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największe ssaki lądowe 

żyły w oligocenie Azji

oznaka długotrwałej epoki 

stabilnego środowiska

NAJWIĘKSZE 
ssaki wszechczasów

oligoceńska fauna 

indricotheriowa Azji Centralnej

Paraceratherium

Rhinocerotidae

ale strefowość klimatu była wyraźna

2 m

Granger & Gregory (1935)



ewolucja krótkopędów trudna do wyjaśnienia

MODRZEW 
drzewo borealne

modrzew Larix 

(tetraploid) 

liczne igły w krótkopędzie

długopęd

krótkopęd

modrzewie na północy Kanady już w eocenie

ekspansja i zanik wraz z ekosystemem tajgi

Larix 

Axel Heiberg Island eocen 40 Ma

LePage & Basinger (1991)

Gernandt et al. (2016)



różnicowanie iglastych w skrajnych środowiskach strefowego klimatu

SOSNA
redukcja krótkopędów

Pinus taeda sosna 5-igłowa

Pinus monophylla 

sosna 1-igłowa

wtórnie niezrzucane 

krótkopędy? 

jednoigłowe kulminacją 

ich upraszczania?

ewolucja ku odporności 

na ogień

krótkopędy
Gernandt et al. (2016)



zamknięcie obiegu 

ciepła w konwergencji 

antarktycznej wynikiem 

oddzielenia Australii

ułatwione mieszanie zimnych wód dostarcza biogenów 

ANTARKTYKA
geneza ekosystemu

początek oligocenu

koniec eocenu

dziś

konwergencja

Billups (2005)Exon et al. (2004)



uruchomienie przydennych biogenów 

oportunistyczne okrzemki i bruzdnice zamiast kokkolitów 

krill stał się odtąd pożywieniem wielorybów fiszbinowych

WIELORYBY
a konwergencja antarktyczna

walenie uzębione ewoluowały gdzie indziej

Aetiocetus

oligocen 30 Ma

Durodon

eocen 40 Ma

Pinocetus

miocen 15 Ma

zęby

nozdrza



walenie uzębione mają zdolność lokalizacji ryb 

ultradźwiękowym sonarem

równie dawno, co wieloryby urządzenie cedzące

Agorophius

oligocen 30 Ma

Kentriodon

miocen 18 Ma

Durodon

eocen 40 Ma

DELFINY
pierwotnie ciepłowodne

upraszczane uzębienie odziedziczone po przodkach

Inia Amazonia

najpierwotniejszy 

dzisiejszy delfin

Remingtonocetus

eocen 40 Ma

Bajpai et al. (2011)



najpierw głowa rybożercy, poźniej płetwy

walenie mają naziemnych drapieżnych 

przodków wspólnych z kopytnymi

WALENIE 
pochodzenie

Sinonyx

paleocen 60 Ma

Maiacetus

40 mln lat

w ciepłym eocenie walenie i syreny wciąż czworonożne 

Gingerich et al. (2009)

Zhou et al. (1995)



łodziki dziś wyłącznie tropikalne

pospolite w eocenie Antarktyki i północnej Europy

ich odpowiednikami w mezozoiku amonity,               

które wymarły w końcu kredy

EOCEN
klimat ciepły po bieguny

dziś Nautilus

Aturia

miocen ordowicki 

Centrocyrtoceras

wówczas w Skandynawii lasy z fauną o tropikalnej naturze
Dzik & Korn (1992)



Eridanos

Sadowski et al. (2016)

bursztyn bałtycki (eocen) 

może żywica Sciadopitys

ale dzisiejsza nietrwała

BAŁTYCKIE 
lasy jantarowe

eocen 40 Ma

mapa 

niepalinspastyczna!

Sciadopitys verticillata 

dziś Japonia

geneza bursztynu długo pozostawała tajemnicą Mai (1989)

S. cf. tertiaria 

bursztyn



bursztyn libański (wczesna kreda)            

żywicą araukarii

dominikański (miocen) drzew kwiatowych 

– motylkowej Hymenaea

kanadyjski (eocen) – może Pseudolarix

DRZEWA 
bursztynodajne

Pseudolarix 

Pinaceae

Agathis

Araucariaceae 

Hymenaea

Caesalpinaceae

polimeryzująca żywica doskonale utrwala skamieniałości



inkluzje dostarczają szczegółowych 

informacji o morfologii ale nie anatomii

dominują owady przywabiane przez 

żywicę i żyjące na korze drzew

BURSZTYN 
inkluzje

Borsuk-Białynicka et al. (1999)

bardziej kompletny zapis ze środowisk bagiennych



8 gatunków krokodyli

wielkie drapieżne nielotne ptaki

ssaki tylko drobne

GEISELTAL
zielone liście

Geiseltal

Mai (1989)

Krumbiegel et al. (1983)

Hellmund (2005)

pratapir

Propalaeotherium

eocen 40 Ma

wapń z podłoża neutralizował kwaśny osad



Messel

Mai (1989)

Chrysomelidae

eocen 40 Ma

bituminy zakonserwowały szczątki

dudek

Messelirisor

eocen 40 Ma

MESSEL
jezioro w kraterze

zachowane miękkie tkanki

i barwy strukturalne

Mayr (2006)

odwiert

Messel 2001



przodek jerzyków i kolibrów Eocypselus 

eocen Green River Wyoming 45 Ma

koliber Eurotrochilus

oligocen Francja 30 Ma

PTAKI 
Nowego Świata w Europie

sprawny lot i gniazda lepione śliną

albo szybowanie albo zawisanie

różnicowanie globalne

są też morskie środowiska eocenu z bogatym zapisem kopalnym

Ksepka et al. (2013)

Mayr (2019)

Louchart et al. (2008)

jerzyk Scaniacypselus

eocen Messel 40 Ma

Winnica 

oligocen 30 Ma

Bocheński & Bocheński 

(2008)



Monte Bolca

ponad 250 gatunków ryb

główne źródło wiedzy o faunie morskiej

MONTE BOLCA  
początki paleontologii

Mai (1989)

wczesnoeoceńskie wapienie

Enoplosus 

eocen 50 Ma

Mene 

eocen 50 Ma

dzisiejsze rozprzestrzenienie ma niewiele wspólnego z ewolucją

barwy



ROZPAD GONDWANY 
dziedzictwo florystyczne

Nothofagus 

w Ameryce Płd i N. Zelandii

Protea 

w Afryce Płd  

wędrówka areałów wraz z kontynentami 

alternatywą dyspersji i migracji

to idea nadużywana w biogeografii

owadopylność lub wiatropylność zależnie od środowiska

Nothofagus

Proteaceae



od eocenu wzrasta udział otwartych 

środowisk i wiatropylności

poprzednio kwiatowe ewoluowały  

w podszyciu lasu ku owadopylności

ich przodkowie byli wiatropylni

HISTORIA 
rozsiewania nasion

przemiany flor 

kwiatowych

Eriksson et al. (2000)

z Fris et al. (2011)

rozsiewanie nasion skorelowane z rozprowadzaniem pyłku



w paleocenie początki                       

wiatropylnych Betulaceae

dzisiejsze rodzaje mają eoceńskie korzenie

WIATROPYLNOŚĆ 
nowoczesnych kwiatowych

przodek grabu i leszczyny

owocostan 

Palaeocarpinus

paleocen Dakoty 60 Ma

Manchester et al. (2004)

uskrzydlony owoc grabu 

Carpinus

eocen Dakoty 40 Ma

orzech leszczyny Corylus

eocen 40 Ma

owocostan olchy Alnus

eocen 40 Ma

Pigg (2009)

Pigg (2009)

istotnym czynnikiem ewolucji były przemiany klimatu



ssaki wczesnego trzeciorzędu małe

wcześniej największymi zwierzętami 

lądowymi były krokodyle i ptaki

WIELKIE SSAKI
trzeciorzędu

eoceńska fauna Willwood

Gastornis

Witmer & Rose (1991)

Archibald (1983)

Phenacodus

Cantius

Hyopsodus
Diacodexis

Hyracotherium

to przejaw wyzwolenia od dinozaurów



Eomaia

kreda 130 Ma

Kennalestes    Asioryctes   Zalambdalestes

kreda 70 Ma

przodek łożyskowców i torbaczy miał sutki 

– ssanie przed środkową kredą

był „jajorodny” ale płód                          

odżywiany w drogach rodnych

neocortex

SSAKI SSĄCE
okresu kredowego

przed wymarciem dinozaurów wszystkie ssaki drobne



podwyższona zawartość irydu w ile

ale powyżej warstwy z mikrosferulami

meteoryt Chicxulub przed wymieraniem?

GRANICA
kredy i trzeciorzędu

brekcja impaktowa

Gubbio

Chicxulub 
Yukatan

warstewka 
„irydowa”

Gerta Keller (1945-)

Keller (2006)

przemiany środowiska globalne 

osad i otwornice 

napławione przez 

falę zwrotną?



zasięg fali uderzeniowej ponad 3 000 km

potem tsunami

UDERZENIE
skali kontynentalnej

mikrosferula

Tanis, Montana

DePalma et al. (2019)

interpretacja dyskusyjna i na mniejszym dystansie

kierunek 

spływu

*

*Tanis

Chixculub
Blakely. (2012)

fala sejsmiczna

po kilku minutach

fala tsunami

po 18 h

sferule 15 min - 2 h



GRANICA
kredy i trzeciorzędu

El Kef, Tunezja

formalnie od 1991 w El Kef (Tunezja)

wymiana otwornic i anomalia geochemiczna

ale „gondwańskie” amonity do 2 m niżej
Brazos-1 Riverbed, Texas

warstwa z mikrosferulami

alternatywne 

położenie granicy

otwornice 

"kredowe" otwornice 

"dańskie"

ważniejsze wymieranie czy zdarzenie geochemiczne?

Keller (2011)



dzisiejszy muł oceaniczny

kreda pisząca

WARSTEWKA „IRYDOWA”
muł kokkolitowy a czarne iły

Kerguelen Plateau

zanik oligotroficznego zespołu kokkolitowego na rzecz 

produktywnego bruzdnic dziesiątkuje tempo sedymentacji

w „warstewce irydowej” gatunki oportunistyczne

wzbogacenie                           

w osad kosmiczny

kreda pisząca z kokkolitami

ił z bruzdnicami

nagłość przemian pozorna ─ częściowo to artefakt sedymentologiczny

Chiloguembelina
Keller (1993)



zwykle luka sedymentacyjna na granicy, bo

pod koniec kredy spłycenie i redepozycja;    

w ile granicznym brakiczne bruzdnice

GRANICA ER 
zmiany ekologiczne w morzu
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regresja morza oziębianie

ocieplanie

Dania Polska

Peryt (1990)

wystarczający powód globalnej przemiany ekosystemów

Ma Huber et al. (2018)



ogromne wylewy law bazaltowych             

w Indiach (Deccan traps) 68-62 Ma

skutek wznoszącego prądu 

konwekcyjnego w płaszczu Ziemi

Sheth (2006)

PRZYCZYNY
obniżenia poziomu wód oceanu

rezultatem lokalne rozległe wyniesienie litosfery i zmiany klimatu


