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MIOCEN
geneza stepu a eustatyka

ekspansja roślin z typem C4 fotosyntezy

powstanie M. Środziemnego

od 11,5 Ma ekspansja amerykańskiej 

„fauny hipparionowej„ i wielbłądów

do 4,4 Ma pożary zmieniły lasy w step 

a Grenlandię pokrył lądolód

stale rosnące zęby do obróbki niskokalorycznej trawy
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Europa

Afryka

Azja Ameryka Płn
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„fauna hipparionowa”

wielbłądy

Langer (1987)TRZECIORZĘD 
przemiany faun roślinożerców

trawienie celulozy



Antilocapra

antylopa amerykańska

okapi Okapia

Giraffidae 

Heffelfinger et al. (2004)

zrzucana 

okresowo

pochwa rogowa

zdzierany 

scypuł

rogi żyraf pokryte skórą

u form pośrednich zdzieraną 

lub rogowaciejącą 

u wyższych przeżuwaczy 

permanentna okrywa rogowa 

albo zrzucane poroże

droga przekształcenie poroża w rogi niejasna

GENEZA
rogów i poroża

permanentny 

„scypuł”



PRZEŻUWACZE 
przedstepowe

powstanie murawy

ekspansja stepu

Eotragus 

miocen 15 Ma

Merycodus

antylopy 

amerykańskie

Dicroceros 

miocen 15 Ma

trawożerność słoni (mamuty) ograniczona do plejstocenu



PIERWSI 
trawożercy stale rosnące zęby

trawożerność i rogi na nosie powiązane z mioceńską ekspansją stepu

Władimir O. Kowalewski

(1842-1883)

nieparzystokopytne 

poprzednikami wydajniejszych 

od nich przeżuwaczy

Kowalewsky (1873)



wyższa podstawa erozji  

– sedymentacja na lądzie

klimat subtropikalny;  

jak dziś na Florydzie

tupelo 

Nyssa

Sciadopitys

w bagnach osadzane masy substancji organicznej

Sadowska (1978)

Legnica

Ważyńska (1998)

środkowy miocen 

MIOCEN 
lądowy w Polsce

morze

wody 

brakiczne

bagna

piaski



wilgotny klimat sprzyjał 

środowisku lasów 

bagiennych 

podwyższenie podstawy 

erozji umożliwiło osadzenie 

formacji węglonośnych

formacje burowęglowe

WĘGIEL 
brunatny

Taxodium Glyptostrobus

Cunninghamia
Sciadopitys

Sequoia

Cryptomeria

Pinus sectio taeda

Piwocki (1992)

Schneider 1986

kopalnia Szczerców 

k. Bełchatowa

pozostały ogromne zasoby energii



BAGNA
burowęglowe

Taxodium Glyptostrobus

Cunninghamia
Sciadopitys

Sequoia

Cryptomeria
Pinus sectio taeda

Schneider (1986)

akumulacja materii organicznej na 

równinach zalewowych z Taxodium

Taxodium

bagno z Taxodium w Luizjanie

ekosystemy do dziś lokalnie istniejące



LAS WOKÓŁ 
bagien węglowych

Taxodium Glyptostrobus

Cunninghamia
Sciadopitys

SequoiaCryptomeria
Pinus sectio taeda

Schneider (1986)

Cryptomeria SequoiaGlyptostrobus

dziś to rośliny reliktowe ze wsch. Azji i Ameryki Płn

Cunninghamia

najpierwotniejsza 

z Cupressaceae



SOSNOWE
lasy miocenu

Taxodium Glyptostrobus

Cunninghamia
Sciadopitys

Sequoia

Cryptomeria
Pinus sectio taeda

Schneider (1986)

spektrum środowisk jak dziś 

na południu Ameryki Płn

amerykańska Pinus taeda

większość iglastych miocenu dotrwała do dziś 

Pinus urani

Lubstów k. Konina 

miocen 15 Ma 



fauny miocenu składem 

zbliżone do dzisiejszych

ale o mniejszym stopniu 

zaawansowania 
słoń 

Gomphotherium angustidens

Bełchatów 18 Ma

WIELKIE SSAKI 
lasów burowęglowych

Andrews (1908)

Kowalski & Kubiak (1993)

podobna sytuacja w ciepłych morzach



mioceńskie wyrównanie 

światowego klimatu 

rafowe koralowce, 

wieloryby i delfiny pod 

Kielcami 15 mln lat temu

po morzu przedkarpackim 

pozostała sól w Wieliczce

zalanie Zapadliska 

Przedkarpackiego

Pisera (1997)

zooksantellowy 

koral

Tarbellastraea

miocen 15 Ma

MIOCEŃSKIE
morze korytnickie

w Paratetydzie indopacyficzne fauny odmienne od atlantyckich



Morze Śródziemne i Czarne to resztki 

Oceanu Tetydy

w miocenie morze zalało otoczenie świeżo 

powstałego górotworu karpackiego

końcowe dzieje 

Oceanu Tetydy

Zhang et al.  (2014)

OCEAN TETYDY
i morze Paratetydy

Ocean Atlantycki był węższy niż dziś



wieloryby mioceńskie nieduże

morskie kręgowce podobne jak dziś

niektóre bardziej zaawansowane 

ewolucyjnie od dzisiejszych

delfin

EurhinodelphisMIOCEŃSKI
Atlantyk

delfiny o kształtach podobnych do najszybszych ryb

Abel (1909)

Lambert (2005)

Antwerpia miocen 12 Ma



ekspansja z Gondwany podczas ciepłych epok trzeciorzędu

Thesium leniec

Loranthus

pasożytnictwo korzeniowe dla wody 

od drzew przez epifity z korzeniami 

po pasożyty nadrzewne 

SUCHOŚĆ
wnętrza kontynentów

półpasożyty korzeniowe

nadrzewne

traci liście 

na zimę 
zimozielona

Gaiadendron

epifit, korzeniowy

Ameryka Płd. 

Nuytsia

Viscum jemioła

Australia

Loranthaceae 

eocen 40 Ma
Grimsson et al.  (2017)



Protomimosoides

paleocen 55 Ma

grzbiecistość przystosowaniem do przywabiania błonkówek

otwarte przestrzenie sprzyjają wiatropylności

lub precyzji w adresowaniu przesyłki pyłku 

przez owady

z tego wynika rozbieżna ewolucja kwiatu

Barnebyanthus

paleocen 55 Ma

Crepet & Niklas (2009)

Acacia 

Mimosaceae

groszek

Lathyrus 

Fabaceae

OWADOPYLNOŚĆ
na sawannie



PSZCZOŁY   
zapylają grzbieciste kwiaty 

Protobombus eocen 45 MaApis henshawi oligocen 30 Ma

dla larw pyłek (białko) zbierany na 

rozgałęzione włoski od 100 Ma           

nektar (cukry) ryjkiem od 53 Ma

woskowe pojemniki na miód i larwy
tojad

Aconitum 

Ranunculaceae

pszczoła 

bezżądłowa 

Melipona

pojemniki  z 

miodem

plaster woskowo-błotny 

z larwami

koewolucja z kwiatowymi – pochodzą od samotnych os



DEFICYT
wody i azotanów

symbioza z bakteriami Rhizobium

i rozbudowany system korzeniowy

sięgają w pustynię                      

głębiej od kaktusów

ale mioceński etap ewolucji małp dokonał się w tropikalnym lesie

Bauhinia 

Caesalpinaceae

Mimosaceae

wtórnie promieniste 

bezpłatkowe

Papilionaceae

grzbieciste

Caesalpinaceae

tendencja do grzbiecistości

filogeneza 

molekularna

Sulaiman et al. (2003)



bez ogona

w przeciwieństwie do linii 

człowieka cienka emalia 

prawdopodobnie leśne

CZŁEKOKSZTAŁTNE 
początki

Proconsul

miocen 18 Ma

przed późnym miocenem człekokształtne tylko w Afryce



Aegyptopithecus

MAŁPY 
Starego i Nowego Świata

wąskonose – 2 przedtrzonowce                    

od oligocenu (Aegyptopithecus)

szerokonose – 3 przedtrzonowce              

od miocenu tylko w Ameryce Płd.

przed miocenem lądowa 

komunikacja Europy z Ameryką

oligocen 28 Ma

problem pochodzenia małp szerokonosych otwarty

Seiffert et al. (2010)



Parapithecus

epoka wzrastającego poziomu wód oceanów

MAŁPY I MAŁPIATKI
a przemiany Atlantyku

trzy przedtrzonowce u Apidium i 

Parapithecus z oligocenu Afryki

paralelizm czy przodkowie  małp 

amerykańskich?

małpiatki pierwotne przetrwały 

na Madagaskarze 

oligocen 35 Ma

Egipt

Simons (2001)



zapis końca oceanu Tetydy

i formowania Karpat

jedyne polskie Konservatlagerstätte

ŁUPKI
menilitowe

oligoceńskie łupki krzemionkowe

Kotlarczyk & Jerzmańska (1976)

Argyropelecus oligocen 30 Ma



w przemyskim morzu tonęły 

drobne ptaki

o południowoamerykańskich 

pokrewieństwach

czas gruntownej przemiany ekosystemów kontynentalnych

NIEUDANE 
przeloty

Bocheński et al. (2021)

Crosnoornis oligocen 30 Ma

Passeri: Crosnoornis Wieslochia Jamna Resoviaornis

Winnicavis

Coracii: Laurillardia

Grui: Gen. indet.

Apodi: Eurotrochilus

Accipitri: Aviraptor



MOTYLE 
dzienne

Prodryas 

Nymphalidae 

oligocen/eocen 35 Ma

Oligodonta Pieridae

oligocen/eocen 35 Ma 

(Florissant)

dominuje trujące stadium gąsienicy

dzienne: buławkowate czułki, brak 

frenulum, „czworonożne”

są reliktowe formy pośrednie od ciem

wcześniej zaczęła się presja nietoperzy na nocne ćmy

pijąc nektar zapylają rurkowe kwiaty

eocen



NIETOPERZE 
dzienne i nocne

kalong

Pteropus

Onychonycteris

eocen 40 Ma

wpłynęły też na stosunki koewolucji owadów i kwiatów

pierwotnie palce dłoni z pazurami 

(dziś – kalongi mają dwa) a                

ogon z błoną lotną (dziś – nocne)



KWIATY
skrajnie złożone

L. campestre

szarota

Gnaphalium

"kwiat” szarotki to liście wokół 

koszyczkowatych kwiatostanów

duża liczba drobnych kwiatów 

zwiększa różnorodność genetyczną 

przy sąsiedzkim zapyleniu

szarotka 

Leontopodium

alpinum

liść wabiący

kwiatostan

skrajne warunki, gdy trudno o zapłodnienie krzyżowe



ANTARKTYCZNA
proweniencja złożonych

kwiaty grzbieciste zrosłopłatkowe koszyczek Asteraceae

47 Ma eocen Patagonii

kwiatostan 

Calycera

Chile

kwiat Goodenia

Australia

kwiatostan Mutisia

Asteraceae Chile

deficyt zapylających błonkówek                 

w zimnym klimacie

jeden zalążek na kwiat; cały koszyczek 

ma genetyczne zasoby jak kwiat róży



OKWIAT
zrosłopłatkowy

najdawniejszy znany kwiat 

zrosłopłatkowy 

oligocen/eocen 35 Ma

owadopylność dała przewagę tylko w ciepłych lasach

powszechna tendencja do tworzenia 

złożonych kwiatostanów

i różnicowania morfologii w ich obrębie

przodek miał kwiat podobny do róży

Crepet & Niklas (2009)


