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 Gândirea omului de azi este dominată de conştiinţa transformărilor pe care Pământul şi 

întregul Cosmos, plantele şi animalele, le-au suferit în cursul unor perioade îndelungate de timp. 

Cu peste 2500 de ani în urmă, filosoful Heraclit din Efes afirma: ,,Totul curge, totul se schimbă, 

nimic nu stă pe loc”, iar cinci secole mai târziu, Ovidiu 

scria: ,,Totul se schimbă, nimic nu dispare”. Aceste 

concepţii au devenit un simbol ideologic al gândirii 

antichităţii, bazată pe observaţia atentă a naturii şi 

interpretarea logică a fenomenelor sale. Marele filosof  al 

antichităţii - Aristotel, în secolul IV Î.Ch. imagina o 

,,Scară a naturii”, care avea pe treptele cele mai de jos 

substanţele minerale, apoi plantele, animalele, iar în vârf - 

omul. Această scară în concepţia lui Aristotel era o 

succesiune continuă a naturii, implicând descendenţa 

formelor superioare din cele inferioare. 

Dacă vârsta Pământului şi a existenţei vieţuitoarelor au 

fost evaluate la început ca fiind de câteva mii de ani, în 1755, 

filosoful Immanuel Kant vorbea despre vechimea Universului în 

termeni de sute de milioane de ani. Două ştiinţe noi, geologia şi 

paleontologia, apărute în secolele XVII-XVIII, au adus argumente 

incontestabile privind uriaşul interval de timp scurs de la formarea 

Pământului şi a existenţei vieţuitoarelor de-a lungul sutelor de 

milioane de ani şi a unor forme simple de viaţă vechi de miliarde 

de ani. 

Paleontologia - este ştiinţa care se ocupă cu studiul fosilelor de 

plante şi animale. 

Fosilele sunt resturi sau urme ale unor animale sau plante care au 

trăit într-o epocă geologică anterioară celei actuale, conservate în 

straturile de pământ. 

 Fosilele au fost observate mereu de generaţiile de oameni, 

dar nu li s-a dat o explicaţie ştiinţifică decât târziu, prin 

secolul al XVII-lea. Cercetarea fosilelor şi folosirea lor drept 

,,cronometre” ale istoriei geologice a Pământului a început cu 

danezul Nicolas Stenon – descoperitorul principiului 

superpoziţiei stratelor – principiu fundamental al stratigrafiei. 

De asemenea englezul Robert Hooke, germanul Gotfried 

Leibnitz şi francezii Louis Leclerc şi Bernard Fontanelle au 

remarcat că în stratele Pământului fosilele se schimbă 

continuu, unele dispar, locul lor fiind luat de altele noi. Chiar 

s-a propus întocmirea unor hărţi ,,după toate felurile de 
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cochilii îngropate în pământ”. La începutul secolului 

al XIX-lea inginerul englez William Smith, bun 

cunoscător al stratelor geologice, face legătura dintre 

aceste strate şi natura fosilelor conţinute, el enunţând 

principiul succesiunii faunistice. Urmărirea existenţei 

pe verticală a fosilelor a permis stabilirea limitelor 

extinderii în timp a unor anumite tipuri de vieţuitoare, 

limite între care au fost stabilite ,,capitolele” istoriei 

Pământului. Descoperirea radioactivităţii în anul 

1896, a condus în secolul următor la aflarea 

adevăratei vechimi a Pământului prin măsurarea stadiului de dezintegrare a compuşilor 

radioactivi conţinuţi în roci. Astfel, s-a stabilit că vârsta Pământului este de 4,65 miliarde de ani, 

ca şi vârsta sistemului nostru solar. 

Această perioadă enormă de timp a fost împărţită în trepte intermediare 

numite ere geologice. Datele temporale ale erelor geologice s-au convenit 

potrivit metodelor determinării radioactive a vârstelor rocilor (valori 

medii). 

Preistoria : (între 4 –1 miliarde de ani) - este era arhaică şi începe cu 

aproximativ 4 miliarde de ani în urmă, când apar scoarţa terestră şi 

atmosfera primordială. Perioada se caracterizează prin violente erupţii 

vulcanice şi fenomene atmosferice. Se formează oceanul primordial şi în 

el se dezvoltă, cu trei miliarde de ani în urmă, primele protozoare, forme 

extrem de simple de viaţă. 

Următoarea perioadă mare de timp, numită Algonkian 

sau Precambrian - cuprinde perioada dintre 1 miliard şi 

580 de milioane de ani. Este caracterizată de puternice 

mişcări tectonice, de vulcanism intens şi de glaciaţii. 

Formele de viaţă care se dezvoltă în această perioadă 

sunt organisme primitive: amoebe şi bacterii. 

A treia perioadă mare de timp este Paleozoic care 

cuprinde perioada 

cuprinsă între 580 şi 220 

de milioane de ani. 

Paleozoicul este împărţit în intervale mai mici de timp: 

-Cambrian – (580 – 490 de milioane de ani). Clima este la 

început mai rece, se produc vaste inundaţii, se formează lanţuri 

noi de munţi, vulcanism puternic. Se dezvoltă algele, trilobiţii, 

artropodele. 

- Silurian – (490 – 390 de milioane de ani). Clima este caldă. Au 

loc mişcări puternice ale scoarţei, se formează 

munţi.  Apar primele plante de uscat şi apar coralii 

şi scoicile. 

- Devonian – (390 – 340 de milioane de ani). 

Clima este caldă şi uscată. Continuă alternanţa 

inundaţiilor cu retragerile marine. Plantele de 

uscat se dezvoltă rapid, încep să dispară trilobiţii, 

apar peştii  pulmonaţi şi rechinii. 

 - Carbonifer – (340 – 260 de milioane de ani). 
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Au loc mari ridicări de munţi. Clima este caldă şi umedă favorizând dezvoltarea plantelor fără 

flori, lepidodrendoni şi ferigi arborescente cu trunchiuri de până la 40 de metri înălţime, ,,păduri 

carbonifere” din care s-au format huila şi antracitul – cărbuni 

extraşi din minele de cărbuni în zilele noastre. 

Apar şi se dezvoltă rapid insectele, păianjenii şi miriapodele. 

De asemenea, în ape se dezvoltă peştii cartilaginoşi şi peştii 

placoizi. Pe uscat se dezvoltă reptilele şi apar saurienii. Începe  

marea glaciaţie  din emisfera sudică. 

- Permian – (260 – 220 de milioane de ani). Continuă 

formarea munţilor, clima este uscată, deşertică. Dispar 

majoritatea trilobiţilor, aricilor de mare primitivi şi a crinilor 

de mare. Reptilele se răspândesc pe uscat şi apar primele 

conifere. 

A patra eră este Mezozoic care se întinde între 220 şi 60 de milioane de ani. Şi această eră are 

mai multe subdiviziuni: 

 

- Triasic – (220 – 170 de milioane de ani). Clima este caldă şi se dezvoltă plantele 

gimnosperme. Are loc o mare dezvoltare a amoniţilor. Apar noi arici de mare, mult mai mari. 

Dispar peştii placoizi. Se dezvoltă în continuare saurienii. 

- Jurasic – (170 – 130 de milioane de ani). Predomină clima caldă. Este epoca de glorie a 

marilor saurieni, atât în 

apă cât şi pe uscat. Prin 

marile păduri de ferigi 

mişună dinozaurii 

ierbivori cât şi cei 

carnivori (cu renumitul 

Thiranozaurus Rex). 

Apar şi saurienii 

zburători, păsări cu dinţi, 

marsupialele şi 

mamiferele primitive. 

- Cretacic – (130 – 60 de 

milioane de ani). Clima 

este caldă şi umedă, în 

Groenlanda este climă 

aproape tropicală. Marea 

are expansiune maximă. 

Apar şi se dezvoltă 
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plantele mai înalte cu flori şi frunze, 

sicomori şi salcii. Dispar marile reptile 

(din motive încă neelucidate). Apar în 

schimb marile mamifere. Spre sfârşitul 

perioadei marea se retrage puternic. 

A cincea eră este numită Neozoic  

(epoca nouă) şi este împărţită în două 

perioade: 

- Terţiar –(60 – 1 milion de ani). Este o 

epocă foarte zbuciumată a Pământului. 

Apar marile lanţuri de munţi: Alpi, 

Apenini, Carpaţi, Pirinei, Himalaia şi 

ceilalţi munţi înalţi din Asia, cât şi 

marile lanţuri muntoase din America. 

Clima este temperată şi temperaturile 

scad spre sfârşitul perioadei. Se dezvoltă 

plantele cu flori şi arborii ating înălţimi considerabile. Este epoca de glorie a mamiferelor mari: 

rinoceri, cerbi şi tigri uriaşi, urşii cavernelor, mamuţii. 

- Cuaternar –( 1 milion de ani – până azi). Se înregistrează patru perioade glaciare, separate de 

intervale cu climă mai caldă decât în prezent. Prin topirea gheţii se produc mari inundaţii. 

Speciile de plante şi animale se apropie de formele de astăzi. Predomină mamiferele. Are loc 

evoluţia omului.  
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Mamuţi în era glaciară 
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