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gdzie były początki gadów naczelnych?

regiony tropikalne

regiony subpolarne

ssakokształtne

ssakokształtne

naczelne

naczelne

Krasiejów

przed dinozaurami 

zimnolubne gady 

ssakokształtne 

przodkowie 

nocnych ssaków 

PRZEŁOM 
triasowy

Lisowice



wczesnotriasowe tropy z Wiór – głównie 

tekodonty, gady ssakokształtne rzadkie

krasowa brekcja kostna z Czatkowic –

najpospolitsze są tekodonty i prokolofony

w Czatkowicach występowały też żaby!

TRIAS EUROPY 
dominowały gady naczelne

Chirotherium 

Rauisuchidae

Osmolskina

otwór przedoczodołowy 

pierwsze gady naczelne już pod koniec permu w Rosji
Borsuk-Białynicka & Evans (2003)



PIERWSZE 
archozaury

pierwsze na półkuli północnej pod koniec permu

ekspansja do suchych środowisk tropikalnych 

wraz z globalnym wyrównaniem klimatu

kwas moczowy dał przewagę nad ssakami?

Garjainia

trias 250 Ma

Archosaurus

perm 255 Ma

hipotetyczna rekonstrukcja

kontrowersyjne pozostają początki żółwi



nie wiadomo, co w ich anatomii jest naprawdę pierwotne

ŻÓŁWIE 
końca triasu

czaszka nowoczesnych żółwi                

z głębokim wycięciem z tyłu 

czy dach czaszki pierwotnie lity?

Trionyx

Plesiochelys

jura 140 Ma

Proganochelys

trias 210 Ma

Gaffney (1990)



pod żebrami łopatki znalazły się w wyniku przestrzennej rearanżacji

PROBLEM 
żółwich łopatek

najstarsze miały zęby

i pancerz tylko na brzuchu

pancerz grzbietowy z żeber, 

tarcz kostnych i rogowych

żółw aligator 

Odontochelys

trias 220 Ma

Li et al. (2008)

Odontochelys

trias 220 Ma

scapula

Nagashima et al. (2009)

hipotetyczny 

przodek



ROZWIĄZANIE
problemu?

być może zlanie żeber nastąpiło 

po ich przemieszczeniu

wśród najstarszych takie, które 

mają zęby i pancerz brzuszny

a także bezzębne z pancerną 

jedynie miednicą

pancerz grzbietowy z żeber i osteoderm

Schoch & Sues (2019) 

Proganochelys

trias 210 Ma

uzębiony

Odontochelys

trias 220 Ma

bezzębny

Eorhynchochelys

trias 220 Ma



GENEZA
litej pokrywy czaszki 

przodków żółwi trzeba szukać wśród plakodontów

Sinosaurosphargis

trias 240 Ma

Li et al. (2011) 

szerokie żebra i zanikłe                     

górne okno skroniowe

grzbiet pokryty mnóstwem 

drobnych osteoderm



żółwie i plakodonty w triasie Górnego Śląska

ALTERNATYWNA 
adaptacja

pancerz niehomologiczny żółwiemu

guzikowate zęby podniebienne do 

miażdżenia muszli

Psephoderma

trias 210 Ma

Paraplacodus

trias 240 Ma

Claudiosaurus

perm 255 Ma

Pinna & Nosotti (1989)

Caroll (1981)



RETYK
Śląska

Lisowice

muł i piasek okresowych rozlewisk

morze

Rhaetavicula contorta

morska transgresja końca triasu

podniosła podstawę erozji

może od tak dawna są ssaki odżywiające mlekiem nieliczne pisklęta



kontakt ucha środkowego 

z wewnętrznym

na przełomie triasu i jury narząd Cortiego       

zwinął się helikoidalnie specyficznie dla ssaków 

wyznacza zakres odbieranych częstotliwości

Morganucodon

jura 195 Ma

Thrinaxodon

trias 250 Ma

Adelobasileus

trias 220 Ma

PIERWSZE SSAKI
ślimak ucha wewnętrznego

ewolucja ślimaka ucha 

wewnętrznego ssaków

trzy kostki słuchowe arbitralnie uznane za diagnostyczne dla ssaków

Luo et al. (1995)

Meng & Fox (1995)



odbiór drgań z żuchwy na stapes

niefunkcjonalne kostki stawu 

zachowały rolę przekaźników drgań

ssak 

Morganucodon

jura 195 mln lat

cynodont 

Pachygenelus

trias 220 mln 

lat

cynodont 

Thrinaxodon

trias 250 mln 

lat

cynodont 

Procynosuchus

perm 255 mln lat

Eotitanosuchus

perm 260 mln lat

pelikozaur 

Haptodus

perm 295 mln lat

SSACZE
ucho środkowe

Brasilitherium

trias 210 Ma

Abdala & Ribeiro (2010)

Adelobasileus

trias 220 Ma

articulare

angulare

quadratum
dentale

malleus

tympanicum

incus

pisklęta gadów ssakokształtnych liczne i uzębione



krokodyl

pies

m. pterygoideus

m. masseter

os dentale

pineale

były i roślinożerne therapsidy (gady ssakokształtne)

ssak 

Morganucodon

jura 195 Ma

cynodont 

Thrinaxodon

trias 250 Ma

pelikozaur Haptodus

perm 295 Ma

SSACZE
uzębienie

synchronizacja wymiany zębów                                    

pozwoliła na dopasowanie koron

rozrost m. masseter i przyczepu na dentale 

musculus temporalis aż po grzebień ciemieniowy 

pisklę cynodonta Kayentatherium

jura 185 Ma

Eotitanosuchus

perm 260 Ma

Hoffman & Rowe (2018)



DICYNODONT 
bezzębny

największy w świecie gad 

ssakokształny pod koniec triasu

zaprzecza triasowym wymieraniom

kość 

udowa

kość ramieniowa

wymiana therapsidów na dinozaury nie była globalna

Lisowicia

trias 205 Ma

Sulej & Niedźwiedzki (2018)



DICYNODONTY 
pochodzenie

rozprzestrzenienie bipolarne 

na wysokich szerokościach

w późnym permie utrata zębów 

poza kłami a w triasie kłów

nie zauważyły granicy er ani „mother of all extinctions” 

Lystrosaurus

trias 250 Ma

Dicynodon

perm 255 Ma

Eodicynodon

perm 260 Ma

Liu et al. (2009)

Biseridens

perm 270 Ma

Tiarajudens

perm 265 Ma

Cisneros et al. (2011)



przemiany jak między jakimikolwiek formacjami

GRANICA ER
permu z triasem

morski stratotyp granicy

kontynentalny standard z Gondwany

trudno o środowiska pelagiczne, bo regresja 

nie ma zmian ewolucyjnych ani ekologicznych 

na granicy – ani śladu katastrofy!

w jej pobliżu migracyjne  przekształcenia faun  

Yin et al. (2001)

De Kock & Kirshvink (2004)



wyjaśnienia wymaga przyczyna morskiej regresji

PRZEMIANY  
środowiska

granica 

permu z 

triasem

tuż przed końcem permu 

transgresja morska

ale wkrótce potem          

powrót niskiego stanu

Nakazawa (1981)

Kolar-Jurkovšek & Jurkovšek (2007)

Guryul, Kaszmir

ooidy

„gatunki” 

wertykalne

liczba 

okazów



ogromne przestrzenie Syberii pokrywa bazalt

datowany na pogranicze permu i triasu

bliska analogia z trapami Dekanu                              

powstałymi na granicy kredy i trzeciorzędu

zmiany poziomu mórz i klimatu rządziły ekosystemami

TRAPY 
syberyjskie

przełom Angary przez trapy syberyjskie w Bracku 



pokrewne owadożernym procolophonom

PAREIAZAURY
końca permu 

Scutosaurus 

Pareiasauridae

perm 260 Ma
wtórnie lity dach czaszki

duże roślinożerne

bipolarne występowanie

Lankester (1905)



PROCOLOPHONY 
wtórnie lity dach czaszki

Belebey

perm 255 Ma

wtórny zanik okna skroniowego    

lub zlanie z oczodołem

niehomologiczne ssakokształtnym?

Nyctiphruretus

Procolophonidae

perm 250 Ma

Procolophon

trias 245 Ma

Acleistorhinus

perm 260Ma

poprzedzająca epoka ekspansji mórz z rozkwitem środowisk rafowych

Reisz et al. (2007)

Debraga & Reisz (1996)
Orlov (1958)

Colbert & Kitching 

(1975)



nie tylko w Ameryce permskie złoża ropy naftowej

mnóstwo skrzemionkowanych 

skamieniałości w Teksasie

podstawowe źródło wiedzy o 

różnorodności permskich faun 

Prorichthofenia

perm 270 Ma 

Richthofenia

perm 265 Ma 

productid

RAFY 
permskie i nafta

Mazullo (1984)

Leptodus

perm 275 Ma 



po ciepłym morzu została sól w Kłodawie

ZECHSTEIN
miedź i sól

rafy glonowe z mszywiołami 

łupek miedzionośny z bogactwem ryb

żadnego amonita, tylko dwa  konodonty

Hüggel k. Osnabrück

Diedrich (2009)

Swift (1995)



łuski z grubą powłoką emalii, sztywne 

szczęki, jedna płetwa grzbietowa

dzisiejsze relikty mają płuca i kijankę 

ciepła epoka w erze niestabilności klimatycznej

RYBY
ganoidowe

Cheirolepis dewon 370 Ma

Palaeoniscum

perm 265 Ma

Dorypterus

Oblonczyk (2009)Pygopterus 

perm 265 Ma 

Kupferschiefer

Diedrich (2009)



wędrówka Europy Śr. na północ

w permie i triasie w strefie pustyń

w karbonie na równiku

migracja kontynentów określała ich klimat

ZLODOWACENIA
permokarbońskie

lądolód

morze

permskie bruzdy lodowcowe 

w Afryce Płd

Europa

lądolód

Rothliegendes

Zechstein



po raz pierwszy rośliny lądowe 

zetknęły się z mrozem

paproć nasienna Bostrychiopsis 

pierwsza rośliną tundrową

zbliżonego wieku drzewo Velizia

na północnych lądach kwitło życie

TUNDRA
permokarbońska *

Velizia

karbon? 290? Ma 

Botrychiopsis            Burdekinia 

karbon 310 Ma

Césari & Hünicken (1992)

Retallack (1999)



permskie kontynenty osobne biogeograficznie Palaeomantis

perm 270 Ma

Czekarda (Tschekarda)

obwód permski 

perm (kungur) 270 Ma

skrzydła imago ustawione "dachowo", 

tylne bez podginanego brzegu

odżywiały się pyłkiem; pokładełko do 

składania jaj w tkankach roślin iglastych

Novokshonov (2000)

PRZEOBRAŻENIE
owadów w poczwarce



LASY PERMSKIE
Syberii i Gondwany

perm 260 Ma

Dictyopteridium

Squamella

Lidgetonia

na Syberii Rufloriaceae

z językowatymi liśmi i skrzypy

Gondwana – paprocie nasienne 

Glossopteridales

różne strategie rozsiewania

Syberia



SSACZE 
futro

Biarmosuchus 

perm 260 Ma

Inostrancevia 

perm 255 Ma

Lankester (1905)

therapsidy największymi drapieżnikami 

chłodnego klimatu permu

prawdopodobnie miały futro

turbinalia znane u cynodontów

Władimir P. Amalickij

(1860-1917)



pierwsze gady ssakokształtne 

w strefie pustyń

zapewne nie miały zdolności 

termoregulacji ani futra

anatomia pierwotniejsza od gadów naczelnych i łuskonośnych

POCZĄTKI
therapsidów

pelikozaur Haptodus perm 295 Ma

therapsid Tetraceratops 

perm 290 Ma

Archaeothyris

karbon 305 Ma



PEŁNE
wyjście z wody

Eocaptorhinus

perm 280 Ma

odcisk łusek Araeoscelis

perm 290 Ma

wapienna skorupka i białko jaja niedawne

zdolność do rogowacenia naskórka pradawna; 

pierwotna funkcja mechaniczna (śluzice!)

lity dach czaszki odziedziczony po płazach

adaptacja do życia na lądzie stopniowa

Captorhinus

perm 275 Ma



PERMOKARBOŃSKIE
lasy deszczowe

Sigillaria

skrzyp

Sphenophylum

Cordaites

równiny zalewowe                        

źródłem złóż węgla 

dominacja paprotników

Mongolia 

Wewnętrzna

Wang et al. (2012)

"poryblin"

Sigillaria

Marattiales

Neoggerathiales

paproć drzewiasta 

Marattiales

Paratingia

Neoggerathiales

paproć nasienna

Paratingia

perm 290 Ma


