
PAN Muzeum Ziemi – o ewolucji nosorożców

O ewolucji nosorożców

Nosorożce,  rozumiane  tutaj  jako

nadrodzina  Rhinoceratoidea,  należą  do

dużej  grupy  ssaków  zwanych

nieparzystokopytnymi  –  Perissodactyla.

Polska  nazwa  zwyczajowa  może  być

myląca,  szczególnie  w  odniesieniu  do

form  kopalnych.  Zwierzętom  tym  zdarza

się  bowiem  posiadać  parzystą  liczbę

kopyt,  szczególnie  na  przednich

kończynach.  W takiej  sytuacji  jednak,

centralna oś całej kończyny, a zarazem oś

symetrii,  przebiega  wzdłuż  jednego  z

palców (Ryc. 1 A). W przypadku zwierząt

parzystokopytnych  (Artiodactyla),  oś  ta

przebiega pomiędzy palcami (Ryc. 1 B).

Oprócz  nosorożców,  współcześnie  do  nieparzystokopytnych  należą  również  koniowate

(Equidae;  Ryc.  2)  i  tapirowate  (Tapiridae;  Ryc.  3).  Uważa  się,  że  nosorożce  są

spokrewnione  bliżej  z  tapirami  niż  z  końmi  i  wywodzą  się  od  przodków  nieco  tapiry

przypominających. Jednym z takich wczesnych nieparzystokopytnych, którego podejrzewa

się  o  bliskie  związki  ewolucyjne  z  nosorożcami  był  Hyrachyus  (Ryc.  4),  który  żył

w środkowym eocenie Ameryki Północnej i Azji, około 50-48 mln lat temu. Mniej licznie
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Ryc.  1. Kości  dłoni:  A. Nosorożca  sumatrzańskiego
(nieparzystokopytne),  B. Świni  (parzystokopytne).
Czerwoną  linią  przerywaną  zaznaczono  oś  symetrii.
Ryc. Flower 1885 (zmieniono).

Ryc.  2.  Koń  Przewalskiego,  jako  przedstawiciel
koniowatych. Zdj. Daniela Hartmann (CC BY-NC-SA
2.0).

Ryc.  3. Tapir  południowoamerykański  jako
przedstawiciel  tapirowatych.  Zdj. Charles  J.  Sharp
(CC BY-SA 4.0). 
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przedstawiciele  tego  rodzaju

występowali też w Europie. Z wyglądu,

Hyrachyus przypominał pewnie tapira.

Nie posiadał jednak charakterystycznej

dla  współczesnych  zwierząt  krótkiej

trąbki.  Zwierzę  miało  około  1,5  m

długości. 

Jak to polska nazwa zwyczajowa wskazuje, współczesne nosorożce charakteryzują rogi

na  ich  nosach.  Niemniej  jednak,  zdecydowana  większość  nosorożców,  jakie  istniały

w dziejach Ziemi,  rogów w ogóle  nie  posiadała.  Skąd  zatem wiadomo,  że  te  kopalne

zwierzęta  rzeczywiście  były  bliskimi  krewniakami  współczesnych  nosorożców?

Niestety, żeby to wykazać trzeba wejść w detale anatomii, którymi zajmują się specjaliści.

Dość  powiedzieć,  że  w badaniu  historii  ewolucyjnej  różnych  grup  ssaków istotną  rolę

odgrywają zwykle zęby. Nie oznacza to, że wszystkie nosorożce w historii miały dokładnie

takie  same  zęby.  Również  współcześnie,

pomiędzy  różnymi  gatunkami  występują  istotne

różnice.  Niemniej  wszystkie  one  są  oparte  na

pewnym  wspólnym  wzorcu,  który  to  wzorzec

odziedziczyły  po  wspólnym  przodku.

Już Hyrachyus posiadał  budowę  zębów

trzonowych,  która  zbliżała  go  mocno

do nosorożców. Nie można go jednak postrzegać,

jako  bezpośredniego  przodka  tych  zwierząt,

gdyż pierwsze prawdziwe nosorożce pojawiły się

mniej więcej w tym samy czasie, co on. Zwierzęta

te  miały  już  niewątpliwie  „nosorożcowe”  zęby

(Ryc. 6).

Najwcześniejszym niewątpliwym nosorożcem był

Pappaceras  (Ryc.  5,  6),  którego  najstarsi

przedstawiciele  żyli  ok.  50-49  mln  lat  temu

w północnych Chinach. Podobnie, jak Hyrachyus,

Pappaceras był  zapewne wielkości dużego psa.
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Ryc.  4.  Hyrachyus –  wczesny  kuzyn  nosorożców.
Domena publiczna.

Ryc. 5. Pappaceras meiomenus.
Rekonstrukcja czaszki (powyżej)

i przyżyciowego wyglądu (poniżej).
Ryc. Wang et al. 2017 (CC BY-SA 4.0).
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Miał już jednak typowo „nosorożcowe” uzębienie (Ryc. 6). Tradycyjnie zalicza się go do

rodziny  „Hyracodontidae”.  Jednak  już  w  nieco  młodszych  osadach,  zarówno  w  Azji,

jak i w Ameryce  Północnej,  znajdowane  są  szczątki  przedstawicieli  jeszcze  dwóch

tradycyjnie  wyróżnianych  rodzin  –  Amynodontidae  oraz  Rhinocerotidae.  Tą  ostatnią

rodzinę po polsku nazywa się nosorożcowatymi i należą do niej wszystkie współczesne

nosorożce. Pozostałe dwie rodziny nie posiadają nazw zwyczajowych w języku polskim.

Dla ułatwienia możemy jednak spolszczyć ich nazwy naukowe i mówić o „hyrakodontach”

i amynodontach.

Ryc. 6. Pappaceras meiomenus. Czaszka zwierzęcia. Po lewej autentyczny okaz widziany od góry (a), z
boku (c) i od spodu (e). Po prawej ilustracje odpowiadające stronie lewej. Zdj.     i     ryc.   Wang et al. 2016

(CC     BY-SA 4.0  ).

Z  punktu  widzenia  wymogów  współczesnej  systematyki  organizmów,  „hyrakodonty”

stanowią  prawdopodobnie  grupę  nieważną.  Uważa  się  tak,  ponieważ  jest  to  swojego

rodzaju  „worek”  na  wszystkie  pierwotnie  wyglądające  nosorożce,  które  nie  wykazują

zaawansowanych  cech  pozostałych  dwóch  rodzin.  W  rzeczywistości,  poszczególni

przedstawiciele  „hyrakodontów”  mogą  być  bliżej  spokrewnieni  z  linią  ewolucyjną

nosorożcowatych lub amynodontów niż ze sobą nawzajem. Dlatego w niniejszym tekście

używamy  ich  nazwy  w  cudzysłowie.  W  ogólnym  rozrachunku,  „hyrakodonty”  były
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rzeczywiście  dość  do  siebie  podobne

anatomicznie i  w większości  cechowały się

przystosowaniami  szkieletu  do  sprawnego,

szybkiego  biegania.  Zaawansowanym

przedstawicielem  tej  grupy  był  Hyracodon

(Ryc.  7),  żyjący  w  okresie  od  środkowego

eocenu  aż  do  najwcześniejszego  miocenu

Ameryki Północnej (ok. 45-22 mln lat temu).

Takie  typowe,  sprawnie  biegające

„hyrakodonty”  szczególnie  prężnie rozwijały

się  właśnie  w  Ameryce  Półcnocnej.

Gdzieś spośród  tego  zlepku  form,  które

nazywamy  „hyrakodontami”,  w  którymś

momencie ewolucji wyłoniła się podrodzina

Indricotheriinae  (=  Paraceratheriinae).

Niektórzy  badacze  podnoszą  obecnie

tą grupę  do  rangi  rodziny

(Paraceratheriidae).  Miała  ona  euro-

azjatycki  zasięg,  acz  wielu  jej  najlepiej

znanych  przedstawicieli  występowało

wyłącznie  w  Azji.   Jej  najwcześniejszym

przedstawicielem mógł być już wspomniany

Pappaceras  (Ryc.  5).  Zwierzę  było

stosunkowo  małe,  ale późniejsze  formy

stawały  się  progresywnie  coraz  większe.

U szczytu  swojego  rozwoju,  w  późnym

oligocenie  (28-23  mln  lat  temu)

paraceratidy  osiągały  przeciętnie  rozmiary

dużego konia. Absolutnym rekordzistą było

jednak  Paraceratherium  (Ryc.  8).  Pomimo

swojej ogromnej masy (15-20 ton), zwierzę

posiadało  długie,  atletycznie  zbudowane

kończyny  –  pamiątkę  po  szybko-
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Ryc.  7. Hyracodon sp.  Rekonstrukcja  artystyczna
wyglądu zwierzęcia. Ryc. Charles R. Knight.

Ryc.  8. Paraceratherium sp.  Model  w  skali  1:1
w Kalifornijskiej  Akademii  Nauk (California  Academy
of Sciences). Zdj. Neil Kelley (CC BY-NC 2.0).

Ryc.  9. Sharamynodon mongoliensis.  Rekonstrukcja
czaszki zwierzęcia. Ryc. Osborn 1936 (zmieniono).
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biegających  przodkach.  Towarzyszyła  temu

też  dość  długa  szyja.  W  kłębie,  czyli  na

wysokości barków, Paraceratherium osiągało

niemal 5 metrów wzrostu. Czyni to je jednym

z największych  ssaków  lądowych,  jakie

kiedykolwiek  stąpały  po  Ziemi  (obok

niektórych  trąbowców).  Zwierzęta  żerowały

prawdopodobnie  wśród  koron  niższych

drzew,  ale  nie  gardziły  też  zapewne

krzewami, czy drobniejszą roślinnością. 

W  porównaniu  z  „hyrakodontami”,

amynodonty  posiadały  w  większości

bardziej zwartą sylwetkę. Ich wizytówką były

min.  powiększone  zarówno  górne,

jak i dolne  kły  oraz  wyraźne  zagłębienia

w czaszce  występujące  przed  oczodołami

(Ryc.  9).  Uważa  się,  że  kotwiczyły  się  tu

mięśnie obsługujące rozbudowane, mięsiste

wargi. U niektórych przedstawicieli rodziny, takich jak np. Cadurcodon (Ryc. 10), nozdrza

były wyraźnie cofnięte w górę czaszki.  Sugeruje to,  że zwierzęta te mogły wykształcić

krótką trąbę, podobną do tej, która występuje u tapirów. Byłby to przykład konwergencji

ewolucyjnej,  tj.  sytuacji,  w  której  dwie  grupy  zwierząt  wykształcają  podobne  cechy

anatomiczne zupełnie niezależnie od siebie. 

Dawniej  uważano,  że  wszystkie

amynodonty  prowadziły  półwodny  tryb

życia.  W rzeczywistości  jednak,  większość

z nich  była  zapewne  typowo  lądowymi

roślinożercami.  Jedynie  w  stosunku

do wysoce  wyspecjalizowanego  rodzaju

Metamynodon (Ryc. 11) istnieją przesłanki,

że mógł  on  zajmować  niszę  ekologiczną

zbliżoną  do  współczesnego  hipopotama.
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Ryc. 10. Cadurcodon  ardynensis.  Czaszka  ze
zbiorów  Muzeum  Paleontologicznego  im.  Orłowa
Rosyjskiej Akademii Nauk.

Ryc. 11. Metamynodon palnifrons. Rekonstrukcja 
szkieletu. Domena publiczna.

Ryc. 12. Trigonias osborni. Rekonstrukcja szkieletu
w Carnegie Museum of Natural History,  Pittsburgh,
USA. Zdj. James St. John (CC BY 2.0).
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Zwierzę posiadało proporcjonalnie dużą głowę, z okazałymi kłami, a przy tym stosunkowo

krótkie kończyny stowarzyszone z raczej długim, baryłkowatym ciałem. Oczy zwierzęcia

osadzone były stosunkowo wysoko w czaszce w porównaniu z innymi nosorożcami. 

Wczesne  nosorożcowate  (Rhinocerotidae),  które  możemy  też  określić  mianem

nosorożców właściwych, nie różniły się zanadto wyglądem od swoich kuzynów spośród

wczesnych  hyrakodontów.  Jak  to  często  bywa  w  badaniu  pokrewieństw  między

organizmami,  diabeł  tkwi  w  szczegółach.  Jest  wiele  cech,  które  łączą  ze  sobą

nosorożcowate  i  odróżniają  je  od  innych  nosorożców.  Prawdopodobnie  najbardziej

wyraziste jest ponownie uzębienie. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to wykształcenie

drugiej  pary siekaczy żuchwy w postaci  kłów,  ostrzonych w trakcie  zamykania szczęk

o płaskie jedynki górnej szczęki (Ryc. 14). W żuchwie brak jest też trzeciej pary siekaczy,

zaś zanikowi uległy prawdziwe kły. W górnej szczęce, prawdziwe kły pozostały częścią

uzębienia, ale przybrały raczej skarlałą formę, podobną do poprzedzających je siekaczy –

trójek i  dwójek. Przedstawicielem takich wczesnych nosorożcowatych był  np.  Trigonias

(późny eocen, ok. 35 mln lat temu; Ryc. 12), czy późniejsze Molassitherium (ok. 28 – 23

mln lat temu) i Ronzotherium (34 – 23 mln lat temu; Ryc. 13). 

Ryc. 13. Wczesne nosorożcowate. Molassitherium (po lewej) i Ronzotherium (po prawej).
Ryc. Patrick Röschli (w Tissier et al. 2018).

Szczyt  rozwoju i  zróżnicowania nosorożców przypadł  na dwie epoki  w dziejach Ziemi,

odpowiednio eocen (ok. 50 – 34 mln lat  temu) i  oligocen (ok. 34 – 23 mln lat  temu).

Już oligocen  zwiastował  jednak  daleko  idące  zmiany  klimatyczne.  Postępujące

ochładzanie się i  osuszanie klimatu nabrało na sile w wielu miejscach na świecie.  Nie

wszystkie zwierzęta radziły sobie ze zmianami tak samo dobrze. Jeśli chodzi o nosorożce,
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tylko nosorożcowate  przetrwały

do miocenu i później. Nie znamy obecnie

żadnego „hyrakodonta”,  czy amynodonta,

który  by  żył  później  niż  w  późnym

oligocenie.  Być  może  nie  sprostały  one

konkurencji  ze  strony  przybywających

z Afryki  trąbowców,  w  tym  słoniowatych.

Nosorożcowate  poradziły  sobie  jednak

z nową  sytuacją,  dalej  się  różnicując

i ewoluując.  Przykładami  mioceńskich

(23 –  5  mln  lat  temu)  nosorożcowatych

mogą  być  Aceratherium  (Ryc.  14)

oraz Teleoceras (Ryc.  15).  Różnych

rodzajów i gatunków było jednak znacznie

więcej. 

Rogi  współczesnych  nosorożców  są

w całości  zbudowane  z  keratyny  –

substancji  organicznej,  która  buduje  też

włosy  i  paznokcie.  Ze  względu  na  swój

organiczny charakter, rogi zwykle łatwo się

rozkładają i bardzo rzadko zachowują się

w stanie  kopalnym.  Niemniej,  można

rozpoznać, czy dany nosorożec miał rogi,

czy też nie.  W miejscu ich występowania

pozostają  charakterystyczne  pola  na

kościach  czaszki,  często  pokryte

chropowatym,  nierównym  reliefem.

Okazuje  się,  że  rogi  pojawiały  się  wśród

nosorożcowatych  kilkakrotnie,  niezależnie

od siebie w różnych liniach ewolucyjnych.

Jednym  z najstarszych  przykładów  może

być  Menoceras  (Ryc.  16),  który  posiadał

dwa  rogi,  ale  ustawione  obok  siebie

7

Ryc.  14. Aceratherium sp.  Rekonstrukcja  czaszki  w
Muzeum  Historii  Naturalnej  w  Paryżu.
Zdj.     Ghedoghedo (CC BY-SA 3.0).

Ryc.  15. Teleoceras sp.  Rekonstrukcja  szkieletu  w
Muzeum  Historii  Naturalnej  w  Los  Angeles.
Zdj.     Ray Bouknight (CC BY 2.0).

Ryc.  16. Menoceras  barbouri.  Czaszka  samca
uwidaczniająca dwa guzy na czubku nosa,  które  za
życia zwierzęcia wspierały dwa małe rogi. Samice były
pozbawione  tej  ozdoby.  Zdj. James  St.  John
(CC     BY     2.0  ).
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na czubku  nosa,  a  nie  jeden  za  drugim,

jak u form  współczesnych.  Uważa  się,

że tylko  samce  posiadały  te  rogi,  a  samice

były  ich  pozbawione.  Na  marginesie  –

ze stanu  kopalnego  znane są  też  zwierzęta

bardzo przypominające nosorożce (Ryc. 17),

które posiadały na nosie  podobne do rogów

twory  (czasem  o  fantazyjnych  kształtach),

ale zbudowane z kości.  Były to  Brontoteridy

(zwane też Titanoteridami) – inna, całkowicie

już  wymarła  grupa  nieparzystokopytnych,

która jednak była bliżej spokrewniona z końmi

niż z nosorożcami. 

Początki  linii  ewolucyjnych  współczesnych  nosorożców  sięgają  późnego  miocenu

i wczesnego  pliocenu  (ten  ostatni  trwał  pomiędzy  ok.  5  a  2,5  mln  lat  temu).  Obydwa

współczesne gatunki afrykańskie są ze sobą blisko spokrewnione, ale obecnie zalicza się

je  do  dwóch  różnych  rodzajów  –  nosorożec  biały  (Ceratotherium  simum,  Ryc.  19)

i nosorożec  czarny  (Diceros  bicornis,  Ryc.  18).  Obydwa  gatunki  utraciły  całkowicie

przednie uzębienie (siekacze i kły). W czasie toczonych między sobą walk, nosorożce te

używają swoich rogów.
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Ryc.  17. Brontotherium  hatcheri.  Mimo
podobieństwa,  zwierzę  nie  było  nosorożcem,
a przedstawicielem  brontoteridów  –  innej  grupy
nieparzystokopytnych,  bliżej  spokrewnionych
z końmi niż nosorożcami.
 Zdj.     EOL Deep Time Group (CC BY-NC-SA 2.0).

Ryc. 19. Współczesny nosorożec biały (Ceratotherium
simum)  –  zwierzęta  mają  szerokie,  „krowie”  wargi
używane, do skubania traw i innej, niskiej roślinności.
Zdj. Arno Meintjes Wildlife (CC BY-NC-SA 2.0).

Ryc. 18. Nosorożec czarny (Diceros bicornis) – ma
palczasto  zakończoną  górną  wargę,  świetnie
nadającą  się  do  obgryzania  pędów  krzewów
i zarośli. Zdj. Ryan Poplin (CC BY-SA 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://search.creativecommons.org/photos/f659dd7f-6836-40af-a052-dc1ab9302cb9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://search.creativecommons.org/photos/ce1f4265-c070-4515-ba14-1f715e285ecb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://search.creativecommons.org/photos/44614b71-445f-4220-920e-65c6cd71a826


PAN Muzeum Ziemi – o ewolucji nosorożców

Wbrew  nazwom  zwyczajowym,

przynajmniej  współcześnie,  obydwa

gatunki  nie  różnią  się  kolorem.

Nosorożec  biały  ma  bardziej

przysadzistą,  zwalistą  budowę  oraz

szerokie,  „krowie”  wargi.  Może  mieć

urozmaiconą dietę, ale zazwyczaj 90 do

100% stanowią trawy. Zwierzę żyje gł.

na  sawannowych  terenach  otwartych.

Nosorożec  czarny  ma  bardziej

atletyczną  sylwetkę  i  uchodzi

za bardziej  temperamentnego  niż  jego

„biały”  kuzyn.  Jego  górna  warga  jest

palczasto  zakończona  i  służy  mu  do

oskubywania  krzewów i  zarośli  z  liści,

gałązek i owoców, które zdecydowanie

preferuje  ponad  trawę.  Ta  ostatnia

stanowi  zazwyczaj  nie  więcej  niż  9%

jego  diety.  Żyje  w  mieszanym

środowisku,  tj.  zarówno  na  terenach

otwartych, jak i w buszu. 

Współcześnie  występujące  nosorożce

azjatyckie  zachowały  część  swojego

przedniego  uzębienia.  U  nosorożca

indyjskiego (Rhinoceros unicornis, Ryc. 20), przypominające kły dolne siekacze potrafią

być niekiedy naprawdę imponującej długości (Ryc. 21). W trakcie walk, zwierzęta używają

właśnie tych zębów, a nie rogów. Początki rodzaju Rhinoceros, do którego należy również

nosorożec jawajski (R. sondaicus, Ryc. 22) sięgają wczesnego pliocenu. Obydwa gatunki

posiadają  tylko  jeden  róg  na  nosie,  a  nie  dwa,  jak u gatunków  afrykańskich.

Charakterystyczne fałdy i guzy na ich skórze sprawiają, że zwierzęta wyglądają, jakby były

osłonięte pancerzem. Nosorożec indyjski jest oportunistą żywieniowym i zależnie od pory

roku, jak i terenu, na którym żyje, trawa może stanowić 53 – 89% jego diety.
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Ryc.  20. Współczesny  nosorożec  indyjski  (Rhinoceros

unicornis).  Zdj. Michał  Włodarczyk  (CC  BY-NC-SA
2.0).

Ryc.  21.  Czaszka  nosorożca  indyjskiego  (Rhinoceros
unicornis). Zdj. Hagge 2010 (zmieniono).
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Nosorożec  jawajski  był  niegdyś  bardzo

rozpowszechniony, ale obecnie jest to zwierzę

bardzo  rzadkie  i  krytycznie  zagrożone

wyginięciem. Szacuje się, że obecnie żyje tylko

około  74  osobników.  Zwierzę  jest  bardzo

podobne  do  indyjskiego  kuzyna.  Jest  jednak

mniejsze,  a  pojedynczy  róg  występuje  gł.

u samców.  Samice  mogą  w  ogóle  go  nie

posiadać.  Górna  warga  jest  też  wyraźnie

palczasto zakończona.

Rodzaj  Dicerorhinus,  który  reprezentuje

nosorożec sumatrzański  (D. sumatrensis,  Ryc.

23),  pojawił  się  w  początkach  plejstocenu

(czyli epoki  lodowcowej,  która  rozpoczęła  się

około  2,5  mln  lat  temu i  formalnie  zakończyła

około  10  tys.  lat  temu).  Jest  to  najmniejszy

żyjący  współcześnie  nosorożec.  Posiada  on

dwa, zwykle dość małe rogi. W przeciwieństwie

do afrykańskich gatunków, ma jednak przednie

uzębienie.  Może  być  mniej  lub  bardziej

owłosiony.  Podobnie  jak  jawajski  kuzyn,  jest

krytycznie zagrożony wyginięciem. Na wolności

pozostaje  około  80  osobników.  Nosorożec sumatrzański  jest  uważany za najbliższego,

wciąż  żyjącego  krewniaka  nosorożców,  które  w  czasie  plejstocenu  (czyli  szeroko

rozumianej epoki lodowcowej) żyły na terenie Europy, w tym Polski,  a których szczątki

można zobaczyć w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 

Mowa jest o rodzajach Coelodonta i Stephanorhinus. Wszystko wskazuje na to, że rodzaj

Stephanorhinus, tak jak się go dzisiaj postrzega, może być nieważny, gdyż przynajmniej

jeden  z  jego  gatunków  był  prawdopodobnie  bliżej  spokrewniony  z przedstawicielami

rodzaju  Coelodonta,  niż z pozostałymi stefanorinusami. Nie jest też jasne, gdzie rodzaj

wyewoluował – w Europie, czy w Azji. W naszych zbiorach znajdują się szczątki jednego

z późniejszych  przedstawicieli  tego  rodzaju,  nosorożca  leśnego  (S.  kirchbergensis,
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Ryc.  22. Nosorożec  jawajski  (Rhinoceros
sondaicus). Zdj. Bruce Coleman Ltd.

Ryc.  23. Nosorożec  sumatrzański
(Dicerorhinus sumatrensis). Zdj. David Ellis (CC
BY-NC-ND 2.0).
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Ryc. 24),  w  literaturze  zachodniej  znanego  też  jako  nosorożec  Mercka.  Zwierzę  żyło

niemal w całej Eurazji w okresie od ok. 770 do 50 tys. lat temu. Szczątki zwierzęcia na

naszej  wystawie,  w  tym  jedna  z  najlepiej  na  świecie  zachowanych  czaszek

(więcej o historii jej odkrycia możecie przeczytać tutaj), pochodzą z utworów interglacjału

eemskiego  (ok.  130-115  tys.  lat  temu).  Podobnie  do  większości  nosorożców

(kopalnych i współczesnych), nosorożec leśny preferował liście, gałązki i owoce krzewów,

zarośli, niższych drzew, czy wyższą roślinność zielną. Miał wobec tego dość urozmaiconą

dietę, a głowę nosił raczej wysoko.

 

Ryc. 24. Nosorożec leśny (Stephanorhinus kirchbergensis). Rekonstrukcja artystyczna wyglądu zwierzęcia.

Ryc. Michał Loba (Muzeum Ziemi).

Ponieważ  zwierzę  było  duże  i  występowało  u  nas  w  czasie  interglacjałów,  na  naszej

rekonstrukcji  przedstawiliśmy je,  jako  pozbawione sierści,  tak  jak  większość gatunków

współczesnych. Trzeba jednak pamiętać, że mimo wszystko, nawet w czasie ociepleń,

klimat  w  Europie  był  raczej  umiarkowany,  w  trakcie  optimum  interglacjału  eemskiego

jedynie trochę cieplejszy niż obecnie. Gatunek występował też w Azji i czasem zapuszczał

się tam tak daleko na północ, jak do północnych wybrzeży Jakucji. Niewykluczone więc,

że mógł on posiadać choćby krótką sierść. 
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Osiągając  ok.  dwóch  metrów  w  kłębie,

nosorożec  leśny  był  największym

nosorożcem,  jaki  regularnie  występował

na terenie  Europy  w  czasie  trwania

plejstocenu.  W Azji  musiał  jednak  oddać

palmę  pierwszeństwa  zupełnie  innemu

gatunkowi,  tj.  Elasmotherium  sibiricum

(Ryc. 25). Gatunek ten osiągał  wysokość

w  kłębie  ponad  2  metrów.  To ogromne

zwierzę  posiadało  prawdopodobnie  tylko

jeden  róg,  przesunięty  z  nosa  na  czoło.

Kompletnego rogu nigdy nie znaleziono w stanie kopalnym, ale sądząc po rozmiarach pola

przyczepu do czaszki, które przybierało formę dużego guza, róg musiał być ogromny. 

Rodzaj  Coelodonta prawdopodobnie wyewoluował w pliocenie na Wyżynie Tybetańskiej

z odgałęzienia  drzewa  ewolucyjnego  stefanorinusa  i  od  początku  był  przystosowany

do surowego, mroźnego klimatu. W plejstocenie, kiedy taki surowy, mroźny klimat stał się

normą dla całej Eurazji, rodzaj dotarł również do Europy w postaci nosorożca włochatego

(C. antiquitatis, Ryc. 26). Skamieniałości w naszej kolekcji pochodzą z utworów ostatniego

ze  zlodowaceń,  zlodowacenia  Wisły  (zwanego  też  zlodowaceniem  północnopolskim),

które trwało  od  ok.  115  do  11-10  tys.  lat  temu.  W  przeciwieństwie  do  swojego

ciepłolubnego kuzyna, nosorożec włochaty żywił się gł. trawą i niską roślinnością zielną,

podobnie  jak  współczesny  nosorożec  biały  –  nie  miał  zresztą  specjalnego  wyboru,

bo niewiele  ponadto  było  dostępne  na  mamucim  stepie,  gdzie  zwierzę  żyło.  Dzięki

malowidłom  naskalnym   oraz  osobnikom  zachowanym  w  wietrznej  zmarzlinie,

wiemy na pewno,  że  nosorożec  włochaty  rzeczywiście  nosił  bogatą  okrywę  włosową.

Zwierzę mogło dorastać do dwóch metrów w kłębie, ale przeciętnie było nieco mniejsze

od nosorożca  leśnego,  mieszcząc  się  w przedziale  rozmiarów  podobnym

do współczesnego nosorożca białego. 

W  naszych  szerokościach  geograficznych  nosorożec  leśny  i  włochaty  występowały

zamiennie.  W  trakcie  ociepleń,  interglacjałów,  kiedy  klimat  stawał  się  podobny

do obecnego,  występował  u  nas  nosorożec  leśny.  Dla  nosorożca  włochatego  było

wówczas  jednak  trochę  za  ciepło  i  wycofywał  się  on  w  północne  rejony  Eurazji.
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Ryc. 25. Model nosorożca z rodzaju  Elasmotherium.
Domena publiczna.



PAN Muzeum Ziemi – o ewolucji nosorożców

Z kolei w trakcie  glacjałów,  to  nosorożec  leśny  wycofywał  się  do  południowej  Europy

(np. Włochy, Bałkany), podczas gdy powracał do nas nosorożec włochaty. Były oczywiście

takie obszary graniczne, gdzie zasięgi obydwu gatunków mogły się częściowo zazębiać. 

Ryc. 26. Nosorożec włochaty (Coelodonta antiquitatis). Rekonstrukcja artystyczna wyglądu zwierzęcia. Ryc.
Michał Loba (Muzeum Ziemi).

Czaszki  obydwu  prezentowanych  gatunków (Ryc.  27)  są  do  siebie  łudząco  podobne,

ale wytrwały obserwator będzie w stanie dostrzec różnice. Można na przykład zauważyć,

że kostne septum, czyli przegroda nosowa, jest silniej rozwinięte u nosorożca włochatego

niż  u  leśnego.  Zaoczodołowa  część  czaszki  nosorożca  włochatego  wydaje  się

proporcjonalnie dłuższa i wznosi się do góry pod innym kątem, niż u nosorożca leśnego

(ta cecha jest jednak bardzo zmienna). Widziana z góry, czaszka nosorożca włochatego

kończy się z tyłu prostą lub ewentualnie lekko zaokrągloną krawędzią. Nosorożec leśny

ma w tym miejscu wyraźne wcięcie. Zauważmy również, jak szeroki jest obszar czaszki

za oczodołami  u  nosorożca  włochatego,  a  jak  wąski  u  leśnego.  Na  marginesie  warto

odnotować,  ze  pomimo  tego,  że  nosorożce  leśne  były  zazwyczaj  nieco  większe

od włochatych,  same  czaszki  obydwu  gatunków  są  często  podobnych  rozmiarów.
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Przy tym jednak,  nosorożec  leśny  ma  proporcjonalnie  większe  zęby.  Serdecznie

zapraszamy Państwa do wizyty w naszym Muzeum i samodzielnej identyfikacji tych różnic.

Dr Michał Loba

Ryc. 27. Porównanie czaszek nosorożców leśnego i włochatego prezentowanych na wystawie w PAN
Muzeum Ziemi w Warszwie. A, B. Nosorożec leśny (Stephanorhinus kirchbergensis), w widoku z boku (A)

i z góry (B). C, D. Nosorożec włochaty (Coelodonta antiquitatis) w widoku z boku (C) i z góry (D).
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