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SPIS TREŚCI
Eko sys tem ju rajs kie go je zio ra Ka ra tau i jego otoc ze nia
To masz Su lej, Rok sa na So cha & Grze gorz Niedź wiedz ki
Tysiące per fek cyjnie za cho wa nych owadów, set ki kom plet nych szkie letów ryb, fu tro za cho wane na 
ska mie niałych ga dach la tających – to źródła sławy sta no wisk ko pal nych w górach Wiel kie go Ka ra tau 
na połud niu Ka zach sta nu. Posz czególne wars tew ki wa pien ne go osa du z dna ju rajs kie go je zio ra za pi sały
nas tęps two pór su chych i desz czo wych każ de go roku sprzed 250 mln lat i udo ku men to wały niez wykłą na tu rę
świa ta ży we go wokół je zio ra. Ekspe dyc ja prze pro wad zo na przez ba dac zy z Insty tu tu Pa leo bio lo gii PAN 
nawiązuje do pols kie go śla du w historii ba dań pa leon to lo gicz nych w tym re jonie świa ta.

Świat owadów jury Ka ra tau
Dag ma ra Żyła & Piotr Wę gie rek
Je zio ro Ka ra tau zmie niało się w trakcie po nad stu ty się cy lat ist nie nia a wraz z nim zmie niał się 
skład fau ny lądo wej w jego otoc ze niu. Najpełniejs zy za pis tych prze mian dają liczące
dzie siątki ty się cy okazów ska mie niałe owa dy. Po ka zują epizod z początków ewo luc ji
owadów dziś na Zie mi do mi nujących: much ówek, błonk ówek czy mo ty li.

Pa leo nis ki je zio ra Ka ra tau – żywe ska mie niałości czasów ju rajs kich
Rok sa na So cha
W cza sach, kie dy pows tało i za nikło  je zio ro Ka ra tau, w wo dach słod kich
nie było jeszcze ryb cien kołus kich, dziś przeważających we wszyst kich
wod nych eko sys te mach. Ich miejsce wciąż zaj mo wały ryby o gru bych
łus kach po kry tych ema lią, chro niące się przed dra pież ca mi pan cer zem, a nie oś cia mi czy zwin noś cią, jak ryby
dzi siejsze. Były już jed nak nie za leżne od główne go nur tu próby pójścia tą dro gą ewo luc ji.

Jak pows tało ptasie pió ro?
To masz Su lej & Grze gorz Niedź wiedz ki
Wciąż nierozwiązaną za gadką jest ge ne za piór – bard zo złożo nych ke ra ty no wych wyt worów
naskórka, wyłącznych dla ptaków. Przed laty wśród ska mie niałości z ju rajs kie go je zio ra Ka ra tau
zna le zio no okaz uz na ny za pra-pió ro o bu dowie poś red niej międ zy gad zią łuską a prawd zi wym pió rem.
Więks zo ść ba dac zy uznała je jed nak za szczątek roś lin ny. Le piej za cho wa ny dru gi okaz (tro feum pols kiej
eks pe dyc ji) ma skład izo to po wy od mien ny od sto war zys zo nych roś lin a taki, jak szczątków zwier zę cych.

Bez nogie czwo ro no gi
Ma teusz Tałanda
Wśród no woc zes nych gadów wyo dręb niły się dwie dro gi dos ko na le nia lo ko moc ji: szyb ki 
bieg na wydłużo nych, co raz bard ziej spio ni zo wa nych końc zy nach, przy rac zej sztyw nym krę gosłupie,
lub wspo ma ganie sto sun ko wo krótkich końc zyn bocz ny mi wy gię cia mi elas tycz ne go krę gosłupa. Pierw sza dro ga, 
właś ci wa ga dom nac zel nym, do pro wad ziła do di no zaurów i ptaków. Dru ga, to przede wszyst kim właś ci wo ść
jasz czu rek. Wy nikła z niej skłon no ść do utra ty końc zyn.

Ryby dwu dyszne z późno tria so wej rze ki i je zio ra Kra sie jo wa
Piotr Skrzyc ki
Je ziorne osa dy Kra sie jo wa ob fi tują w łuski i płyty zę bowe ryb dwu dysz nych, które nie wiele
różnią się od dzi siejs ze go aus tra lijs kie go Neo ce ra to dus. Z da nych geo lo gicz nych wy ni ka,
że śro do wis ko późne go tria su Kra sie jo wa było po dobne w swo jej se zo nal noś ci do tego,
w którym by tują dzi siejsze ryby dwu dyszne.

Ryby mięś niopłetwe we wczes nym de wonie Gór Świę tokr zys kich
Ma rek Dec
Zarzucony kamieniołom Podłazie koło Daleszyc w Górach Świętokrzyskich dostarczył przed
półwieczem znakomitego materiału do badań wczesnej ewolucji kręgowców. Badacze wracają
do tego sławnego stanowiska kopalnego.

Władi mir Pro cho ro wicz Ama lic ki – życie dla spra wy
Sier giej W. Pie tu chow
Wars zaws ka szkoła pa leon to lo gii krę gowców stwor zo na przez Zofię Kie lan-Ja wo rowską miała
pre kur so ra we wcześ niejs zych o po nad półwiecze ba da niach  pro fe so ra geo lo gii i pa leon to lo gii
ro syjs ko ję zycz ne go Ce sars kie go Uni wer sy te tu Wars zaws kie go. Władi mir P. Ama lic ki był
pa triotą o wiel kich zasługach dla nau ki ro syjs kiej. W Polsce miał zaś złą sławę, jako za gor zały
prze ciw nik wpro wad ze nia ję zy ka pols kie go do nauc za nia. Do his to rii obec ne go Uni wer sy te tu
przeszło po bicie go z tego po wo du przez stu dentów („niez na nych sprawców”) w 1905 roku. 
Jak w ta kim kon tekście oce niać jego zasługi dla niez nającej wszak gra nic świa to wej nau ki?
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