
Wielka wędrówka ssaków 

(i nie tylko) 

 

W ciągu długiej, liczącej ponad 4 miliardy lat, historii Ziemi zaszło wiele nieprawdopodobnych zdarzeń, które 

– paradoksalnie – zdarzyć się musiały. Jeśli bowiem coś ma znikome choćby prawdopodobieństwo 

zaistnienia, to wydarzy się na pewno, jeśli tylko poczekamy odpowiednio długo. Duże planetoidy niezwykle 

rzadko uderzają w Ziemię, bo trudno w nią trafić z Kosmosu, ale jednak raz na kilkadziesiąt milionów lat 

trafiały. Czasem, choć nie zawsze, te wydarzenia miały przemożny wpływ na życie na Ziemi. Ostatnia z dużych 

planetoid, która zderzyła się z Ziemią, wybiła wszystkie dinozaury (poza ptakami) i utorowała ssakom drogę 

do panowania nad światem. Dlatego tu jesteśmy. Gdyby choć trochę zboczyła z kursu, być może dziś byłyby 

na naszej planecie inteligentne i twórcze dinozaury. 

Takimi rzadkimi, ale ważnymi dla życia wydarzeniami, były też inne kolizje – wpadające na siebie kontynenty, 

których dryf był przez niemal całą historię Ziemi głównym czynnikiem kształtującym tektoniczną aktywność 

naszej planety (to za sprawą takich kolizji powstawały łańcuchy gór fałdowych, jak Alpy, Karpaty, czy 

Himalaje). Jednym z ostatnich takich rzadkich wydarzeń, w dodatku tak młodym, że jego wpływ na dzisiejszą 

faunę jest bardzo czytelny, było połączenie przed około 3 milionami lat obu lądów amerykańskich i wynikłe 

z tego migracje zwierząt w obu kierunkach, znane jako Wielka Wymiana Międzyamerykańska. Rzecz ciekawa 

– te bloki lądowe nie zderzyły się wtedy ze sobą (dlatego nie ma między nimi gór fałdowych), ale dryfowały 

równolegle do siebie na zachód, pod dyktando rozszerzającego się Atlantyku. Efektem tego dryfu było 

wyginanie się przed napierającymi blokami obu Ameryk skorupy oceanicznej Pacyfiku, co wywoływało coraz 

aktywniejszy z czasem wulkanizm, który dał początek Andom (w Ameryce Południowej) i Kordylierom (w 

Ameryce Północnej) i girlandom wysp wulkanicznych między nimi (dzisiejsze Karaiby). I właśnie jeden z takich 

łańcuchów wysp połączył się przed 2,7 milionami lat, tworząc Przesmyk Panamski i budując w ten sposób 

pomost lądowy między dwoma izolowanymi od siebie i od reszty świata kontynentami. Rozpoczęła się 

największa wędrówka zwierząt w dziejach Ziemi. 

 

Najważniejsze gatunki imigrantów w obu Amerykach. Kolorem oliwkowym zaznaczono gatunki, które przybyły do Ameryki 

Północnej z Południa, kolorem niebieskim – gatunki przybyłe na Południe z Północy 



 

Szczególny był przypadek Ameryki Południowej, gdyż ta od około 50 milonów lat stanowiła oddzielony od 

reszty świata kontynent wyspowy (wcześniej połączony jedynie na południu z Antarktydą i Australią), z 

własną fauną i florą, które ewoluowały niezależnie od wszystkich innych kontynentów i wytworzyły 

wyjątkowe w skali świata formy. To tak zwana wyniosła izolacja (Splendid Isolation, określenie używane w 

czasach nowożytnych do Wysp Brytyjskich, izolowanych i izolujących się od reszty kontynentu 

europejskiego), której efektem było powstanie wyjątkowej menażerii zwierząt (głównie ssaków), jakich 

próżno by szukać na innych lądach. 

 

Dydelf wirginijski. Ten potomek przybyszów z Południa jest jedynym torbaczem w Ameryce Północnej 

Ameryka Południowa, zanim zaczęła swój samotny dryf na zachód, była częścią lądu Gondwany (przez całą 

erę mezozoiczną) i odziedziczyła jej faunę, łącznie z najwcześniejszymi i najbardziej prymitywnymi ssakami. 

Były wśród nich jajorodne stekowce, które wkrótce wymarły (przeżyły za to w Australii), torbacze, które i w 

Ameryce Południowej i w Australii żyją do dziś, bliskie im drapieżne sparassodonty, do niedawna też zaliczane 

do torbaczy i osobliwe, nieznane nigdzie poza Ameryką Południową szczerbaki, których trzy linie – leniwce, 

pancerniki i mrówkojady – przetrwały do dziś. W ładunku gondwańskich ssaków, które Ameryka Południowa 

wzięła na pokład odrywając się od macierzystego superlądu, znalazły się też prakopytne, z których rozwinęły 

się później, podczas jej długotrwałej izolacji, liczne niezwykłe formy, o nazwach, które poza tym kontynentem 

mało mówią nawet paleontologom – notoungulaty, litopterny, piroteria, astrapoteria, ksenungulaty. Wiele 

z nich z czasem osiągnęło gigantyczne rozmiary, wiele upodobniło się poprzez konwergencję do ssaków z 

innych kontynentów, wiele też przybrało kształty nieznane nigdzie indziej.  

 

Workowaty „tygrys szablozębny”, czyli drapieżny sparassodont Thylacosmilus, przedstawiciel wymarłej fauny 

południowoamerykańskich drapieżników (z lewej); Astrapotherium, wymarły rodzimy ssak kopytny Ameryki Południowej, 

przypominający skrzyżowanie słonia i tapira 



Choć izolacja Ameryki Południowej trwała przez niemal cały kenozoik, nie znaczy to, że wszelkie kontakty z 

resztą świata zostały zerwane. Na kontynencie tym są bowiem dwie grupy ssaków, które mają afrykańskie, 

a nie amerykańskie pochodzenie i musiały przybyć tam już po oderwaniu się Ameryki Południowej od 

Gondwany, przed mniej więcej 35-40 milionami lat. Są to tak zwane kawiowate – gryzonie, do których należą 

dziś świnki morskie (kawie), szynszyle czy kapibary oraz małpy szerokonose, takie jak kapucynki czy wyjce, 

które przybyły nieco później, ale też „wpław”, przez Ocean Atlantycki. Jak to możliwe?  

 

Erethizon dorsatum (urson amerykański, zwany też nadrzewnym jeżozwierzem), to największy z żyjących w Ameryce Północnej 

imigrantów z Południa 

 

 

Kapibara – największy z żyjących gryzoni (dochodzi do 65 kg), a i tak karzełek przy wymarłych kapibarach, które osiągały wagę 

pół tony! 



Po pierwsze, Atlantyk był zrazu znacznie węższy (do dziś rozszerza się w tempie kilku centymetrów na rok), 

więc i podróż była krótsza. Po drugie prąd równikowy, płynący ze wschodu na zachód, nie "zderzał się” jak 

dziś z Przesmykiem Panamskim (którego nie było) i po trzecie, obie te grupy reprezentowane były przez 

bardzo małe zwierzęta, które mogły znaleźć się na kłodach drzew lub naturalnych tratwach regularnie 

porywanych przez ów łączący oba kontynenty prąd równikowy. Po kilku dniach takiej podróży niektóre z nich 

lądowały, niczym rozbitkowie, na amerykańskim brzegu. Nie można nawet wykluczyć, że wszystkie dzisiejsze 

małpy amerykańskie lub kawiomorfy, wywodzą się od jednego tylko takiego rozbitka – ciężarnej samicy! 

 

Tamaryna cesarska – wszystkie małpy amerykańskie są potomkami afrykańskich przybyszy 

Potem jednak kontakty przez Atlantyk ustały, tak że następna wizyta naczelnych ze Starego Świata nastąpiła 

dopiero w roku 1492 wraz z przybyciem Krzysztofa Kolumba i jego załogi. Za to już około 7,5 milionów lat 

temu zaczęły się, z początku bardzo nieśmiałe, wizyty ssaków z Ameryki Północnej. Wprawdzie oba lądy 

amerykańskie pozostawały wciąż w dużej odległości od siebie, ale między nimi zaczęły powstawać, z czasem 

coraz liczniejsze, wyspy wulkaniczne i znalazły się gatunki zdolne do wykonywania „skoków” między nimi 

(ang. Island hopping). W ten sposób już około 7,3 mln lat temu w Ameryce Południowej zjawiły się 

szopowate, a także kilka grup gryzoni. Były też „przeskoki” w drugą stronę – z południa na północ, na przykład 

drapieżnych bezlotnych ptaków o budzącej grozę angielskiej nazwie Terror Birds (Phorusrhacidae). 

 

Cuvieronius – jeden z trąbowców północnoamerykańskich, który przeszedł na Południe 



Jednak poza takimi sporadycznymi wizytami oba kontynenty pozostawały w izolacji, a ich fauny nie spotykały 

się ze sobą. Wszystko zmieniło się 2,7 milionów lat temu, gdy wreszcie uformował się ciągły pomost łączący 

obie Ameryki i rozpoczęła się wielka wędrówka gatunków z północy na południe i z południa na północ. 

Trudno znaleźć w dziejach Ziemi odpowiednik dla skali tego zjawiska. I tak z północy na południe przeszły 

takie grupy ssaków jak wielbłądowate (dzisiejsze lamy czy alpaki nie są więc bynajmniej rodzime, lecz obce 

w Ameryce Południowej), tapiry, jelenie, konie, trąbowce (osobliwego gomfoteria o dwóch parach ciosów i 

silnie wydłużonej żuchwie) i – może przede wszystkim, bo wywarło to szczególny wpływ na południową 

amerykańską faunę – drapieżniki, pierwsi łożyskowi mięsożercy na tym kontynencie. To właśnie drapieżniki 

w krótkim czasie doprowadziły do zagłady wyjątkową menażerię podobnych do niej, ale ewidentnie 

konkurencyjnie słabszych form z południa. W ten sposób w Ameryce Południowej znaleźli się przedstawiciele 

niedźwiedziowatych, kotowatych (kuguary czy tygrysy szablozębne) i psowatych – te drugie zróżnicowały się 

tak bardzo, że dziś to właśnie Ameryka Południowa ma najwięcej gatunków tych drapieżników ze wszystkich 

kontynentów. 

Wędrówka gatunków w drugą stronę była niemniej imponująca – w Ameryce Północnej po raz pierwszy 

pojawiły się szczerbaki – opancerzone niczym gigantyczne żuki glyptodonty, ogromne naziemne leniwce, 

straszliwe ptaki forusraki, wielkie gryzonie (kapibary), same będące potomkami afrykańskich imigrantów na 

południu i co najmniej jeden gatunek rodzimych kopytnych południowoamerykańskich. Statystyka tych 

dwukierunkowych migracji pokazuje, że z początku Wielkiej Wymiany można mówić o pełnej symetrii – z 

grubsza tyle samo gatunków przeszło z północy na południe co i w przeciwnym kierunku. Ale dalsze losy tych 

migrantów były już zasadniczo odmienne. 

 

 

Współczesny pancernik dziewięciopaskowy (u góry), występujący w obu Amerykach i jego wymarły krewny Glyptodon asper z 

plejstocenu Argentyny. Glyptodony wielkością i wagą przypominały „garbusa” VW 



 

 

Po pierwsze, formy z północy, nie tylko drapieżniki, łatwiej znajdowały dla siebie nisze na południu, 

wypierając lub zastępując gatunki miejscowe i opanowały cały kontynent południowoamerykański, formy z 

południa rzadko zapuszczały się daleko na północ i nie wypierały gatunków autochtonicznych z ich nisz. Dość 

powiedzieć, że nie znamy ani jednego przypadku zastąpienia (by nie powiedzieć – wytępienia) form 

północnoamerykańskich przez przybyszów z południa, podczas gdy przypadki odwrotne były nagminne. Po 

drugie, inwazja z północy dotyczyła bardzo licznych linii rodowych i była bardziej zróżnicowana pod 

względem ekologicznym, inwazja z południa była dużo bardziej ograniczona. Rzecz ciekawa: wśród 

imigrantów z południa przeważały szczerbaki, uważane za najprymitywniejsze ssaki łożyskowe. Na północ 

przeszły ich główne grupy – pancerniki i leniwce naziemne, a także rodzime gryzonie, w tym szczególna ich 

linia nazywana „nadrzewnymi jeżozwierzami”, lub – bardziej poprawnie – ursonami (by nie mylić ich z bardzo 

podobnie wyglądającymi jeżozwierzami, żyjącymi głównie w Afryce. Ich łudzące podobieństwo jest pięknym 

przykładem konwergencji). 

 

Mrówkojad Myrmecophaga tridactyla, największy z żyjących szczerbaków, rodzimych ssaków Ameryki Południowej 



Skąd ta asymetria losów imigrantów z obu lądów amerykańskich? Trudno oczywiście o generalizacje, ale jest 

kilka ciekawych prób wyjaśnienia tego zjawiska. Po pierwsze więc Ameryka Południowa była izolowana przez 

niemal cały kenozoik od innych kontynentów, a Ameryka Północna okresowo łączyła się poprzez Beringię z 

Eurazją, a ta utrzymywała sporadyczne kontakty z Afryką – w sumie więc zwierzęta z Ameryki Pn. miały za 

sobą historię, w której zapisały się wydarzenia z trzech kontynentów o powierzchni sześciokrotnie większej 

niż powierzchnia Ameryki Pd. Mniejsza powierzchnia, mniejsza liczba gatunków i mniej kontaktów między 

nimi to mniejszy ewolucyjny „trening”, który prowadzi do tzw. „wyścigu zbrojeń” – gatunki o bardziej 

intensywnym treningu są sprawniejszymi konkurentami, bo sprawdziły się w trudniejszych i bardziej 

wymagających warunkach. To dlatego np. zwierzęta wyspowe są zawsze mniej ewolucyjnie „uzbrojone”, 

mniej konkurencyjne od gatunków z dużych kontynentów, co – w razie kontaktów – kończy się niemal zawsze 

porażką tych pierwszych. 

Drugi powód był zapewne związany z charakterem Przesmyku Panamskiego, który działał niczym filtr 

przepuszczający tylko wybrane kategorie potencjalnych imigrantów. Przesmyk ten to wąski korytarz lądowy, 

położony w strefie subtropikalnej i pokryty od początku lasem deszczowym. Wkraczające do niego gatunki 

musiały więc być przystosowane do takich warunków i dalsza ich wędrówka na południe lub na północ 

faworyzowała te formy, które na lądzie docelowym mogły liczyć na podobny klimat i szatę roślinną. To 

zdecydowanie sprzyjało gatunkom migrującym na południe, gdzie rozpościerał się ogromny obszar podobnie 

zalesionej i gorącej Amazonii, a utrudniało dalszą wędrówkę na północ, gdzie dominowały tereny suche i 

otwarte przestrzenie. Dobrym przykładem tego zjawiska są np. małpy południowoamerykańskie, które nigdy 

nie pojawiły się w Ameryce Północnej, choć w Ameryce Środkowej są do dziś pospolite. 

 

Naziemny leniwiec Megalonyx wheatleyi – szkielet z American Museum of Natural History i rekonstrukcja. To największe i 

najczęstsze z imigrantów z południa w Ameryce Północnej 



Pozostaje pytanie dlaczego akurat prymitywne szczerbaki okazały się tak skuteczne w kolonizacji nowego i 

wrogiego lądu, a inne, bardziej zaawansowane ssaki – nie. Jest kilka odpowiedzi na to pytanie. 

Po pierwsze więc zwierzęta te, ze względu na ich niskie zapotrzebowanie na energię, stosują bierny sposób 

obrony przed wrogami – stąd obecność u nich twardych pancerzy (pancerniki), gęstej i sztywnej sierści 

(mrówkojady), bądź chronienie się na drzewach (leniwce; te ostatnie, gdy w toku ewolucji schodziły na 

ziemię, przybierały ogromne rozmiary, co też jest biernym sposobem obrony przed drapieżnikami). 

Szczerbaki nie musiały być ani mądre, ani szybkie, bo z mądrymi i szybkimi drapieżnikami z północy potrafiły 

sobie radzić – w tym przypadku to właśnie te prymitywne cechy stawały się bardziej skuteczne. Ewolucjoniści 

stale powtarzają – dychotomia prymitywny-zaawansowany to nie to samo co gorszy-lepszy, a odnosi się tylko 

do cech bardziej lub mniej podobnych do tych odziedziczonych po odległych przodkach. 

 

 

Leniwiec dwupalczasty – w odróżnieniu od wymarłych naziemnych gigantów wszystkie żyjące leniwce prowadzą nadrzewny tryb 

życia 

Około 13 tys. lat temu zaczął się kolejny, niemniej dramatyczny etap w historii fauny obu Ameryk – poprzez 

Beringię najpierw do Ameryki Północnej, a wkrótce potem i Południowej przybyły ekspansywne łowieckie 

grupy ludzkie, które w krótkim czasie kilkuset lat doprowadziły do zagłady niemal wszystkie gatunki dużych 

zwierząt (głównie ssaków), co w nauce nosi nazwę Overkilling – Wielkie Zabijanie. Skutki tego wydarzenia 

okazały się dramatyczne – w Ameryce Pn. wymarło wówczas ok. 70% gatunków megafauny, w Ameryce Pd.– 

ponad 80%, w tym wszystkie gatunki rodzime. O ile tuż przed pojawieniem się ludzi w Ameryce Pd. żyło 

jeszcze 25 gatunków ssaków ważących ponad 1000 kg, w tym takie wciąż jeszcze tubylcze giganty jak leniwce 

naziemne, gliptodonty, toksodonty, a także imigranci z północy – gomfoteria czy wielkie wielbłądowate, to 

kilkaset lat później nie było już ani jednego. To, czego nie dokonała inwazja dziesiątków gatunków z północy 

2,7 mln. lat wcześniej, sprawił jeden, w dodatku niezbyt liczny gatunek dwunożnej małpy. Do dziś nie wiemy 

dokładnie jak tego dokonał. 



 

Macrauchenia, jedyny litoptern, który żył jeszcze, gdy ludzie dotarli do Ameryki Południowej. Ryc. Kobrina Olga (Creative 

Commons) 

 

Na koniec warto zauważyć, że o ile połączenie obu Ameryk doprowadziło do wymieszania faun tych dwóch 

kontynentów, to zarazem w oceanie efekt tego zdarzenia był dokładnie odwrotny – zamiast wspólnej, 

kosmopolitycznej fauny po obu stronach przyszłego przesmyku jego powstanie doprowadziło do pogłębienia 

się z czasem różnic po wschodniej (atlantyckiej) i zachodniej (pacyficznej) jego stronie. I dotyczyło to nie tylko 

składu gatunkowego, ale nawet fizykochemicznych właściwości wody – Morze Karaibskie zubożało pod 

względem związków odżywczych, odciętych od głębokich wód pacyficznych, wody u wybrzeży Ameryki 

Południowej oziębiły się bez dopływu prądów równikowych (te ostatnie, „odbijające się” teraz od Przesmyku 

Panamskiego, skierowały się ku północy i dopływają do Europy jako ciepły Prąd Zatokowy). Te różnice są dziś 

tak wyraźne, że proces ten doczekał się swojej nazwy naukowej – „Wielka Schizma Amerykańska”. 

dr Marcin Ryszkiewicz 

 

Źródło ilustracji: wolne zasoby Internetu [en.wikipedia.org, Creative Commons] 


