
Neolit představuje zásadní změnu způsobu života, kdy je lov a sběr potravy postupně nahrazován ze-• 
mědělstvím (pole se získávají klučením a vypalováním lesa). 
Změny zasahují i životní návyky, nástroje (čepelkové srpy, kamenné motyky atd.), dělbu práce, rozvíjí se • 
matriarchát, začíná výroba keramiky.
Neolitický způsob života má za následek první zásahy člověka do přirozeného prostředí lesa a lesostepi. • 
Formují se základy polopřirozených lučních, pastvinných, křovinných a lesních společenstev, divoká 
příroda má však stále převahu.
Zatímco neosídlená krajina je nadále určována pouze přírodními silami, osídlenou krajinu tvoří listnatý • 
les s mozaikou nepravidelných plošek polí a lad. 
Nelesní část krajiny vypadá jako paseka, spáleniště, step, úhor, louka a pastvina zároveň.• 
Lesy v blízkosti sídel ovlivňuje kácení, vypalování, odlýkování stromů a lesní pastva, postupně řídnou • 
a mění se na světlé porosty s křovinami (vytváří se druhotná step). 
Odlesňování začíná měnit ráz krajiny, úbytek lesa je zatím malý. • 

Neolitická revoluce
mladší doba kamenná, ve střední Evropě asi 5300 až 4300 před Kristem
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