea 

cores. Review of Geophysics and Space Phys ics 8, 169-198 

Cione A., Tonni E. P., Soibelzon L. (2003): The broken zigzag: Late Cenozoic large mammals and 

tortoise extinction in South America. Revista Museo Argentino Ciencias Naturales 5, 1–19 

Davies T. J., Buckley L. B., Greyner R., Gittleman J. L. (2011): The influence of past and present 

climate on the biogeography of modern mammal diversity. The Royal society, 2526–2535 

Davis M. B. (1983): Quaternary History of Deciduous Forests of Eastern North America and Europe. 

Annals of the Missouri Botanical Garden, 550 – 563 

Ditchfield P., Hicks J., Plummer T., Bishop L. C., Potts R. (1999): Current research on the Late 

Pliocene and Pleistocene deposits north of Homa mountain, southwestern Kenya. Journal of 

Human Evolution 36, 123–150 

Elias S. A. (1999):. Quaternary paleobiology update: Debate continues over the cause of Pleistocene 

megafauna extinction. Quaternary Times 29, 11 

Elias S. A., Schreve D. (2007): Late Pleistocene megafaunal extinctions. Vertebrate records, 3202 – 

3217 

Fejfar O., Major P. (2005): Zaniklá sláva savců, Academia, Praha, 266 

Ficcarelli G., Coltorti M., Moreno-Espinosa M., Pieruccini P. L., Rook L., Torre D. (2003): A model 

for the Holocene extinction of the mammal megafauna in Ecuador. Journal of South American 

Earth Sciences 15, 835–845 

Gasse F. (2006): Climate and hydrological changes in tropical Africa during the past million years. 

Palevol 5, 35– 43 

Gibbard P. L., van Kolfschoten T. (2004): The Pleistocene and holocene epochs, 441 – 452 



31 
 

Gibbard P. L., Head M. J., Walker M. J. C. and the Subcommission on Quaternary Stratigraphy  

(2010): Formal ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch 

with a base at 2.58 Ma. J. Quaternary Science  25, 96–102 

Haffer, J. (1969): Speciation in Amazonian forest birds. Science 165, 131–137 

Haynes G. (1991): Mammoths, mastodonts and elephants: Biology, behavior and the fossil record. 

Cambridge University Press, Cambridge  

Hays J. D., Saito T., Opdyke H. D. (1969): Pliocene-Pleistocene sediments of the equatorial Pacific. 

Their paleomagnetic, biostratigraphic and climatic record. Bull. Geol. Soc. Amer. 80, 1481- 

1514 

Hendey Q. B. (1974): The Late Cenozoic Carnivora of the southwestern Cape Province. Annals of the 

South African Museum 63, 1–369 

Hertelendi E., Sümegi P., Szöõr G. (1992): Geochronologic and paleoclimatic characterization of 

Quaternary sediments in the Great Hungarian Plain. Radiocarbon 34, 833–839 

Hewitt G. (2000): The genetic legacy of the Quaternary ice ages.  Macmillan magazines, str. 907 – 

913 

Hocknull S. A., Zhao J., Feng Y., Webb G. E. (2007): Responses of quaternary rainforest vertebrates 

to climate change in Australia. Earth and Planetary Science Letters, 317 – 331 

Hofreiter M., Serre D., Rohland N., Rabeder G., Nagel D., Conard N., Münzel S. (2004): Lack of 

phylogeography in European mammals before the last glaciation. Procceding of the National 

Academy of sciences of the Unated states of America, 12963 – 12968 

Hope K. A, Koch P. L. (2006): Reconstructing the migration patterns of late Pleistocene mammals 

from northern Florida, USA. Quaternary research, 347 – 352 

Horáček I., Ložek V. (1988): Palaeozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the 

approach and selected results. Rozpravy Československé akademie věd 98, 14- 17 

Chaimanee Y. (2007): Late Pleistocene of Southeast Asia. Vertebrate records, 3180 – 3197 

Churher C. S.(1980): Did North American mammoths migrate?. Canadian Journal of Antropology 1, 

103 – 105  

Johnson C. N. (2005): What can data on late survival of Australian megafauna tell us about the cause 

of their extinction?. Quaternary Science Reviews 24, 2167–2172 

Kahlke R. D. (1999): The history of the origin evolution and dispersal of the late pleistocene 

Mammuthus-Coelodonta faunal complex in Eurasia (Large mammals). Fenske Companies 

Rapid City SD, Rotterdam 

Klein, R. G. (1984): Mammalian extinctions and Stone Age people in Africa. In Quaternary 

Extinctions, 553–573 

Kordos L. (1987): Climatostratigraphy of Upper Pleistocene vertebrates and the conditions of loess 

formation in Hungary. Geojournal 15, 163–166 



32 
 

Kuman K., Clarke R. J. (1986): Florisbad—New investigations at a Middle Stone Age hominid site in 

South Africa. Geoarchaeology 1, 103–125 

Kurtén B., Anderson E. (1980): Pleistocene Mammals of North America. Columbia University Press 

Kutzbach J. E., Guetter P. J., Behling  P. J., Sehling R. (1993): Simulated climate changes: Results of 

the COHMAP climate-model experiments. University of Minnesota Press, 24–93, In Global 

Climates since the last Glacial Maximum (H. E. Wright, Jr., J. E. Kutzbach, T. Webb III, W. F. 

Ruddimann, F. A. Street-Perrott, and P. J. Bartlein, Eds.) 

Long A., Sher A., Vartanyan S. (1994): Holocene mammoth dates. Nature 369, 364 

Lucas G., Alvarado G. E., Vega E. (1997): The Pleistocene Mammals of Costa Rica. Journal of 

Vertebrate Paleontology 17, 413 – 427 

MacPhee R. D., Marx P. A. (1997): The 40,000-year plague: Humans, hyperdisease, and first-contact 

extinctions. In Natural Change and Human Impact in Madagascar (S. M. Goodman and B. D. 

Patterson, Eds.), Smithsonian Institution Press, 169–217 

Markova A. K., Puzachenko A. Y. (2007): Late Pleistocene of Nortehrn Asia. Vertebrate records, 

3158 – 3175 

Markova A. K., Simakova A. N., Puzachenko A. Y.  (2009): Ecosystems of Eastern Europe at the time 

of maximum cooling of the Valdai glaciation (24–18 kyr BP) inferred from data on plant 

communities and mammal assemblages. Quaternary international, 53 – 59 

Marra A. C. (2005): Pleistocene mammals of Mediterranean islands. Quaternary international, 5 – 14 

McKee J. K., Thackeray J. F., Berger L. R. (1995): Faunal assemblage seriation of southern African 

Pliocene and Pleistocene deposits. American Journal of Physical Anthropology 96, 235–250 

Mead J. I. (2007): Late Pleistocene of North America. Vertebrate records, 3150 – 3158 

Miller G. H., Magee J. W., Johnson B. J., et al. (1999): Pleistocene extinction of Genyornis newtoni: 

Human impact on Australian megafauna. Science 283, 205–208 

Nadin R., Pollack J. L., Nagel D., Beauval C., Airvaux J., Svante P., Hofreiter M. (2005): The 

Population History of Extant and Extinct Hyenas. Molecular Biology and Evolution 25, 2435 - 

2443 

Plummer T. W. (1991): Site Formation and Palaeoecology at the Early to Middle Pleistocene Locality 

of Kanjera, Kenya. PhD dissertation. New Haven, CT, Yale University 

Prance G. T: (1987). Vegetation.Oxford Science Publications, Oxford. In Biogeography and 

Quaternary History in Tropical America (T. C. Whitemore and G. T. Prance, Eds.), 28–44 

Prideaux G. J. (2007): Australia. Mid-pleistocene vertebrate records, 1518 - 1537 

Raynal J. P., Sbihi Alaoui F. Z., Geraads D., Magago L., Mohi A. (2001): The earliest occupation of 

North-Africa: The Moroccan perspective. Quaternary International 75, 65–75 

Roberts R. G., Flannery T. F., Ayliffe L. K., et al. (2001): New Ages for the last Australian 

megafauna: Continent-wide extinction about 46,000 years ago. Science 292, 1888–1892 



33 
 

Rook L., Delfino M., Ferretti M. P., Abbazzi L. (2007): Early Pleistocene. Vertebrate records, 3132 – 

3139 

Sardella R. (2007): Mid-pleistocene of Europe. Vertebrate records, 3224 - 3232 

Schreve D. C., Bridgland D. R. (2002): Correlation of English and German Middle Pleistocene fluvial 

sequences based on mammalian biostratigraphy. Geologie en Mijnbouw, 357 – 373 

Sher A. V., Weinstock J., Baryshnikov G. F., Davydov S. P, Boeskorov G. G., Zazhigin V. S., 

Nikolskiy P. A. (2011): The first record of “spelaeoid” bears in Arctic Siberia. Quaternaty 

Science Reviews 30, 2238 - 2249 

Sondaar P. Y., Van der Geer A. A. E. (2002): Plio-Pleistocene terrestrial vertebrate faunal evolution 

on Mediterranean islands compared to that of the Palearctic mainland. Annales Géologiques des 

Pays Helléniques, 165 – 180 

Steele T. E. (2007): Late Pleistocene of Africa. Vertebrate records, 3139 – 3150 

Stuart A. J., Lister A. M. (2001): The mammalian faunas of Pakefield/Kessingland and Corton, 

Suffolk, UK: evidence for a new temperate episode in the British early Middle Pleistocene. 

Quaternary Science Reviews 20, 1677 – 1692 

Stuart A. J., Kosintsev  P. A., Higham T. F. G., Lister A. M. (2004): Pleistocene to Holocene 

extinction dynamics in giant deer and woolly mammoth. Nature 431, 684–689 

Studnička, Esterková (2005), Bez klejovek není páramo. Živa 4/2005, 165 

Tougard C. (2000): Biogeography and migration routes of large mammal faunas in South-East Asia 

during tha late middle Pleistocene: focus on the fossil and extant faunas from Thailand. 

Paleogeography, Paleoclimatology, Plaeoecology, 337 – 358 

Turner A. (1990): The evolution of the guild of larger terrestrial carnivores during the Plio-Pleistocene 

in Africa. Geobios 23, 349–368 

Turner, A. (1995): The Villafranchian large carnivore guild: Geographic distribution and structural 

evolution. Italian Journal of Quaternary Sciences 8, 349–356 

Turner A., Antón M. (1999): Climate and evolution: Implications of some extinction patterns in 

African and European machairodontine cats of the Plio-Pleistocene. Estudios Geologicos 54, 

209–230 

Turner A., and Antón M. (2004): Evolving Eden: An Illustrated Guide to the Evolution of the African 

Large Mammal Fauna. Columbia University Press, New York 

Ubilla M. (2007): Late Pleistocene of South America. Veretbrate records, 3175 – 3189 

Varela S., Lobo J. M., Rodríguez J., Batra P. (2010): Were the Late Pleistocene climatic changes 

responsible for the disappearance of the European spotted hyena populations? Hindcasting a 

species geographic distribution across time. Quaternary Science Reviews 29 , 2027 – 2035  

van der Hammen T. (1974): The Pleistocene Changes of Vegetation and Climate in Tropical South 

America. Journal of Biogeography, 3 – 26 



34 
 

van der Made J., Tong W. D. (2008): Phylogeny of the giant deer with palmate brow tines 

Megaloceros from west and Sinomegaceros from east Eurasia. Quaternary interational, 135 – 

162  

von Koenigswald W., Heinrich W. D. (1999): Mittelpleistozä ne Säugetierfaunen aus Mitteleuropa - 

der Versuch einer biostratigraphischen Zuordnung. Kaupia - Darmstä dter Beiträge zur 

Naturgeschichte 9, 53–112 

Willis K. J., Sümegi P., Braun M., Tóth A. (1995): The late Quaternary environmental history of 

Bàtorliget, N.E. Hungary. Paleogeography, Paleoclimatology,Paleoecology 118, 25–47 

Willis K. J., Braun M., Sümegi P., Tóth A. (1997): Does soil change cause vegetation change or vice 

versa? A temporal perspective from Hungary.  Ecology 78, 740–750 

Willis K. J., Runder E., Sümegi P. (2000): The Full-Glacial Forests of Central and Southeastern 

Europe. Quaterbary research, 203 – 213 

Wolsan M. (1993): E´ volution des carnivores Quarternaries en Europe centrale dansäleur contexte 

stratigraphique et paléoclimatique. L’Anthropologie 97, 203–222 

Wroe S., Field J., Rullagar R., Jermin L. S. (2004): Megafaunal extinction in the late Quaternary and 

the global overkill hypothesis.  Alcheringa 28, 291–331 

 

Internetové zdroje 

 

IZ1 - http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_glaciation 

IZ2- http://cpgeosystems.com/gallery.html 

IZ3 - http://www.scotese.com/lastice.htm 

IZ4 - http://www.txessrevolution.org/Microfossil_Activity2 

IZ5 - http://www.petermaas.nl/extinct/speciesinfo/aurochs.htm 

IZ6 - http://nanopatentsandinnovations.blogspot.cz/2011/09/tibetan-plateau-new-cradle-of-ice-

age.html 

IZ7- http://evolvingthoughts.net/2009/06/apes-and-evolution-in-the-news/ 

IZ8- http://www.ultimateungulate.com/Artiodactyla/Ammotragus_lervia.html 

IZ9- http://zipcodezoo.com/Animals/A/Antidorcas_recki/ 

IZ10 - http://www.wildliferanching.com/content/plains-zebra-equus-quagga 

IZ11- http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Equus+quagga 

IZ12 - http://davidhaskell.wordpress.com/2012/05/21/mammoths/ 

IZ13 - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mixotoxodon_range.png 

IZ14 - http://museugeologicodabahia.blogspot.cz/2009/11/dinossauro-apontando-erros.html 

IZ15 - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canis_dirus_range.png 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_glaciation
http://cpgeosystems.com/gallery.html
http://www.scotese.com/lastice.htm
http://www.txessrevolution.org/Microfossil_Activity2
http://www.petermaas.nl/extinct/speciesinfo/aurochs.htm
http://nanopatentsandinnovations.blogspot.cz/2011/09/tibetan-plateau-new-cradle-of-ice-age.html
http://nanopatentsandinnovations.blogspot.cz/2011/09/tibetan-plateau-new-cradle-of-ice-age.html
http://evolvingthoughts.net/2009/06/apes-and-evolution-in-the-news/
http://www.ultimateungulate.com/Artiodactyla/Ammotragus_lervia.html
http://zipcodezoo.com/Animals/A/Antidorcas_recki/
http://www.wildliferanching.com/content/plains-zebra-equus-quagga
http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Equus+quagga
http://davidhaskell.wordpress.com/2012/05/21/mammoths/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mixotoxodon_range.png
http://museugeologicodabahia.blogspot.cz/2009/11/dinossauro-apontando-erros.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canis_dirus_range.png


35 
 

IZ16 - http://benoit-et-

moi.fr/2007/000000996f10e7024/000000997007d810b/00000099cc07db001.html 

IZ17 - http://creationwiki.org/Human_migration 

IZ18 - http://www.memo.fr/en/article.aspx?ID=PRE_ORG_003 

IZ19 - http://www.sciencephoto.com/media/173065/enlarge 

IZ 20 - http://frontiersofzoology.blogspot.cz/2011/05/bugger-bears.html 

 

 

http://benoit-et-moi.fr/2007/000000996f10e7024/000000997007d810b/00000099cc07db001.html
http://benoit-et-moi.fr/2007/000000996f10e7024/000000997007d810b/00000099cc07db001.html
http://creationwiki.org/Human_migration
http://www.memo.fr/en/article.aspx?ID=PRE_ORG_003
http://www.sciencephoto.com/media/173065/enlarge
http://frontiersofzoology.blogspot.cz/2011/05/bugger-bears.html

