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dominacja sagowców i bennetytów

typowe skrzypy

przodkowie kwiatowych nierozpoznani         

JURAJSKIE 
bagna

w takich warunkach drobne kręgowce polowały na owady

jura Yorkshire 170 Ma

Morris & Batten (2016)

Cleal & Rees (2003)

liść ze Stonesfield, Oxfordshire

165 Ma 



ewolucja owadożernych bywa zaskakująca

Mesoraphidia

jura 150 Ma

larwa Sialidae

perm 250 Ma

Meioneurites 

jura 160 Ma

Kaligramma

jura 180 Ma

JURAJSKIE 
"niby-motyle"

wielkie siatkoskrzydłe z okami

musiały odstraszać gady o dobrym wzroku

Grimaldi & Engel (2005)

Rasnitsyn & Quicke (2002)



Oviraptor kreda 70 Ma

pochodzą od nadrzewnych?

DINOZAUROPODOBNE 
ptaki?

Clark et al. (1999)

wysiadywały jaja

składane z dwu jajowodów



NADRZEWNE
jurajskie archozaury

niejedyne modyfikacje łusek Zhang et al. (2008)

nadrzewny 

Epidexipteryx 

jura 160 Ma

skrócony ogon z wstęgowatymi 

łuskami i zęby do skubania 

przejawem ekologicznej specjalizacji

owiraptor

Incisivosaurus

kreda 125 Ma

taśmowate łuski

homologiczne piórom Praeornis? os pubis

Headdon (2011)

zrośnięte ramiona żuchwy



pióra z powiększonych łusek? 

okno przedoczodołowe wskazuje 

na przynależność do archozaurów 

TRIASOWY
krewniak ptaków

archozaur z długimi łuskami 

Longisquama

230 Ma

nadrzewny 

Megalancosaurus

210 Ma

Sharov (1971)

Renesto (1994)

epoka różnicowania nowoczesnych iglastych



reliktowe drzewa prawie 

niezmienione od jury

przetrwały w Australii      

i Ameryce Płd

jura 170 Ma

ARAUKARIE
iglaste Gondwany

Wollemia 

Araucariaceae

„Agathis” jurassica

dziś

Araucaria

„Araucaria” mirabilis

szyszki bywają bardzo przekształcone

Gilmore & Hill (1997)



Podocarpus cis Taxus

Mataia jura 160 Ma

Rissikia  trias 200 Ma

redukcja szyszki

wabiące osnówki 

dla ptaków

Stachyotaxus trias 200 Ma

początki koewolucji roślin z owadami

Palaeotaxus

jura 195 Ma

Florin (1951) Townrow (1967)

Dacrydium 

Podocarpaceae

CIS 
pokrewieństwa

Podocarpaceae
Taxaceae



żądłówki od 145 mln lat paraliżują 

pająki i gąsienice, którymi żywią larwy

pierwotne żerują na kwiatach iglastych

dominacja stadium imago przybiera rozmaite formy 

BŁONKÓWKI
a iglaste

larwa Kuengilarva

kreda 140 Ma

Angarixyela

Xyelidae

kreda 135 Ma

Macroxyela

dziś

Rasnitsyn & Quicke  (2002)

Ivy  (2013)
Eiseman  (2010)



tylne skrzydła to żyroskopowe halteres;                         

larwy spożywają tylko płynny pokarm

od triasu: długoczułkowe – oportunizm ekologiczny; 

krótkoczułkowe – dominacja wzroku 

MUCHY 
starsze od dinozaurów

Cecidomyidae 

kreda 125 Ma

Chironomidae 

kreda 125 Ma

fauna mórz odmienna od dzisiejszej bardziej niż lądowa 

Krzemiński (1996)



HYDROSTATYKA 
muszli amonitów

wieczko utworzyło dolną szczękę

spiralna muszla umożliwia horyzontalny 

ruch wyrzutem wody z jamy skrzelowej

pofałdowanie przegród zwiększyło 

odporność na ciśnienie

phragmoconus

sutura

Placenticeras

kreda 75 Ma

przegrody

Quenstedtoceras

jura 155 Ma

Dzik (1981)

aptych



APARAT 
gębowy amonitów

mezozoiczne cechuje dymorfizm płciowy

chitynowe wieczko-dolna szczęka bywa z 

zewnątrz pokryte wapienną powłoką (aptychy)

radula podobna do ośmiornicowej

aptych

radula i aptych

Aspidoceras

jura 145 Ma

Keupp et al. (2016)
radula

odcisk 

wnętrza 

aptycha

aptych

aptych

Neochetoceras

jura 145 Ma



POCZĄTKI 
dymorfizmu amonitów 

pierwotnie bez szczególnych modyfikacji ujścia muszli

samiec

Phricodoceras

Eoderoceratidae

jura 190 Ma

młodociana samica

wyrazisty dymorfizm płciowy zapoczątkowany 

we wczesnej jurze (Sinemurian; Eoderoceras)

początkowe zwoje muszli identyczne u obu płci

wczesna terminalizacja muszli samców

muszle samic zwykle wielokrotnie większe

Hilebrandt (2000)

Psiloceras

jura 195 Ma



EWOLUCJA 
dymorfizmu 

od środkowej jury w grupach z uszkami masywne wapienne aptychy

samiec Normannites

jura 160 Ma

samiec Parkinsonia

jura 155 Ma

ujście muszli samców z kilem przechodzącym 

w dziób w indopacyficznej linii Cardioceratidae

kil stowarzyszony z uszkami w linii Oppeliidae

uszka po bokach sinusa w linii Perisphinctidae

samiec

Quenstedtoceras

jura 150 Ma



JURAJSKA KRA 
w Łapiguzie

daje wyjątkowy wgląd w różnorodność  morskich mięczaków jury

bloki jurajskich iłów z konkrecjami osadzone              

w morenie dennej zlodowacenia Warty ≈140 ka

pochodzą z dna Bałtyku

osad morza głębszego niż na Pomorzu czy Litwie  

amonity

Quenstedtoceras

jura 150 Ma

Łuków

jura

Overweel (1977)

Pożaryski et al. (1978)

Jahn (1949)



transgresja na początku jury 

przyniosła amonity do 

epikontynentalnych mórz

pochodzenie phylloceratida 

Psiloceras nieznane

POCZĄTEK
jury

granica wyznaczona na globalnej wymianie faun

Psiloceras spelae

jura 195 Ma

Hildebrandt & Krystyn (2009)



tylko jedna linia dotrwała do retyku

skrajnie drobne, jak wielokrotnie w 

analogicznych liniach triasu i permu

koniec wraz z regresją 

OSTATNIE 
konodonty

transgresje morskie sprzyjają też zapisowi kopalnemu na lądach

Misikella

trias 205 Ma

Swift (1989)



w permie i triasie wszystkie dzisiejsze 

kontynenty tworzyły jeden – Pangeę

pod koniec triasu (retyk) na krótko                          

morze zalało zachodnią Europę

TRIAS
łączy ery

Lisowice

Krasiejów

morze retyckie

okresowe 

jeziorzyska

osady lądowe

wtedy pierwsze pterozaury



pterozaury miały futro

od końca triasu aktywny lot

i rozbudowa mięśni piersiowych

GADY
latające

Sordes

jura150 Ma

pierwotny rozkład powierzchni nośnej musiał być inny

futro?



LATANIE
ograniczenia inżynierskie

dwunożność gadów naczelnych 

wymusza biodrowe położenie 

powierzchni nośnych

środek ciężkości 

i powierzchni nośnej

Sharovipteryx

trias 230 MaIcarosaurus

trias 210 Ma

środek ciężkości 

i powierzchni nośnej

pterozaury mają wspólnego przodka z ptakami wśród Prolacertilia

Colbert (1966)

Sharov (1971)



OZIMEK Z KRASIEJOWA
szybujący?

środek ciężkości określa 

układ błony lotnej

Ozimek

trias 230 Ma

wyjątkowe stanowiska kopalne informują o „miękkiej” anatomii

Dzik & Sulej (2016)



MADYGEN
okno na triasowy świat

odkryte w 1933 najbogatsze 

stanowisko triasowych owadów

także mineralizacja tkanek gadów

uroczysko Madygen, Kirgizja

trias 230 Ma

przemiany faun dużych gadów dokumentowane gdzie indziej

Shcherbakov (2008)

Alexander G. Sharov (1922-1973)



kostne wtórne podniebienie od początku jury u morskich 

w triasie krokodyle naziemne z ażurową czaszką

triasowymi odpowiednikami krokodyli były tekodonty 

Phytosauridae i płazy tarczogłowe (labiryntodonty)

wspólne korzenie ewolucyjne krokodyli i dinozaurów

KROKODYLE
rewersja ewolucji

Protosuchus

jura 190 Ma

Terrestrisuchus

trias 210 Ma

Crush (1984)

Colbert & Mook (1951)

Calsoyasuchus

jura 190 Ma
Tykoski et al. (2002)

Machimosaurus

jura 150 Ma

choanae



POCZĄTKI 
dinozaurów drapieżnych

wielkie i różnorodne już 

pod koniec triasu

odlew śladu stopy w mule

Piatnitzkysaurus floresi

jura 165 Ma

współczesne równie wielkim długoszyim roślinożercom

Niedźwiedzki et al. (2012)

mózgoczaszka od dołu

Rauhut (2004)

Smok wawelski

trias 205 Ma

Silesaurus opolensis

trias 230 Ma

Dzik (2003)



SAUROPODY
ziemnowodne?

rozdrabnianie pokarmu właściwe przodkom ptasiomiednicznych

odcisk skóry dinozaura

Thecodontosaurus

trias 220 Ma

Nemegtosaurus

kreda 70 Ma

nozdrza na czole

nierozdrabniające zęby

szczątki związane ze 

środowiskami bagiennymi



Silesaurus opolensis

późny trias Krasiejowa 230 mln lat

POCZĄTKI 
dinozaurów roślinożernych

rogowy dziób żuchwy wyjściowy                                                 

dla osobnego skostnienia u "ptasiomiednicznych"

Piechowski & Dzik (2010)

czym się żywiły pierwsze roślinożerne dinozaury?



w jurze i kredzie trawiasty pokrój – Gnetales

w triasie Aethophyllum pokrewne Sciadopitys

szuwary z Pleuromeia – ogniwa wiążącego 

porybliny z sygillariami

„TRAWY”
mezozoiku

trias 240 Ma

poryblin

Pleuromeia

iglaste

Aethophyllum

poryblin

Isoëtes dziś

trias 

220 Ma

trias 240 Ma

na suchym gruncie skrzypy 

Grauvogel-Stamm (1978)

Retallack (1975)



w takich zaroślach buszowały dawne gady 

SKRZYPY 
zielne i liściaste

Phyllotheca

perm 260 Ma

elatery

Equisetites

kreda 140 Ma

Neocalamites

trias 220 Ma

liść

zarodnie w kłosach u skrzypów 

z liśćmi (Neocalamites)

zaczątkowe bezlistne kłosy 

260 mln lat temu (Phyllotheca)

zarodniki z elaterami miały 

również paleozoiczne kalamity



Ornithischia

POCHODZENIE
dinozaurów

dinozaury wyróżnia wąska miednica

stopa zginana w jednej płaszczyźnie też u Archaeopteryx

cechy diagnostyczne pojawiały się stopniowo

trójpalcość stopy drapieżnych i roślinożernych konwergentna? 

Theropoda

Sauropoda

początek dinozaurów

Thecodontia



DINOZAURY
jak je wyróżnić?

diagnoza ewolucyjna (apomorfia):            

stopa zginana w jednej płaszczyźnie                

jako sposób na szybkobieżność

definicja kladystyczna:                                       

ostatni wspólny przodek wróbla i 

triceratopsa wraz z wszystkimi potomkami

ewolucja powiązana ze strefowością i globalnymi zmianami klimatu

OrnithischiaTheropoda

Sauropoda

początek 

dinozaurów?

Thecodontia

Thulborn (2006)

Aves

Archaeopteryx

Gierliński et al. (2017)

Mayr et al. (2007)

kości skoku jak u teropodów


