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MAMUT
słoń stepotundry

Lister & Sher (2001)

pochodzenia afrykańskiego

zmniejszanie rozmiarów ciała i 

przystosowanie do trawożerności

w Europie do 14 ka

ostatnie mamuty wymarły na                            

wyspach Wrangla 3 tys. lat p.n.e.

w interglacjałach Elaphus antiquus



Coelodonta antiquitatis tundrowy 

dowodem zawartość żołądka okazu 

ze Staruni

przodek z pliocenu Tybetu

Coelodonta antiquitatis

drugi okaz ze Staruni 1929

NOSOROŻCE 
epok lodowych

Dicerorhinus sumatrensis reliktem tej gałęzi



dzisiejszy nosorożec 

sumatrzański ma resztki futra

w interglacjałach stepowy  

Stephanorhinus hemitoechus i 

leśny Dihoplus kirchbergensis
pokrewieństwa 

molekularne

NOSOROŻCE 
interglacjałów

Pushkina (2007)

mamuty i nosorożce współistniały z ludźmi

nosorożec sumatrzański

Dicerorhinus sumatrensis



kultura Solutré w trakcie, Aurignacian 

w początkach ostatniego zlodowacenia

człowiek z Cro-Magnon w Europie od 

40 tys. lat temu; anatomia nowoczesna

czaszka z Cro-Magnon

28 ka

Venus z Willensdorf

szałas z Mezynia k. Czernihowa 18 ka

KROMANIOŃCZYCY 
łowcy mamutów

Hohle Fels

Conard et al. (2009)



niewielkie refugia puszcz tropikalnych w rejonie 

równika

obecna różnorodność może być skutkiem 

niedawnego zjednoczenia ekosystemów

refugia lasów deszczowych

20 ka

WEICHSELIAN
w tropikach Anhuf et al. (2006) 

zmienność refugiów w cyklu epok lodowych



Weichselian

Eemian

Holsteinian

CYKLICZNOŚĆ
Milanković’a

przyczyną rytmicznego następstwa 

zlodowaceń i ciepłych 

interglacjałów jest astronomiczna 

cykliczność Milanković’a

początek zlodowaceniom dał dryf 

kontynentów zmieniając   

cyrkulację ciepła w oceanie

zatem było już kiedyś tak jak dziś



Eemian 

PROBLEM
skutku lub przyczyny

ścisły związek abiotycznych 

parametrów środowiska z 

cyklicznością astronomiczną

ale mechanizmy powiązań 

bardzo złożone

Singarayer et al. (2011) 

charakter przemian był nieco odmienny w różnych regionach świata

insolacja 

Weichselian 

holocen 

zapis w lodzie Antarktydy



kultura Moustierian w łagodnych 

początkach ostatniego 

zlodowacenia 70-40 tys. lat temu 

anatomicznie i kulturowo człowiek 

neandertalski odmienny od 

późniejszych łowców mamutów

NEANDERTALCZYCY
zaranie ostatniego zlodowacenia

ale pozostawił po sobie ślad genetyczny

Shanidar 1

góry Zagros, Irak

~ 45 ka



AUSTRALIJSCY
tubylcy

równie dawne pierwotne ludy afrykańskie

zasiedlenie Australii                       

współczesne neandertalczykom

możliwe dzięki niskiemu poziomowi wód 

oceanu w zaraniu zlodowacenie Wisły

Tobler et al. (2017)



dzisiejsze plemiona Pigmejów izolowane 

od czasu ekspansji ludów Bantu ~ 2,8 ka

odrębność od innych ludów afrykańskich 

datowana molekularnie na 54-90 ka

kopalne DNA: intensywne migracje w 

Afryce podczas epoki lodowej

PIGMEJE
odrębni od plejstocenu

Verdu et al. (2009)
zatem i te rasy uformowały się w epokach lodowych



Australijczycy współcześni neandertalczykom

liczne fale zasiedlania Ameryk

kultura Clovis 13,5 ka

szkielet Lake Mungo 45 ka 

PLEJSTOCEŃSKA 
ekspansja człowieka

Omo Kibish 195 ka

Quafzeh 100 ka

Monte Verde 14,8 ka

Jana 30 ka

pigmentacja skóry

Biasutti (1940)

Denisova 40 ka 

Chiquhuite 26,5 ka

Plaui 20-30 ka



EEMIAN
w Europie

Szklarka

Malkiewicz (2018)

klimat zachodu Europy był jeszcze łagodniejszy

NEEM (2013) 

interglacjał eemski był cieplejszy od holocenu

fauna i flora z Ilex i Buxus

w Polsce nosorożec Dihoplus kirchbergensis

i słoń Elephas (Palaeoloxodon) antiquus

Grenlandia
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w Nadrenii hipopotamy stowarzyszone 

z bawołem i żółwiem błotnym Emys

słonie Elaphus antiquus i nosorożce 

Dihoplus kirchbergensis żyły w 

otaczających lasach 

Hippopotamus antiquus

Pushkina (2007)

Bubalus murrensis

EEMSKIE
hipopotamy

Hippopotamus

antiquus

amphibius

morze eemskie

120 ka

wciąż daleko jeszcze do takiego stanu obecnemu interglacjałowi 

Head (2007)



EEMSKA
wymiana faun

von Koenigswald & Kolfschoten (1993) 

zlodowacenia unicestwiały wcześniejszy dorobek ewolucji

w interglacjale eemskim nie było 

wielu wcześniejszych gatunków

znamienna jest nieciągłość ewolucji 

karczownika Arvicola – imigracja 

archaicznej populacji

Mimomys-Arvicola

imigracja



maksymalny zasięg lądolodu                   

około 0,6 mln lat temu

być może klimat Ziemi powraca do normy

ZLODOWACENIA 
Europy

bliski wcześniejszej normy był klimat interglacjałów

Ber (2005)

ka



DESTRUKCYJNY
efekt zlodowaceń

eemskim hipopotamom nie 

towarzyszą nilowe małże

czym głębiej w przeszłość, tym 

bogatsza fauna i flora interglacjałów

choć warunki w nich nie były lepsze

południowoazjatycka i  afrykańska Corbicula fluminea

brak

brak

Meijer & Preece (2000)

również ekspansją człowieka rządził klimat

Corbicula

Litt et al. (2014)

Jezioro Van

Uemura et al. (2018)

Holandia

Dome Fuji, Antarktyda



ka

jaskinie w przekopie kolejowym 

przez Sierra de Atapuerca głównym 

źródłem wiedzy w Europie

imigracje ku północy w Eurazji od 

co najmniej 1 mln lat

Sima de Los Huesos 0,46 Ma 

Gran Dolina 0,8 Ma 

PITEKANTROP
zasiedlanie Europy

McManus (2004) Lindner (1992)

HOLSTEIN

stałe zasiedlenie na południu

Taubach

Ochtendung

Steinheim

Bilzingsleben

Ehringsdorf

Neanderthal

Mauer

Pakefield

Gran Dolina

Sima de los Huesos



maksymalny zasięg 

lądolodu podczas 

zlodowacenia 0,5 Ma

Azolla i Pterocarya przed 

0,4 Ma w interglacjałach 

Nowiny Żukowskie

HOLSTEIN
interglacjał mazowiecki

Dyakowska (1952)

Ber (2005)

Azolla Salviniales

owoc

Pterocarya

Juglandaceae

megaspora

SEM

TEM



KOMPLEKS KROMERSKI
długa epoka umiarkowania

Ber (2005)

Cromerian Complex

przedział czasu poza zasięgiem 

radiometrycznych technik datowania

użyteczna racemizacja aminokwasów

ekspansja człowieka do Europy

Ferdynandów B

Janczyk-Kopikowa (1975)

liczne zdarzenia klimatyczne utrudniają korelację



Ponurzyca

Celtis Ulmaceae

Billups (2004)

Stuchlik (1975)

interglacjałyzlodowacenia

Lindner (1992)

ŚWIAT
sprzed zlodowaceń

dziś takie lasy w północnym Iranie

we wczesnym 

czwartorzędzie 

gatunki ciepłolubne 

zamiast lasów 

sosnowych mieszane 

z orzechami włoskimi



datowanie ewolucyjne jest mało precyzyjne, ale pewne

Chalin & Laurin (1986)
zapis ewolucji trawożernych gryzoni                 

o złożonej budowie trzonowców 

pozwala na korelację wiekową 

w epokach poza zasięgiem datowań 

radiometrycznych i dendrochronologii 

DATOWANIE 
ewolucyjne

Mimomys 

Arvicolidae



ostatnie tygrysy szablozębe napadały                          

na wielkie dyluwialne ssaki Ameryki Płn

w Europie przed pierwszym zlodowaceniem 

typ przystosowawczy szablozębego drapieżnika 

na szczycie piramidy troficznej właściwy              

dla długotrwale stabilnych ekosystemów

Smilodon

Felidae

ZWIERZĘTA
z innego świata

heidelberskie stadium pitekantropa miało szansę się z nimi zetknąć



zmienność dowodzi ewolucji 

w jednogatunkowym ciągu

pierwsze narzędzia kamienne 

2,6 mln lat (pewne – 1,7) 

przed czwartorzędem ludzie tylko w Afryce

POCZĄTKI 
człowieka

Homo erectus

1,8 Ma Gruzja

„Homo habilis”

2,6 Ma Etiopia

narzędzie

1,76 Ma

Etiopia

Lepre at al. (2011)

Lordkipanidze et al. (2013)



EURAZJA
bez człowieka

im dawniej przed 0,5 Ma, tym cieplej

cykliczność Milanković’a niezależna 

od generalnej tendencji

Billups (2004)

Lindner (1992)

Mai (1989)

klimat coraz bardziej odmienny od dzisiejszego

pliocen



PLIOCEN
kontrowersyjna granica

początek plejstocenu na rewersji 

magnetycznej Matuyama 2,59 Ma

granica wyznaczona 2009              

po włączeniu części pliocenu

Fedorov et al. (2013)

początek plejstocenu

początek pliocenu

stratotyp granicy czwartorzędu 

Monte San Nicola, Sycylia

na początku przerwanie Słupów Herkulesa

klimat globalnie 

ciepły i wilgotny



Gibraltar

Morze Środziemne wypełnione 5,33 Ma

tempo zapełniania dyskusyjne 

zamknięcie Gibraltaru 6,0‒5,6 Ma? 

Garcia-Castelanos et al. (2009)

SycyliaPLIOCEN
katastrofalne początki

dramatycznie odmienne środowiska życia

Vai (2016)

Messinian

sól

sól



DWUNOŻNOŚĆ
człowieka

Homo 

Sahelanthropus 

5 Ma

Pan

tropy w tufie z Laetoli dowodem dwunożności 3,5 Ma 

zaczątki pionowej postawy 4,6 Ma

Ardipithecus

4,6 Ma

dwunożność znacznie dawniejsza od człowieczeństwa

tropy z Laetoli 3,8 Ma

Australopithecus 

Gibbons (2009)



czynniki biologiczne zapewne istotniejsze od geograficznych

Kirby at al. (2008)

15 Ma

20 Ma

przed ostatnim zlodowaczeniem leniwce w Ameryce Płn

opos wczesnoplejstoceńskim imigrantem

Ameryka Płn jest ojczyzną wielbłądów, koni i żyraf

wymiany faun wielokrotne i o niejasnej naturze

PRZESMYK PANAMSKI
zjednoczył fauny Ameryk



przed pliocenem fauny obu Ameryk ewoluowały osobno

Ameryka Płd stanowiła jedność z Antarktydą i Australią            

– niegdyś żyły tam stekowce i torbacze

opos do Ameryki Płn

ZALEW PANAMSKI
rozdzielał Ameryki

psy, koń, tapir, lamy i jelenie do Ameryki Płd

króliki i wiewiórki  do Ameryki Płd

wymarcie lam w Ameryce Płn

wymarcie leniwców w Ameryce Płn

skunks, pekari i koń do Ameryki Płd

pancerniki, leniwce, kapibara i Phorusrhacus do Ameryki Płn

w różnych środowiskach dobór naturalny działa odmiennie
Billups (2004)

Lindner (1992)



wytwarzanie glikozydów i alkaloidów kosztowne 

(modyfikacje szlaku ligniny)

presja na oszczędzanie azotu 

rośliny zielne są oportunistami w niestabilnym 

środowisku; inwestycje w toksyny nieopłacalne

spasanie nie wpływa dramatycznie na produkcję 

– skutek podobny do pożaru

MURAWA
rezygnacja z odstraszania

kofeina

Cameliaceae 

od kredy 70 mln lat

solanina 

Solanaceae 

od miocenu 25 mln lat

ewolucja kwiatowych to wyścig zbrojeń z roślinożercami


