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Kręte drogi ewolucji  

i zróżnicowanie 

podrodziny Bovinae

Podrodzina Bovinae jest jedną z grup w obrębie wołowatych (Bovidae). Wołowate stanowią

rodzinę  ssaków  parzystokopytnych  (Artiodactyla),  która  osiągnęła  niezwykły  sukces

ewolucyjny.  Dawniej  używaliśmy  wobec  niej  również  takich  nazw  zwyczajowych

jak krętorogie, czy pustorogie. Wołowate obejmują bowiem nie tylko dzikie i udomowione

bydło i bawoły, ale również wszelkiej maści antylopy, kozy i owce. Rodzina liczy sobie obecnie

ponad  140  gatunków,  zamieszkujących  najrozmaitsze  środowiska,  od  trawiastych  nizin,

po górskie lasy i skaliste zbocza gór. Wołowate są dominującymi roślinożercami na rozległych

obszarach  Afryki  i  Azji  Południowo-Wschodniej  (na  pozostałych  obszarach  Eurazji,

jak i w Ameryce Północnej ustępują one jeleniowatym). Z oczywistych przyczyn, odegrały one

też znaczącą rolę w rozwoju naszej cywilizacji,  pełniąc rolę zwierzyny łownej, jucznej oraz

hodowlanej.

Postaramy się prześledzić ewolucję wołowatych, skupiając się jednak na podrodzinie Bovinae.

Zrobimy tak z dwóch powodów. Z jednej strony, cała rodzina wołowatych jest tak obszerna, że

tekst poświęcony jej całkowitemu zróżnicowaniu byłby dwa razy dłuższy niż jest. Po drugie,

przedstawiciele  podrodziny  Bovinae  licznie  występowali  w  plejstocenie  na  obszarze

dzisiejszej  Polski,  a  ich  skamieniałości  znajdują  się  w  kolekcji  PAN  Muzeum  Ziemi

w Warszawie  (ryc.  35).  Chcieliśmy zatem przedstawić  Wam grupę,  która  jest  nam  bliższa

paleogeograficznie.

Żeby to jednak zrobić, warto zacząć nieco wyżej w systematyce organizmów, gdyż sukces tych

zwierząt jest częściowo wynikiem innowacji ewolucyjnych, które pojawiły się już wcześniej.

W tekście będziemy używali pewnych specjalistycznych terminów, które ciężko wytłumaczyć

w paru słowach. Stąd, jeśli jeszcze nie mieliście ku temu okazji, zapraszamy Was do lektury

innego artykułu, poświęconego tej terminologii.

1

http://mz.pan.pl/pl/drzewa-rodowe-organizmow-podstawowe-nazewnictwo/
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Wołowate  należą  do  ssaków  parzystokopytnych  (Artiodactyla).  Polska  nazwa  zwyczajowa

sugeruje, że poruszają się na kończynach zakończonych parzystą liczbą kopyt. O ile jest to

prawda,  może  być  niewystarczającym  kryterium  do  odróżnienia  od  zwierząt

nieparzystokopytnych.  Niektóre  z  tych  ostatnich  (te  kopalne,  ale  i  współczesne  tapiry)

potrafią mieć parzystą liczbę palców,  zwłaszcza u przednich kończyn.  W takim przypadku

da się  jednak  wyróżnić  jeden,  centralny  palec,  przebiegający  wzdłuż  głównej  osi  całej

kończyny (ryc. 1 A). U parzystokopytnych oś ta przebiega pomiędzy dwoma palcami, ściślej

pomiędzy trzecim i czwartym (ryc. 1 B).

Parzystokopytne  osiągnęły  wyjątkowy  sukces,  na  pewnym  etapie  historii  Ziemi  znacząco

przyćmiewając  nieparzystokopytne  swoim  zróżnicowaniem  i  rozprzestrzenieniem.

Obecnie nieparzystokopytne są reprezentowane jedynie przez siedem gatunków koni,  zebr

i osłów,  pięć  gatunków  nosorożców  oraz  pięć  gatunków  tapirowatych.  Liczbę  różnych

gatunków  parzystokopytnych  szacuje  się  natomiast  na  ok.  210,  nie  licząc  nawet  waleni.

Tak – walenie (Cetacea), czyli wieloryby, orki, delfiny i ich najbliżsi krewniacy, również należą

do parzystokopytnych. Oczywiście ich ciała przystosowały się dalece do wodnego trybu życia,

przez co pokrewieństwa tego nie da się zaobserwować na pierwszy rzut oka.
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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).
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Należy  zauważyć,  że  obecna  dominacja  parzystokopytnych  jest  stosunkowo  nowym

zjawiskiem.  Z  jednej  strony,  parzystokopytne  zawdzięczają  ten  stan  rzeczy  gwałtownemu

różnicowaniu  się  wołowatych  (Bovidae)  i  jeleniowatych  (Cervidae),  które  rozpoczęło  się

gdzieś w pliocenie (ok. 5,3 mln lat temu) i trwało przez cały plejstocen (ok. 2,6 mln do 12 tys.

lat temu). Pokrywa się to z wymieraniem wielu przedstawicieli nieparzystokopytnych. Wydaje

się,  że  parzystokopytne  zawsze  były  nieco  bardziej  zróżnicowane,  ale  do  niedawna

nieparzystokopytne również były szeroko rozprzestrzenione i liczne.

Znaczącą  większość  współczesnych  parzystokopytnych  stanowią  przedstawiciele  podrzędu

przeżuwaczy  (Ruminantia),  który  wyodrębnił  się  przypuszczalnie  ok.  34  mln  lat  temu.

W stosunku do innych roślinożernych ssaków, przeżuwacze znacząco zmodyfikowały sposób

pobierania  i  trawienia  pokarmu  roślinnego.  Rośliny  mają  tą  wadę,  że  ich  komórki,

w przeciwieństwie  do  komórek  zwierzęcych,  otoczone  są  ochronną  ścianą.  Jest  ona

zbudowana m.in. z takich substancji, jak celuloza, hemiceluloza i lignina – razem składających

się  na  tzw.  włókno.  Żaden ssak  na  Ziemi  nie  ma zdolności  wytwarzania  enzymów,  które

mogłyby  rozłożyć  te  substancje.  Lignina  jest  substancją  bardzo  trudno  poddającą  się
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Ryc. 2. Schemat czterokomorowego żołądka przeżuwaczy. Ryc. Pearson Scott Foresman

(domena publiczna; zmieniono).

https://en.wikipedia.org/wiki/Ruminant#/media/File:Abomasum_(PSF).png
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biodegradacji. Potrafią ją rozkładać jedynie niektóre grzyby i bakterie. Istnieje jednak więcej

grzybów oraz bakterii,  które dość dobrze radzą sobie z rozkładem celulozy i  hemicelulozy.

Stąd  też  różne  zwierzęta  roślinożerne  wykształciły  symbiotyczny  układ  z  takimi

mikroorganizmami, zamieszkującymi ich układ pokarmowy.

Przeżuwacze w swojej ewolucji wykształciły czterokomorowy żołądek, na który składają się

żwacz,  czepiec,  księgi  i  trawieniec  (ryc.  2).  Żwacz  jest  największą  spośród  tych  komór,

do której  pokarm  trafia  bezpośrednio  z  przełyku,  po  szybkim,  prowizorycznym  przeżuciu

w jamie  gębowej.  Żwacz  zamieszkuje  cały  szereg  organizmów  symbiotycznych,  głównie

bakterii,  które  w  procesie  fermentacji  mają  zdolność  rozkładania  złożonych  wielocukrów

(takich  jak  celuloza  i  hemiceluloza)  na  cukry  proste.  Bakterie  następnie  używają  tych

ostatnich, jako źródła energii do budowy swoich białek. Powstają przy tym jednak uboczne

produkty  przemiany  materii,  w  tym  lotne  kwasy  tłuszczowe.  Lotne  kwasy  tłuszczowe

są wchłaniane do organizmu gospodarza poprzez ściany żwacza. Dla przeżuwaczy stanowią

one  podstawowe  źródło  energii.  Zależy  to  od  gatunku  zwierzęcia,  ale  nawet  80%  jego

zapotrzebowania energetycznego może być zaspokajane przez fermentację w żwaczu. 

Bakterie  rozkładają  też  niektóre  z  białek  roślinnych  do postaci  amoniaku.  Wykorzystując

energię  pozyskaną  z  cukrów,  przekształcają  następnie  ten  amoniak  w  aminokwasy.

Aminokwasy   nie  są  na  tym  etapie  wykorzystywane  przez  gospodarza,  ale  przez  same

bakterie, do budowy ich własnych białek. Drobnoustroje są w stanie wykorzystać do tego

procesu  również  azot  pochodzenia  nie-białkowego,  a  również  zawarty  w  pożywieniu.

Dzięki temu  mogą  się  rozwijać  i  rozmnażać.  Ewentualny  nadmiar  amoniaku,  który  jest

toksyczny dla gospodarza, jest wchłaniany przez ściany żwacza i odprowadzany do wątroby,

gdzie jest przekształcany w mocznik.

  Żwacz  produkuje  też  znaczne  ilości  śliny,  tak  że  jego  zwartość  jest  silnie  upłynniona.

W miarę, jak zwierzę pobiera pokarm, zawartość mieszanki śliny i pokarmu w żwaczu wzrasta,

aż w końcu zaczyna się ona przelewać do czepca. Czepiec pełni  rolę filtra. Jest on na dobrą

sprawę  wyspecjalizowanym  uchyłkiem żwacza,  położonym  w sąsiedztwie  połączenia  tego

ostatniego z  przełykiem. Dzięki  wzajemnie  sprzężonym skurczom żwacza i  czepca,  płynny

materiał  pomiędzy  tymi  komorami  jest  mieszany,  usprawniając  proces  fermentacji.
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Jednocześnie, lepiej rozłożona, drobna frakcja pokarmu trafia z czepca dalej do ksiąg, razem

z zawartymi w płynie bakteriami. Zbyt duże fragmenty są natomiast kondensowane w kulistą

papkę i  wysyłane  przełykiem z  powrotem do jamy gębowej.  Tam pokarm jest  ponownie

przeżuwany – tym razem dokładnie.

Przeżuwacze  zawdzięczają  swoją  nazwę  właśnie  temu  zjawisku  powtórnego  żucia

zwróconego  pokarmu.  Zwierzęta  roślinożerne  są  zwykle  najbardziej  narażone  na  ataki

drapieżników  w  czasie  żerowania.  Istnieje  hipoteza,  że  dzięki  swojemu  sposobowi

odżywiania,  przeżuwacze  mogą  spędzać  mniej  czasu  pobierając  pokarm,  gdyż  wstępnie

praktycznie go nie żują. Kiedy zwierzę już napełni żwacz, zwykle szuka jakiegoś bezpiecznego

miejsca,  gdzie  może  odpocząć  i  dopiero  tam  dokładnie  przeżuwa  zwrócony  pokarm.

Miałoby to  zmniejszać  ryzyko  padnięcia  ofiarą  drapieżników.  Nie  wiemy  jednak,

czy rzeczywiście taki był ewolucyjny mechanizm wykształcenia się tej zdolności.

Po  przeżuciu  pokarm  wraca  do  żwacza,  gdzie  podlega  dalszej  fermentacji  i  rozkładowi.

Jeśli potem jest  już wystarczająco drobny,  z  czepca trafia do ksiąg.  Księgi  noszą tą nazwę

ze względu  na  liczne,  duże  fałdy,  gęsto  wypełniające  wnętrze  tej  komory.  Po  części

kontynuują one filtracyjną rolę czepca, zatrzymując zbyt duże fragmenty pokarmu, ale ich

najważniejszą rolą jest odzyskiwanie wody, jak i wchłanianie lotnych kwasów tłuszczowych.

Stamtąd zagęszczona papka rozdrobnionego pokarmu trafia wreszcie do trawieńca.

Trawieniec  bywa  też  nazywany  żołądkiem  właściwym,  ponieważ  pełni  te  same  funkcje,

jak u innych ssaków. Szczególnie  w dalszej jego części wydzielane są silne kwasy żołądkowe,

które w połączeniu z enzymami trawiennymi rozbijają strukturę białek. W procesie tym giną

i ulegają  rozłożeniu  też  symbiotyczne  bakterie,  które  dostały  się  tu  ze  żwacza  wraz

z pokarmem. W ten sposób same stają się pożywieniem zwierzęcia, pokrywając nawet 60%

jego zapotrzebowania na białko. W  żwaczu populacja bakterii rozwija się jednak tak dobrze,

że ten układ wciąż jest korzystny dla mikrobów. Pozostałe 40% białka pochodzi z roślinnej

treści  pokarmowej. Jest to białko, którego nie rozłożyły bakterie w żwaczu. Gdyby jednak

drobnoustroje  nie  rozłożyły  najpierw  włóknistych  ścian  komórkowych,  to  białko  byłoby

niedostępne dla gospodarza.
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Dalsze odcinki  przewodu pokarmowego pełnią już podobne funkcje,  jak u innych ssaków.

W bardzo  długim  jelicie  cienkim  zachodzi  proces  ostatecznego  trawienia  (cukrów,  białek

i tłuszczów) i przede wszystkim ich wchłanianie. Jeśli na końcu tego etapu w treści jelitowej

zawarte są jeszcze jakieś cukry złożone, trafiają one do jelita ślepego, gdzie zajmuje się nimi

kolejna armia bakterii. Stamtąd, wraz z resztą treści pokarmowej,  materiał  trafia do jelita

grubego,  gdzie  następuje  ostateczne  wchłanianie  substancji  odżywczych.  Na  końcu

odzyskiwana jest możliwa do odzyskania woda, związki mineralne i ostatecznie formowany

jest stolec.

Ten złożony,  wieloetapowy proces  jest  tak  ważny,  ponieważ owocuje  bardzo efektywnym

wykorzystaniem  większości  substancji  odżywczych  zawartych  w  każdej  porcji  pokarmu.

Inni roślinożercy, nie będący przeżuwaczami, również korzystają z pomocy drobnoustrojów

do rozprawienia się z celulozą i innymi złożonymi cukrami. W ich przypadku jednak, procesy

fermentacyjne  zachodzą głównie  w rozbudowanym  jelicie  ślepym i  ewentualnie  w jelicie

grubym. Nie są one jednak tak wydajne. Co więcej, białko bakteryjne (powstałe w drodze

przekształcania  amoniaku)  zostaje  zagospodarowane  przez  bakterie,  a  te  trafiają  żywe

do odchodów.  Odchody  takich  roślinożerców  zawierają  wciąż  sporo  niewykorzystanych

substancji odżywczych, a czasem całe niestrawione fragmenty roślin. Zwierzęta te polegają na

pochłanianiu ogromnych ilości pożywienia i szybkim jego trawieniu. Przeżuwacze są w stanie

wykorzystać  do maksimum każdą  zjedzoną  porcję,  ponieważ  proces  fermentacji  zachodzi

u nich w początkowej części układu pokarmowego, trwa dłuższy czas, a część bakterii  jest

zabijana i rozkładana w trawieńcu.

Ten mechanizm musiał odegrać ważną rolę w ewolucyjnym wyścigu zbrojeń, definiując grupę

i  dając  jej  przewagę  w  niektórych  środowiskach.  Trzeba  tu  jednak  uczciwie  powiedzieć,

że niektórzy  inni  roślinożercy  wykształcili  niezależnie  podobne  mechanizmy.

Wielbłądy i hipopotamy mają trzykomorowe żołądki, które jednak pełnią podobną funkcję,

jak czterokomorowe żołądki  przeżuwaczy (i  każda z  tych grup doszła  do tego rozwiązania

niezależnie).  Wielbłądy  stosują  przy  tym  taktykę  ponownego  przeżuwania  zwróconego

pokarmu. Z kolei tropikalny ptak, hoacyn, posiada wole, które pełni analogiczną funkcję do

żwacza przeżuwaczy.
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W tym miejscu trzeba napisać parę słów w obronie pozostałych roślinożerców. Przeżuwacze

trawią  może  bardziej  efektywnie,  ale  za   to  wolniej.  Zwierzęta  takie,  jak  np.  konie,

czy nosorożce  (które  należą  do  nieparzystokopytnych),  z  każdej  porcji  pokarmu  mogą

pozyskać  jakieś 2/3 energii  w porównaniu z przeżuwaczami,  ale za to trawią ten pokarm

dwa razy szybciej. To znaczy, że dając jednym i drugim tyle samo czasu, konie i nosorożce

będą w stanie pozyskać około 33% energii więcej niż przeżuwacze [(2/3) x 2]. W optymalnych

warunkach,  kiedy pożywienie jest  zarówno łatwo dostępne,  jak i  dobrej  jakości,  obydwie

strategie sprawdzają się  równie dobrze.  Zmienia się  to,  jeśli  spojrzymy na pewne skrajne

warianty.

Szczególnie  trawy stanowią paszę o wyjątkowo niskiej  jakości.  W ich tkankach występuje

bardzo dużo włókna. Tym więcej, im bardziej trawa jest dojrzała. Szczególnie wzrasta udział

ligniny,  która  jest  niestrawna  nawet  dla  bakterii.  Plusem  traw  jest  jednak  to,  że  często

występują  w  ogromnych  ilościach,  jak  np.  na  sawannach,  czy  preriach.  W  takich

okolicznościach,  przy  obfitości  nisko-wydajnego  pokarmu,  rozwiązanie  „nie-przeżuwaczy”

może  dawać  im  pewną  przewagę,  gdyż  są  w  stanie  zjeść  więcej  w  krótszym  czasie.
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Ryc. 3. „Liściożerność” (browsing ang.) jest jedną z dwóch głównych strategii żywieniowych wśród roślinożerców,

polegającą na aktywnym szukaniu najbardziej wartościowych części roślin (głównie roślin drzewiastych).

Zdj. Matthew Baldwin (CC BY-NC-ND 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/984d1cbf-c89f-4688-b980-c88fffe61fba
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W tej grupie  plasują  się  też  największe  ssaki  lądowe,  jak  słonie,  czy  wspominane  już

nosorożce. W środowiskach, w których występują  zasoby dobrej jakości, ale w ograniczonych

ilościach  (np.  młode  pędy,  kwiaty,  czy  owoce   roślin  drzewiastych  występują  tylko  przez

pewne krótkie okresy w ciągu roku),  to przeżuwacze zyskują przewagę,  gdyż są w stanie

„wycisnąć” więcej z  tych ograniczonych zasobów. Kiedy zasobów jest mało i  jednocześnie

są one niskiej jakości, obydwie grupy mają problem.

W tym miejscu warto zrobić małą dygresję. Wśród roślinożerców można generalnie wyróżnić

dwie główne strategie żywieniowe, co też często przekłada się na ich budowę anatomiczną,

jak i preferowane  siedliska.  Jedną  z  tych  strategii  jest  odżywianie  się  przede  wszystkim

pokarmem dobrej jakości, na który składają się młodziutkie liście, świeże pędy oraz pączki

krzewów  oraz  drzew,  a  także  kwiaty  i  owoce,  kiedy  są  dostępne  (ryc.  3).  Innymi  słowy,

źródłem pożywienia są zwykle stosunkowo wysokie, drewniejące rośliny, czyli właśnie krzewy

i drzewa. Ta dieta może być jednak uzupełniania dojrzałymi liśćmi (pokarm niskiej jakości)

oraz roślinnością zielną, w tym młodą trawą (mniej włóknistą niż dojrzała).  Taka strategia
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Ryc. 4. „Trawożerność” (grazing ang.) jest jedną z dwóch głównych strategii żywieniowych wśród roślinożerców,

polegającą na nieselektywnym zjadaniu dużych ilości roślin zielnych, przede wszystkim traw, które stanowią

niskowartościowy pokarm. Zdj. David Grimes (CC BY-NC-SA 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/29ebb2df-5d7f-4af3-9f60-b72a918caeaf
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wymaga aktywnego wyszukiwania konkretnych elementów roślin, które najlepiej nadają się

do  spożycia.  W  literaturze  anglojęzycznej  opisana  forma  zdobywania  pożywienia

jest określana terminem „browsing”, a zwierzęta ją wykorzystujące określeniem „browsers”.

Nie istnieją dobre polskie odpowiedniki dla tych terminów. Umówmy się, że w dalszej części

tekstu będziemy używali określenia „liściożerne”. Jak sobie wytłumaczyliśmy, w skład takiej

diety wchodzą nie tylko liście, ale niech to będzie nasz „skrót myślowy”.

Drugą  ze  strategii  jest  nieselektywne,  masowe  spożywanie  niskiej  roślinności  zielnej

o zróżnicowanej  jakości,  zajmującej  zazwyczaj  otwarte,  czy  półotwarte  tereny  (ryc.  4).

W ogromnej  większości  są  to  różne  gatunki  traw,  które  często  charakteryzują  się  niską

jakością (wysokim stosunkiem włókna do składników odżywczych). W skład takiej diety mogą

też jednak wchodzić inne rośliny zielne. W literaturze anglojęzycznej używa się odpowiednio
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Ryc. 5. Szkic kości stępu prawej stopy (widzianej z przodu):

A. Lamy (Lama glama), która nie należy do przeżuwaczy.

B. Łosia (Alces alces), należącego do przeżuwaczy.

Strzałką zaznaczono zrośnięte kości sześcienną i łódkowatą.

Ryc. Michał Loba (Muzeum Ziemi; na podst. fig. 6 ai i 6 aii w

Janis i Theodor 2014).

Ryc. 6. Przeżuwacze straciły w swojej ewolucji górne

siekacze i kły, a w ich miejsce występuje gruba warstwa

tkanki, do której w trakcie gryzienia dociskane są dolne

przednie zęby – trzy pary siekaczy i jedna para kłów,

które nie odróżniają się wyglądem od siekaczy.

Zdj. Helena Bowen i Richard Bowen (CC     BY-SA 3.0  )

 Ryc. 7. Przeżuwacze oraz niektóre inne roślinożerne ssaki mają

selenodontowe zęby policzkowe. Wierzchołki takich zębów są

wykształcone w postaci podłużnych, półksiężycowatych grzbietów.

Zdj. Grand Canyon National Park (CC BY 2.0). Zmieniono.

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
https://www.flickr.com/photos/grand_canyon_nps/5111324043/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/5cb02216-70cb-4183-8e8f-0812c185ff95
https://epub.ub.uni-muenchen.de/22383/1/zitteliana_2014_b32_02.pdf
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terminów  „grazing”  (dla aktywności)  oraz  „grazers”

(dla samych  zwierząt).  Omówmy  się,  że  my  będziemy

używali  określenia  „trawożerne”.  Bardzo  upraszczając

możemy  powiedzieć,  że  „trawożercy”  rzeczywiście  jedzą

głównie trawę, natomiast „liściożercy” jedzą to, co trawą

nie jest.

Nie wiemy, w którym dokładnie momencie ewolucji doszło

do  wykształcenia  się  wielokomorowego  żołądka

i związanego  z  tym  sposobu  odżywiania.  Są  to  części

miękkie  ciała,  które  niezwykle  rzadko  zachowują  się

w stanie  kopalnym.  Uważa się,  że  przeżuwacze  łączą  też

trzy inne wspólne cechy zaawansowane. Jedną z nich jest

zrośnięcie się ze sobą kości sześciennej i łódkowatej stępu

(ryc. 5). Kolejne cechy, to zanik siekaczy w górnej szczęce

oraz  wykształcenie  kłów  żuchwy  w  kształcie  siekaczy

(ryc. 6).  Zęby  policzkowe   tych  zwierząt  (przedtrzonowe

i trzonowe)  są  przeważnie  selenodontowe  (ryc.  7).

Nazwą tą określa się budowę zębów, których powierzchnie cierne wykształcone są w postaci

podłużnych, półksiężycowatych grzbietów, w odróżnieniu od zindywidualizowanych guzków

(zęby bunodontowe), czy grzbietów poprzecznych (zęby lofodontowe). Ten typ zębów nie jest

jednak wyłączny dla przeżuwaczy.

Wołowate  (Bovidae)  są  obecnie  najliczniejszą  i  najbardziej  zróżnicowaną  rodziną  wśród

przeżuwaczy  (na  drugim  miejscu  są  jeleniowate).  Prócz  cech  wspólnych  dla  wszystkich

przeżuwaczy, łączy je obecność stałych, nierozgałęziających się rogów (ryc. 8). Pojedynczy róg

zbudowany  jest  z  kostnego  trzonu,  zwanego  możdżeniem  (który  jest  wyrostkiem  kości

czołowej),  oraz  okrywającej  go  keratynowej  pochwy rogowej.  Keratyna jest  organicznym,

niemineralnym  wytworem  skóry.  Zbudowane  są  z  niej  również  włosy  i  paznokcie

(również kopyta).  Budowa  rogów  zdecydowanie  odróżnia  wołowate  od  jeleniowatych

(Cervidae; ryc. 10), u których występuje corocznie zrzucane i odbudowywane kostne poroże.

Może  się  ono  wielokrotnie  rozgałęziać  i  w  formie  dojrzałej  stanowi  żywą,   nagą  kość

(skóra okrywająca je w czasie wzrostu zostaje usunięta).
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Ryc. 8. Wołowate spośród innych

przeżuwaczy wyróżniają stałe,

nierozgałęziające się rogi. Rogi

zbudowane są z kostnego trzonu

(możdżenia) i keratynowej pochwy

rogowej. Zdj. Phil Myers

(CC     BY     -     NC     -     SA     3.0  )

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://animaldiversity.org/collections/contributors/phil_myers/horns_antlers/horn_and_core/
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Rogi  wołowatych  należy  również  odróżnić  od  tych  widłoroga  amerykańskiego

(Antilocapra americana;  ryc.  9),  który jest  zaliczany  do swojej  własnej  rodziny  w obrębie

przeżuwaczy  (Antilocapridae).  Rogi  tego  zwierzęcia  mają  podobną  budowę,

jak u wołowatych, ale ich pochwa rogowa rozgałęzia się. Jest też zrzucana i odbudowywana

corocznie.  Wreszcie  rogi  wołowatych  należy  też  odróżnić  od  proporcjonalnie  małych

„różków”  żyrafy  oraz  okapi  (rodzina  Giraffidae;  ryc.  11).  W obydwu  tych  przypadkach

możdżenie  są  pokryte  skórą  i  włosami.  Brak  jest  jednak  rogowej  pochwy.  U  starszych

osobników, zwłaszcza samców, wierzchołkowe zakończenia „różków” mogą ulegać ścieraniu,
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Ryc. 9. Widłoróg amerykański nie należy

do wołowatych. Jego rogi są zbudowane

podobnie, ale pochwy rogowe rozwidlają

się i są co roku zrzucane i odtwarzane

od nowa. Zdj. California Department

of Fish and Wildlife (CC BY 2.0).

Zmieniono.

Ryc. 10. Jelenie nie są wołowatymi i nie mają rogów.

Ich poroże zbudowane z nagiej kości (po starciu skóry

osłaniającej je w trakcie wzrostu) jest co roku zrzucane

i odtwarzane od nowa. Zdj. Bill Ebbesen (CC     BY     3.0  ).

Zmieniono.

Ryc. 11. Żyrafy (i blisko z nimi spokrewnione okapi) nie należą do wołowatych. Ich rogi, to kostne wyrostki

pokryte skórą i futrem (u samców czubki mogą się ścierać do kości w wyniku walk o dominację). Nie mają

jednak keratynowej pochwy rogowej. Zdj. Phil Myers (CC BY-NC-SA 3.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://animaldiversity.org/collections/contributors/phil_myers/horns_antlers/giraffe/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Red_deer_stag_2009_denmark.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
https://www.flickr.com/photos/41723647@N08/22736908870
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odsłaniając  kość  (u  samców  okapi  kość  odsłania  się  naturalnie,  bez  ścierania).

Zawiązki „różków” kostnieją w skórze zwierzęcia i dopiero po osiągnięciu dojrzałości płciowej

zrastają się z czaszką na szwie pomiędzy kością czołową a ciemieniową (u żyraf), lub z samą

kością czołową (okapi).
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Ryc. 12. Uproszczone drzewo filogenetyczne współczesnych wołowatych. Drzewo zostało skalibrowane względem wieku

geologicznego 16 wybranych taksonów kopalnych. Zielone kropki oznaczają czas wyodrębnienia się grup koronnych

poszczególnych plemion. Ryc. Michał Loba (Muzeum Ziemi; na podst. fig. 1 w Bibi 2013).

https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2148-13-166
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W zasadzie nie ma wątpliwości co do tego, że współczesne wołowate stanowią ważną grupę

systematyczną,  spełniającą  warunek  monofiletyczności.  Problemy  pojawiają  się,

kiedy próbujemy  uwzględnić  tu  najstarsze  formy  kopalne,  jak  i  zbadać  pokrewieństwa

wołowatych  z  innymi  przeżuwaczami.  Podobny  problem  budzi  analiza  pokrewieństw

wewnątrz grupy. Badania tych zagadnień trwają do dzisiaj. Udało się ustalić wiele powiązań,

które  wydają  się  dość  pewne,  ale  w  innych  przypadkach  nie  udało  się  jeszcze  ustalić

jednoznacznego konsensusu.  Zadanie utrudnia fakt,  że wiele z cech tych zwierząt wynika

z przystosowań  do  podobnych  warunków  środowiskowych,  czy  podobnego  trybu  życia.

W związku  z  tym,  przedstawiciele  różnych  grup  mogli  wykształcić  podobne  cechy

anatomiczne konwergentnie,  niezależnie do siebie.  Innymi słowy,  stwierdzenie podobnych

cech fizycznych u różnych zwierząt nie musi świadczyć o ich bliskim pokrewieństwie.

Na nasze potrzeby przyjmiemy wyniki badań Faysala Bibi, opublikowane w 2013 r. (ryc. 12).

Badania te były oparte na mitochondrialnym DNA współczesnych zwierząt,  ale zostały też

skalibrowane wiekowo z użyciem znanych skamieniałości. Wedle tych wyników, najbliższymi

krewniakami wołowatych są najprawdopodobniej piżmowcowate (Moschidae; ryc. 13, 14).

Dzisiaj  istnieje  tylko  jeden rodzaj  –  piżmowiec  (Moschus),  obejmujący  siedem gatunków.

W przeszłości grupa była jednak bardziej zróżnicowana. Jest to dość niespodziewany rezultat.

Te  małe  zwierzęta  (do  18  kg  wagi)  bardzo  różnią  się  wyglądem  od  swoich  kuzynów.

W przeszłości były zwykle klasyfikowane jako podrodzina jeleniowatych. Obecnie uważa się,
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Ryc. 13. Samica piżmowca. Piżmowcowate to małe

przeżuwacze, które prawdopodobnie są najbliższymi

współczesnymi krewnymi wołowatych. Zdj. Nabin Limbu (CC

BY-NC-ND 2.0).

Ryc. 14. Piżmowcowate nie

mają ani rogów, ani poroża,

tylko długie kły. Kły samców są

dłuższe niż samic i wystają im z

pysków. Zdj. Nikolai Usik

(CC     BY     -     SA     3.0  ).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/d29e2c79-1472-4abc-b8fc-54bcfcd185c6
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/9535a539-2e56-4f31-bcc5-a55e92e2d0b0


PAN Muzeum Ziemi - Kręte drogi ewolucji i zróżnicowanie podrodziny Bovinae

że  stanowią  samodzielną  rodzinę.  Nie  mają  one  ani  rogów,  ani  poroża.  Zamiast  tego

posiadają bardzo długie górne kły, u samców dochodzące nawet do 10 cm długości (ryc. 14).

Kły  samic  są  krótsze.  Podobne  kły  występują  u  niektórych  przedstawicieli  prawdziwych

jeleniowatych,  najwidoczniej  jednak  są  cechą,  która  pojawiła  się  u  nich  niezależnie

(albo została  odziedziczona  po  wspólnym  przodku).  Do  bliskiego  pokrewieństwa

piżmowcowatych  z  wołowatymi  należy  podchodzić  jednak  ostrożnie.  W  przeszłości

najczęściej  to jeleniowate (Cervidae;  ryc.  10)  były  postrzegane jako grupa siostrzana tych

ostatnich.

Pierwotne, bazalne wołowate wyodrębniły się spośród innych przeżuwaczy prawdopodobnie

ok.  17,9  mln  lat  temu,  w  miocenie  (ryc.  12).  Z  kolei  pierwsi  przedstawiciele  koronnych

wołowatych  pojawili  się  niedługo  później,  ok.  16,2  mln  lat  temu.  Wygląda  więc  na  to,

że ledwie wołowate pojawiły się na Ziemi, szybko podzieliły się na dwie duże podrodziny –

Bovinae  i  Antilopinae.  W  obrębie  tych  podrodzin  wyróżnia  się  z  kolei  plemiona  (przez

niektórych autorów plemiona te są podnoszone do rangi  podrodzin).  Powyższe estymacje

wiekowe zgadzają się mniej więcej z danymi paleontologicznymi. Najstarszym znanym nam

z materiału kostnego wołowatym był Eotragus noyei. Jego skamieniałości zostały znalezione
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Ryc. 15. Fragment czaszki

Eotragus sansaniensis z zachowanymi

możdżeniami. Najstarsze skamieniałości

Eotragus noyei z Siwalik w Pakistanie

(krewniaka E. sansaniensis), liczą sobie

ok. 18 mln lat, czyniąc to zwierzę

najstarszym znanym nauce wołowatym.

Zdj. Ghedo (CC BY-SA 4.0).

Ryc. 16. Fragment żuchwy Eotragus sansaniensis

z zachowanymi zębami.  Zdj. Ghedo (CC BY-SA 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/841b85dd-15f1-4b0c-8a6d-5315716dfe34
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/abe5a0e8-bbba-406d-9ef6-fec66f1587b6
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w Pakistanie  w  formacji  skalnej  datowanej  na  około  18  mln  lat.   Eotragus   noyei jest

najczęściej  zaliczany przez paleontologów do plemienia Boselaphini  w obrębie podrodziny

Bovinae.  Badania  genetyczne,  do  których  się  odwołujemy,  sugerują  jednak,  że  bazalni

przedstawiciele plemienia Boselaphini pojawili się później, około 14 mln lat temu, a grupa

koronna ok. 7 mln lat temu. Jeśli rzeczywiście tak było, wówczas  Eotragus noyei był raczej

bazalnym  przedstawicielem  całej  podrodziny  Bovinae,  a  może  nawet  bazalnym

przedstawicielem  całej  rodziny  wołowatych  (Bovidae).  Sam  rodzaj  Eotragus (ryc.  15,  16)

jest prawdopodobnie  parafiletyczny  i  łączy  w  sobie  szereg  pierwotnych  gatunków

wołowatych  o  różnym  stopniu  wzajemnego  pokrewieństwa.  Przypuszczalnymi,  bazalnymi

wołowatymi  mogli  być  też  przedstawiciele  zapewne  parafiletycznej  podrodziny

„Hypsodontinae” ze środkowego miocenu. Są oni znani gł. z materiału zębowego i charakter

ich powiązań ewolucyjnych z koronnymi wołowatymi wciąż nie jest jasny.

Oprócz genów, przedstawicieli podrodziny Bovinae łączą pewne cechy fizyczne, które zdają

się ich odróżniać od siostrzanej grupy, Antilopinae. Z tych, które bardziej rzucają się w oczy,

to np. „pudełkowa” budowa mózgoczaszki, gdzie stosunkowo płaskie powierzchnie boczne,

przednia  i  tylna  łączą  się  ze  sobą  pod  ostrymi  kątami.  Niewykluczone,  że  jest  to  cecha

pierwotna  dla  wszystkich  wołowatych.  Jednocześnie  szwy  między-czołowe  i  czołowo-

ciemieniowe czaszki są stosunkowo proste, często zatarte przez zrastanie się kości ze sobą

nawzajem. Ponadto, pierwotne formy w podrodzinie cechowały się obecnością dwóch lub

trzech kilów na rogach – jednego przedniego i jednego bądź dwóch tylnych. Kile to w tym

przypadku odznaczające  się,  ostrokątne  krawędzie  biegnące  wzdłuż  rogu.  Pojedyncze  lub

wszystkie kile zanikły u niektórych zaawansowanych ewolucyjnie gatunków. Podobnie, rogi

były pierwotnie skręcone wzdłuż osi podłużnej – lewoskrętnie w przypadku rogu prawego

i prawoskrętnie w przypadku rogu lewego (patrząc od strony podstawy). Ta cecha również

została utracona u części zaawansowanych ewolucyjnie przedstawicieli. Możdżenie nigdy nie

są  poprzecznie  prążkowane,  natomiast  jeśli  prążkowanie  występuje  na  pochwie  rogowej,

jest zazwyczaj  stosunkowo  delikatne.  Wreszcie,  zwierzęta  te  regulują  temperaturę  ciała

poprzez  pocenie  się  (w  przeciwieństwie  do  dyszenia  przez  nozdrza)  i  w  większości

nie wykazują zachowań terytorialnych.
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https://www.researchgate.net/figure/Eotragus-noyei-PUPC-16-354-right-maxillary-fragment-having-P-2-M-3-A-occlusal-view_fig3_342277442
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Tak,  jak  w  przypadku  wielu  grup  zwierząt,  plemię  Boselaphini  było  o  wiele  liczniejsze

i bardziej  zróżnicowane w przeszłości,  niż  obecnie.  Współcześnie żyją tylko dwa gatunki  –

nilgau  indyjski  (Boselaphus   tragocamelus;  ryc.  18)  oraz  czykara  dekańska

(Tetracerus quadricornis;  ryc.  17),  których  zasięg  występowania  ograniczony  jest

do subkontynentu indyjskiego. U obydwu współczesnych gatunków tylko samce mają rogi.

Zwierzęta  różnią  się  do  siebie  rozmiarami.  Nilgau  jest  największą  antylopą  Indii,  mogącą
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Ryc. 17. Czykara dekańska (Tetracerus quadricornis) jest jednym

z dwóch współcześnie żyjących przedstawicieli plemienia

Boselaphini. Jest to jedyny wołowaty (poza owcą Jacoba), który

posiada dwie pary rogów – większe tylne i mniejsze przednie.

Zdj. Linda De Volder (CC     BY-     NC-     ND 2.0  ).

Ryc. 18. Nilgau indyjski (Boselaphus tragocamelus) jest jednym z dwóch współcześnie

żyjących przedstawicieli plemienia Boselaphini. Jest to największa antylopa

występująca w Indiach. Zdj. Srikaanth Sekar (CC BY-SA 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/fdb7de79-aafe-4f4d-9c7c-23662c7fcc79
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/134ccdb9-dda6-4b5f-86f2-283dbb8dbb42


PAN Muzeum Ziemi - Kręte drogi ewolucji i zróżnicowanie podrodziny Bovinae

mierzyć  około  1,5  m  w  kłębie.  Preferuje  raczej  otwarte  tereny  trawiaste  i  rzadkie  lasy

i zarośla.  Ma  mieszaną  dietę,  ale  zdaje  się  preferować  trawy,  zwłaszcza  w  czasie  pory

deszczowej.  Czykara jest wyraźnie mniejsza. Mierzy około  60 cm w kłębie. Jest jedynym

współczesnym wołowatym (poza owcą Jacoba), który posiada więcej niż jedną parę rogów.

Dwa  większe  rogi  sterczą  do  tyłu  pomiędzy  uszami,  zaś  przednie  są  wyraźnie  mniejsze.

U niektórych  osobników  mogą  jednak  stanowić  tylko  drobne,  osłonięte  włosami  garbki

i wobec tego są praktycznie niewidoczne. Zwierzęta preferują raczej wysokie trawy, zarośla

i lasy, gdzie mogą się dobrze ukryć. Ma mieszaną dietę, obejmującą zarówno „liściożerność”,

jak i „trawożerność” w podobnych proporcjach.

Boselaphini  mają  słabo  rozpoznany   zapis  kopalny,  z  nielicznymi  plio-plejstoceńskimi

skamieniałościami grupy koronnej (5,3 mln – 12 tys. lat temu). W przeszłości do plemienia

zaliczano  szereg  mioceńskich  rodzajów,  takich  jak  Tragoportax (ryc.  19)  i  Miotragocerus

(ryc. 20),  czy  wspomniany  już  Eotragus (ryc.  15,  16).  Obecnie  zdajemy  sobie  sprawę,

że większość  z  zaliczanych  tu  gatunków  stanowiło  formy  bazalne  dla  różnych  linii

ewolucyjnych wołowatych i tak rozumiane Boselaphini są parafiletyczne (monofiletyczna jest

jedynie grupa koronna).
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Ryc. 19. Tragoportax macedoniensis, czaszka samicy, ok.

7,3 mln lat (późny miocen). A. Widok z góry, B. Widok z

boku, C. powiększenie łuku zębowego widzianego od

spodu. Zdj. Böhme i wsp. 2017 (CC     BY     4.0  ). Zmieniono.

Ryc. 20. Szkielet Miotragocerus pannoniae, ok. 10 mln lat

(późny miocen). Zdj. Ghedo (CC BY-SA 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Miotragocerus_pannoniae_542.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0177347.g007
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Mioceński  Eotragus   noyei prawdopodobnie  przypominał  trochę  czykarę,  ze  względu

na podobnie małe rozmiary. W przeciwieństwie do niej, miał jednak tylko jedną parę rogów.

Ta kopalna antylopa może obrazować nam, jak mogły wyglądać najwcześniejsze wołowate.

Podobnie,  jak czykara,  żyła ona w lasach, zapewne samotnie (lub w parach).  Była jednak

przede wszystkim „liściożerna”.

Plemię Boselaphini stanowi grupę siostrzaną dla innej, łączącej w sobie dwa klady (ryc. 12).

Jeden z nich stanowi plemię Tragelaphini, którego koronni przedstawiciele mogli pojawić się

około 7,5 mln lat temu. Linia ewolucyjna jako taka, mogła oddzielić się jednak od swojej

grupy  siostrzanej  (plemienia  Bovini)  już  około  14  mln  lat  temu.  Najstarszymi  koronnymi

przedstawicielami  grupy,  znanymi  z  materiału  kopalnego,  były  takie  formy,

jak Tragelaphus      moroitu    i  Tragelaphus sp.  cf.  spekii,  których  wiek  geologiczny  można

szacować na ok. 5,72 mln lat temu. Pierwszy z nich został odkryty w Etiopii, drugi zaś w Kenii.

Zapis  „sp.  cf.”  to  skróty  od  łacińskich  „species”  (gatunek)  i  „confer/conferatur”

(porównywalny, podobny do). Oznacza to, że w Kenii odkryto jakiś gatunek należący zapewne

do  rodzaju  Tragelaphus i  bardzo  przypominający  gatunek  T.  spekii.  Stan  zachowania
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Ryc. 21. Jedne z najstarszych skamieniałości, które można zaliczyć do plemienia Tragelaphini,

pochodzą z Kenii, a ich budowa jest bardzo podobna do anatomii współczesnej sitatungi

sawannowej (Tragelaphus spekii). Warto zwrócić uwagę na skręcające się rogi samca,

z ostrymi, podłużnymi kilami. Zdj. Ben Ponsford (CC BY-NC-SA 2.0). 

https://www.researchgate.net/figure/ALA-VP-2-2-holotype-of-Tragelaphus-moroitu-sp-nov-frontlet-with-right-and-left-horn_fig8_300772413
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/3c195c86-074e-4634-9c9b-82f9cf7962c3
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skamieniałości  nie  pozwolił  jednak  na  jednoznaczne  rozpoznanie  gatunku,  ani  powołanie

nowego dla  nauki.  Tragelaphus  spekii jest  gatunkiem żyjącym współcześnie  i  nosi  polską

nazwę zwyczajową sitatunga sawannowa (ryc. 21). Kenijskie skamieniałości niemal na pewno

należą jednak do jakiegoś pierwotniejszego gatunku, a podobieństwo z sitatungą jest raczej

powierzchowne.  W  porównaniu  z  innymi  współczesnymi  przedstawicielami  plemienia,

sitatunga  ma wyjątkowo  słabo  skręcone  rogi,  podobnie  do  najstarszych  form  kopalnych.

Tym niemniej, linia ewolucyjna gatunku prawdopodobnie nie liczy sobie więcej niż 4,5 mln

lat.

Skamieniałości z Etiopii i Kenii, o których sobie wspomnieliśmy, są najstarszymi geologicznie

szczątkami  przedstawicieli  grupy  koronnej,  ale  nie  są  najpierwotniejsze  anatomicznie.

Pheraios   chryssomallos,  którego  skamieniałości  znaleziono  w  Grecji,  mógł  być

pierwotniejszym (bazalnym) członkiem plemienia. Skały,  w których  Pheraios chryssomallos

został  znaleziony,  datuje  się  na  7,1-7,3  mln  lat  temu.  Stąd przypuszczenie,  że  o  ile

współcześnie  plemię  Tragelaphini  jest  ograniczone  do  Afryki,  jego  początki  mogą  być
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Ryc. 22. Oreas (Tragelaphus derbianus) z plemienia Tragelaphini jest największą współczesną antylopą.

Zdj. cuatrok77 (CC BY-SA 2.0).

https://www.researchgate.net/figure/fig2_249023000
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/5e4fe2ec-e46e-4e0b-81ee-84ffcbb78051
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Europejskie  (jednak  wszystkie  koronne  gatunki,  kopalne  i współczesne,  są  Afrykańskie).

Pod postacią Pontoceros ambiguus, plemię zawitało też później do Europy, w trakcie trwania

wczesnego i środkowego plejstocenu (ok. 1,7-0,5 mln lat temu). W tym przypadku musiał

to już być wynik migracji z Afryki.

Nazwa naukowa plemienia pochodzi od rodzaju Tragelaphus, a ta nazwa z kolei wywodzi się

od mitycznego stworzenia, które po grecku nazywano „tragelaph”. Miało ono posiadać głowę

kozy i tułów jelenia. Trzeba przyznać, że coś w tym jest. Plemię Tragelaphini łączy w sobie

zwierzęta o wyglądzie antylop, cechujące się imponującymi, charakterystycznie skręconymi

rogami.  Ta  cecha,  jak  i  wyraźne kile  wzdłuż  rogów,  to  prawdopodobnie  cechy  pierwotne

dla wszystkich  Bovinae.  Plemię  Tragelaphini  zachowało  je  w  swojej  ewolucji,

w przeciwieństwie  do  pozostałych  (Bovini  i  Boselaphini).  Cechy,  które  są  zaawansowane

ewolucyjnie  dotyczą  niestety  detali  budowy  czaszki,  jak  min.  proporcje  i  rozmieszczenie

niektórych otworów i zagłębień.

Plemię  jest  reprezentowane  min.  przez  masywne,  potężne  zwierzęta,  takie  jak  oreas

(Tragelaphus derbianus; ryc. 22) – największa współczesna antylopa. Wyrośnięte byki mogą

dorastać nawet do 180 cm w kłębie i ważyć około 1000 kg. Podobnie zbudowany jest jeszcze

eland  (T.  oryx).  W porównaniu  z  mniejszymi  kuzynami,  gatunki  te  mają  proporcjonalnie

krótsze,  ale  za  to  bardzo  ciasno  skręcone  rogi.  Pozostali  przedstawiciele  plemienia

są zbudowani  bardziej  delikatnie i  osiągają zarówno duże,  jak i  średnie rozmiary.  Spośród
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Ryc. 23. Bongo (Tragelaphus eurycerus). W przeciwieństwie do

większości kuzynów, samice bongo, oreasów i elandów są stosunkowo

duże i również posiadają rogi. Zdj. Mathias Appel (CC0 1.0).

https://www.researchgate.net/figure/Pontoceros-ambiguus-A-holotype-GIN-938-1-right-horn-core-with-a-part-of-the-cranial_fig2_341950977
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/99b659ed-d0f4-45ef-b672-9def898d9ca5
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polskich nazw zwyczajowych, obok sitatungi,  można wymienić  kudu (ryc.  3),  nialę,  bongo

(ryc.  23)  i  buszboka.  W przeszłości  (ale  często też  i  obecnie)  zwierzęta były  zaliczane  do

szeregu  różnych  rodzajów.  Jednak  pokrewieństwa  pomiędzy  tymi  rodzajami  są  słabo

rozpoznane. Dla przykładu, oreas wraz z elandem, są często zaliczani do własnego rodzaju,

Taurotragus. Jednak według badań genetycznych, na które powołujemy się w tym artykule,

są  one  bliżej  spokrewnione  z  niektórymi  gatunkami  Tragelaphus,  niż  te  z  pozostałymi

przedstawicielami  własnego  rodzaju.  Czyniłoby  to  rodzaj  Tragelaphus parafiletycznym

w stosunku do oreasa i elanda. W związku z takimi problemami jak powyższy, część badaczy

wszystkie koronne Tragelaphini zalicza do jednego rodzaju Tragelaphus.

Współcześnie  ich  zasięg  jest  ograniczony  do  Afryki  subsaharyjskiej.  Większość  gatunków

to „liściożercy”,  zamieszkujący  lasy  oraz  półotwarte  tereny  drzewiaste.  Wyjątek  stanowią

elandy, które (zwłaszcza samice) żyją też na terenach otwartych (zachowując jednak te same

preferencje żywieniowe). Sitatunga żyje z kolei na mokradłach i spożywa dużo wodnych roślin

zielnych,  w tym także wodnych traw.  U większości  gatunków tylko samce posiadają rogi.

Wyjątkiem od tej reguły jest ponownie eland, ale też oreas i bongo (Tragelaphus euryceros;
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Ryc. 24. Najbliższym współczesnym krewnym plemienia Bovini

jest saola (Pseudoryx nghetinhensis). Ta leśna antylopa zupełnie

nie przypomina swoich masywnych kuzynów. Żyje w Azji

Południowo-Wschodniej i jest  krytycznie zagrożona wyginięciem.

Zdj. Global Wildlife Conservation (CC BY 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/6f3d0b3c-bb03-44a8-b9cf-59ebd3bea1e8
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ryc.  23),  gdzie  samice  również  mają  rogi.  W  porównaniu  z  raczej  luźnymi  grupkami

tworzonymi przez pozostałe gatunki,  zwierzęta te tworzą bardziej  trwałe (lecz niewielkie),

żeńskie stada, opiekujące się potomstwem. Często żyją one w bardziej otwartym środowisku,

gdzie  nie  mogą się  łatwo schować.  W związku  z  powyższym przypuszcza  się,  że   samice

wykształciły  rogi  w  celu  obrony  stada  przed  drapieżnikami,  jak  i  do  ustalania  hierarchii

w obrębie  grupy.  Samice  tych  gatunków  są  też  stosunkowo  duże,  chociaż  wciąż  nieco

mniejsze od samców. Wśród pozostałych gatunków samce osiągają znacznie większe rozmiary

od samic.

Klad  siostrzany  w  stosunku  do  Tragelaphini  obejmuje  plemię  Bovini,  a  także  niezależny

systematycznie  gatunek  saoli  wietnamskiej  (Pseudoryx   nghetinhensis;  ryc.  24).

Na dobrą sprawę, ze względu na to osamotnienie, zwierzę można by włączyć oficjalnie do

Bovini.  Ponieważ  jednak  ta  leśna  antylopa  niemal  w  niczym  nie  przypomina  typowych

przedstawicieli plemienia, często zachowuje się jej odrębność. Jest to bardzo rzadkie zwierzę,

które uważa się za krytycznie zagrożone wyginięciem. Została odkryta dopiero w 1993 roku.

Bazalni  przedstawiciele  plemienia  Bovini  mogli  wyodrębnić  się  około  11,8  mln  lat  temu.

Jednym  z  takich  wczesnych  gatunków,  znanym  z  zapisu  kopalnego  jest

Selenoportax vexillarius  (niegdyś  traktowany  jako  kopalny  przedstawiciel  Boselaphini).

Wiek jego najstarszych skamieniałości szacuje się na przynajmniej 10,2 mln lat. Zwierzę jest

znane przede wszystkim z izolowanych  zębów oraz fragmentów  czaszek zachowanych wraz

z fragmentami możdżeni. Trzeba jednak zauważyć, że nigdy nie znaleziono zębów i czaszki

jednego osobnika zachowanych razem. Stąd też nie ma całkowitej pewności, że zęby i czaszki

należą do tego samego gatunku. Skamieniałości S. vexillarius, podobnie, jak i innych z rodzaju

Selenoportax, znajdowane są przede wszystkim w Pakistanie. Skamieniałości przypuszczalnie

należące  do  tych  zwierząt  były  też  notowane  z  Mjanmnie  (Birmie).  W  tym  roku  (2020)

opublikowano  z  kolei  opis  materiału  z  Tajlandii.  Nieco  młodszy  Selenoportax   giganteus,

wcześniej zaliczany do bardziej zaawansowanego rodzaju Pachyportax, mógł stanowić kamień

milowy  dla  wyodrębnienia  się  koronnych  Bovini.  W  porównaniu  do  swoich  przodków,

Selenoportax i   Pachyportax cechują  się  posiadaniem  proporcjonalnie  większych  zębów

trzonowych, z bardziej skomplikowaną powierzchnią cierną. Począwszy od form sprzed ok.
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https://www.researchgate.net/figure/Horn-cores-of-Pachyportax-giganteus-from-Tha-Chang-sandpit-No-10-A-TKK-153-right_fig5_342551552
https://www.researchgate.net/figure/Skulls-and-horn-cores-of-Selenoportax-vexillarius-from-Tha-Chang-sandpit-No-8-A-RIN_fig3_342551552
https://www.researchgate.net/figure/Selenoportax-vexillarius-A-C-PC-GCUF-10-84-lP3-D-F-PC-GCUF-10-77-rP4-G-I_fig2_307606963
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8 mln lat, zęby te stają się też coraz bardziej hypsodontowe. Zęby hypsodontowe, to takie,

których  korony  są  proporcjonalnie  wysokie  w  stosunku  do  pozostałych  wymiarów,

tj. szerokości i długości. Te cechy zbliżały  Selenoportax i  Pachyportax do koronnych Bovini,

aczkolwiek te ostatnie są pod tym względem dużo bardziej zaawansowane ewolucyjnie.
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Ryc. 25. Bawół wodny (Bubalus arnee) wraz z paroma mniejszymi gatunkami z rodzaju Bubalus

jest przedstawicielem azjatyckiego odgałęzienia kladu łączącego bawoły wewnątrz plemienia

Bovini. Zdj. Djambalawa (CC BY 3.0).

Ryc. 26. Bawół afrykański (Syncerus caffer) jest przedstawicielem afrykańskiego odgałęzienia kladu

łączącego bawoły wewnątrz plemienia Bovini. Zdj. Peter Steward (CC BY-NC 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/825ddecb-57c2-4860-afc4-cb713a20d5a0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/24f1a5ac-df5e-43da-8472-0eaba1f34cc4
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Sposób  ścierania  się  zębów  Selenoportax i  Pachyportax sugeruje,  że  były  to  zwierzęta

o mieszanej diecie. Można przypuszczać, że pierwsi, bazalni przedstawiciele plemienia Bovini

pojawili  się  w  Azji  Południowo-Wschodniej  w  odpowiedzi  na  zmieniające  się  warunki

klimatyczne. Klimat od dłuższego czasu stawał się coraz chłodniejszy i  suchy. Wobec tego,

występujące  w  tych  obszarach  pory  bezdeszczowe  stawały  się  bardziej  dotkliwe.
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Ryc. 27. Grupa młodych byków bantenga (Bos javanicus). To leśne bydło jest przedstawicielem kladu Bovina

w obrębie plemienia Bovini, który łączy w sobie dzikie i udomowione gatunki bydła, a także tybetańskiego jaka

i bizony. Grupa ta jest siostrzana względem kladu łączącego bawoły. Zdj. tontantravel (CC BY-SA 2.0).

Ryc. 28. Gaur (Bos gaurus) jest największym współcześnie żyjącym

wołowatym. Rekordowe byki potrafią osiągać 220 cm w kłębie i ważyć ok.

1500 kg. Zdj. Pjeganathan (CC BY-SA 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/2c02c04a-f806-4801-929c-0de8c19416b9
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/8fce474e-4c2b-4d12-b350-44157c2356b8
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Jednocześnie,  gęstość  lasów malała  i  tworzyło  się  coraz  więcej  półotwartych i  otwartych

środowisk.  Ulubione,  miękkie  źródła  pożywienia  stawały  się  trudniej  dostępne,  zwłaszcza

w trakcie pory suchej. Bazalne Bovini, dzięki swoim adaptacjom, mogły sobie jednak lepiej

poradzić  z  alternatywnym  źródłem  pokarmu,  jakim  były  bardziej  kserotermiczne  trawy.

Ich dieta pozostała mieszana, ale trawy i inne rośliny zielne środowisk otwartych miały w niej

większy udział, niż w przypadku pozostałych wołowatych  żyjących na tych samych terenach.

Większość  późniejszych  gatunków  kopalnych  można  bez  wątpliwości  zaliczyć  do  grupy

koronnej.  Plemię Bovini  wewnętrznie dzieli  się na dwa główne klady – Bubalina i Bovina.

Bubalina obejmuje współczesne gatunki zaliczane do rodzajów  Bubalus (ryc. 25) i  Syncerus

(ryc.  26),  które  w języku  polskim możemy określić  jako  bawoły  (kilka  azjatyckich  i  jeden

afrykański).  Drugi  z  kladów,  Bovina,  jest  reprezentowany przez  rodzaje  Bison,  Poephagus

i Bos do których należą odpowiednio bizony, tybetański jak oraz tury (w tym bydło domowe)

i ich  najbliżsi  kuzyni  (ryc.  27).  Należący  tutaj  gaur  (Bos  gaurus;  ryc. 28)  jest  największym

współcześnie żyjącym wołowatym. Rekordowe byki osiągają nawet 220 cm w kłębie i ważą
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Ryc. 29. Pokrewieństwa wewnątrz kladu Bovina na podstawie DNA

mitochondrialnego (mtDNA) i jądrowego (nDNA). Szarą przerywaną linią

zaznaczono alternatywny wynik uzyskiwany dla jaka (również na podstawie

jądrowego DNA), gdzie stanowi on grupę siostrzaną dla kladu żubra

i bizona. Ryc. Michał Loba (na podst. Fig.     2   w Nijman i wsp. 2008)

https://www.researchgate.net/figure/Mitochondrial-and-Y-chromosomal-phylogeny-of-bovine-species-The-mitochondrial_fig1_227791929
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ok. 1500 kg. Ich przeciętne rozmiary to około 188 cm w kłębie i 840 kg wagi. Dzikie populacje

tego azjatyckiego gatunku są narażone na wyginięcie, podobnie jak banteng (Bos javanicus;

ryc. 27). Tak jak ten ostatni, gaur daje się udomawiać i takie zwierzęta stanowią większość

żyjących obecnie przedstawicieli gatunku.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że kwestia pokrewieństw wewnątrz kladu Bovina jest bardzo

kontrowersyjna (ryc. 29). Zależnie od ujęcia, rodzaje które sobie wymieniliśmy wyżej bywają

traktowane  jako  podrodzaje  w  obrębie  pojedynczego  rodzaju  Bos.  Jeszcze  inni  autorzy

wszystkich przedstawicieli kladu Bovina włączają do rodzaju Bos nie zaprzątając sobie głowy

wyróżnianiem podrodzajów. Tak postąpił również Faysal Bibi (2013) ponieważ było to całkiem

zasadne  biorąc  pod  uwagę  wyniki  jego  badań  opartych  na  mitochondrialnym  DNA.

My jednak czynimy tutaj odstępstwo od jego spojrzenia na sprawę, gdyż jak sugerują nowsze

badania (np. Wang i wsp. 2018),   przypadku kladu Bovina dane mitochondrialne mogą być

mylne. Wrócimy jeszcze do tego zagadnienia dalej w tekście.

Do  kopalnych  przedstawicieli  plemienia  Bovini  zalicza  się  rodzaje  Hemibos,  Leptobos,

Pelorovis,  Proamphibos,  Simatherium i  Ugandax. Wszystkie można połączyć bądź z gałęzią

ewolucyjną bawołów – Bubalina (np. Hemibos i Ugandax), bądź z gałęzią ewolucyjną bizona

i tura – Bovina (np. Leptobos).
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Ryc. 30. Zęby trzonowe współczesnego bydła domowego (Bos primigenius taurus)

są selenodontowe, jak innych przeżuwaczy, ale bardziej hypsodontowe, a podłużne

listwy emalii mają wiele zafałdowań. Zdj. Peter Kemmer (CC BY-NC-SA 2.0).

https://www.researchgate.net/figure/Skull-of-Leptobos-vallisarni-V-60362-from-Gonghe-Qinghai-A-dorsal-view-B-lateral_fig7_310499975
https://www.researchgate.net/figure/Hemibos-triqueticornis-specimen-BMNH-40886-in-superior-view-left-lateral-view-right_fig3_222207902
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/ccf303fe-9a48-4db6-ba28-a136ff6ff81e
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Współcześni przedstawiciele plemienia to w głównej mierze wyspecjalizowani „trawożercy”.

Cechują się oni dużymi rozmiarami, masywną budową czaszki i aparatu gębowego, a także

dużymi,  hypsodontowymi  zębami  policzkowymi  (ryc.  30).  Zęby  Bovini  mają  też  bardziej

skomplikowaną, pofałdowaną powierzchnię cierną niż np. zęby Tragelaphini, które zachowały

pierwotną formę. Wszystko to są przystosowania do diety opartej na trawie.

Jak wcześniej  wspomniano, trawa jest pokarmem o stosunkowo niskiej  jakości  – bogatym

we włókno i stosunkowo ubogim w białko i inne składniki odżywcze. Być może wbrew intuicji,

ale  tak  się  składa,  że  duże  zwierzęta  mają  proporcjonalnie  niższe  zapotrzebowanie

metaboliczne na białka niż zwierzęta małe. Właśnie dlatego np. słonie mogą być tak duże

i jednocześnie  się  wyżywić.  Ta  sama  zasada  dotyczy  Bovini  –  są  tak  duże,  żeby  lepiej

wykorzystywać substancje odżywcze z pokarmu, którym się żywią.

Trawy są jednocześnie bardzo twarde. Prócz włókna, w ich tkanki są wkomponowane drobne

opalowe ziarenka – fitolity. Dodatkowo, żerując blisko powierzchni gruntu, zwierzęta wraz

z pokarmem pobierają  znaczące  ilości  pyłu.  Przeżucie  takiego  pokarmu wymaga zarówno

mocniejszego aparatu gębowego, jak i mocniejszych zębów.

Rozprzestrzenienie się poza Azję i gwałtowny rozwój koronnych Bovini zbiegło się w czasie

z niezwykłą  ekspansją  środowisk  trawiastych,  jaka  nastąpiła  w  późnym  miocenie,

a szczególnie w późniejszym pliocenie (łącznie pomiędzy ok. 8 a 2,6 mln lat temu). Trawy, jako

takie, były obecne we florze już od dawna. Pojawiły się być może już pod koniec kredy, ok. 66

mln lat  temu,  a  na pewno są obecne od  ok.  55 mln lat  (eocen).  A  do schyłku miocenu

stanowiły  one  jednak  tylko  jeden  z  komponentów  lokalnych  ekosystemów  roślinnych.

Dalsze osuszanie  i  ochładzanie  się  klimatu  najwyraźniej  otworzyło  dla  nich  furtkę,

która pozwoliła im skolonizować tereny wcześniej zajęte przez rośliny drzewiaste. Z końcem

miocenu, a zwłaszcza w pliocenie, zaczęły się pojawiać pierwsze prawdziwe sawanny, stepy

i inne  formacje  trawiaste.  Było  to  też  związane  z  pojawieniem  się  gatunków  traw

wykorzystujących odmienny typ fotosyntezy (tzw. typ C4, w opozycji do typu C3), pozwalający

na  oszczędniejszą  gospodarkę  wodną.  Tego  typu  trawy  lepiej  radzą  sobie  z wysokimi
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temperaturami  i  zajęły  obszary  otwarte  występujące  w  niższych  szerokościach

geograficznych.  To  właśnie  one  porastają  afrykańskie  sawanny.  Rosną  gęściej  i  obficiej

od traw typu C3, ale jako pokarm cechują się jeszcze niższą od nich jakością (więcej włókna

i fitolitów).

Ta dominacja traw utrzymuje się do dzisiaj, aczkolwiek tylko na tych obszarach, gdzie jest

za sucho i za zimno (lub za gorąco) dla roślin drzewiastych. W utrzymywaniu się zbiorowisk

trawiastych  pomagają  też  zwierzęta,  które  np.  zjadają  dopiero  co  wschodzące  rośliny

drzewiaste, czy też wręcz usuwają dorosłe drzewa, jak np. słonie. Dzięki aktywności zwierząt,

formacje  trawiaste  istnieją  również  w  środowiskach,  w  których  inaczej  zostałyby  szybko

zdominowane  przez  drzewa  i  krzewy.  W  ten  sposób  utrzymują  się  np.  śródleśne  łąki

(wiele z nich  powstało  jednak  najpierw  za  sprawą  człowieka).  Pomiędzy  trawami,

a „trawożercami” wykształcił się zatem obopólny układ.

Z Azji Południowo-Wschodniej, plemię Bovini wywędrowało w pierwszej kolejności do Arabii

i stamtąd do Afryki. Później rozprzestrzeniło się również po Europie i pozostałych częściach

Eurazji.  Współcześnie,  za  sprawą  człowieka,  jest  obecne  niemal  na  całym  świecie

(wyjąwszy Antarktydę i obszary pustynne). We współczesnej Europie niemal nie ma dziko-

żyjących  przedstawicieli  tego  plemienia.  Wyjątek  stanowią  izolowane  populacje  żubra

28

Ryc. 31. Zmontowany szkielet tura (Bos primigenius) sprzed ok. 8600 lat w Muzeum

Narodowym w Kopenhadze (Dania). Warto zwrócić uwagę na długie wyrostki kolczyste

kręgów piersiowych i stosunkowo długie kończyny. Zdj. Richard Mortel (CC BY 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/f7c51173-3cc0-4238-8bc2-ae9fef957153
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(Bison bonasus). W przeszłości geologicznej było jednak inaczej i zwierzęta te występowały

liczniej.  W  kolekcji  PAN  Muzeum  Ziemi  w  Warszawie  znajdują  się  skamieniałości  dwóch

gatunków  (ryc.  35),  które  występowały  na  terenie  obecnej  Polski  w  czasie  trwania

plejstocenu ( ok. 2,6 mln – 12 tys. lat temu).

Jednym  z  tych  gatunków  był  tur  (Bos   primigenius;  ryc.  31,  32).  Można  przypuszczać,

że wspólna linia ewolucyjna rodzajów Bos i  Bison wyodrębniła się około 2-2,5 mln lat temu,

gdzieś spośród różnych form kopalnego rodzaju  Leptobos, zamieszkujących wówczas rejony

Pakistanu i północnych Indii. Linie  Bos i  Bison ostatecznie rozdzieliły ok. 850 tys. lat temu.

Najstarsze skamieniałości,  jakie można zaliczyć do rodzaju  Bos pochodzą z Afryki  (Etiopia)

i liczą sobie ok. 800-600 tys. lat. W porównaniu z rodzajem  Leptobos,  a także z bizonami,

rodzaj Bos ma bardziej zaawansowaną ewolucyjnie budowę czaszki. Wykazuje jednak pewne

podobieństwa  do  rodzaju  Pelorovis z  późnego  pliocenu  i  wczesnego  plejstocenu  Afryki.

Pojawiła  się  zatem  propozycja,  że  w  rzeczywistości  rodzaj  Bos może  mieć  pochodzenie

Afrykańskie, nie związane z rodzajami Leptobos i Bison. Hipoteza ta wymaga  jednak dalszych

badań i na tą chwilę nie ma żadnych dodatkowych argumentów, które by ją wspierały. 
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Ryc. 32. Porównanie  wyglądu tura (wyżej) ze współczesnym bydłem domowym rasy Hecka

(niżej). Po lewej są zilustrowane byki, po prawej krowy. Ryc. Dfoidl (CC BY-SA 3.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/39edff20-2678-4ede-8d5d-00efe55cc028
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Najstarsze skamieniałości zaliczane do pierwotnej formy gatunku Bos primigenius pochodzą

z Tunezji i liczą sobie około 700 tys. lat. Najstarsze Europejskie skamieniałości (Włochy) liczą

sobie około 600-500 tys. lat. Ta pierwotna forma tura podzieliła się na populację wyraźnie

europejską (Bos primigenius primigenius) i wyraźnie azjatycką (Bos primigenius namadicus)

prawdopodobnie około 200 tys. lat temu. Dzika forma tura jest uznana za wymarłą, jednak

przetrwała  wyjątkowo  długo.  Ostatnia  samica  podgatunku  europejskiego  padła  w  Polsce

w 1627  r.  n.e.  w  Puszczy  Jaktorowskiej,  na  Mazowszu.  W  Jaktorowie  stoi  obecnie  głaz

upamiętniający to wydarzenie.

Dzięki  temu,  że  gatunek  przetrwał  do  czasów  historycznych,  możemy  o  nim  powiedzieć

znacznie więcej, niż o większości kopalnych wołowatych. Zwierzę było zbudowane bardziej

atletycznie niż większość ras współczesnego bydła domowego (ryc. 32). Obszar barków był

szczególnie dobrze umięśniony i rozbudowany. Nogi były proporcjonalnie długie. Dorosłe byki

były wyraźnie większe od krów, ciemno umaszczone, z jasną pręgą biegnącą wzdłuż grzbietu.

Nosiły  długie,  zaginające  się  do  przodu  rogi.  Krowy  i  cielęta  miały  rdzawo-brunatne

umaszczenie.  Krowy,  podobnie jak u wszystkich koronnych Bovini,  również posiadały rogi,

aczkolwiek  zwykle  mniej  okazałe  niż  samce.  Ich  wymiona  były  znacznie  mniejsze

niż u współczesnych,  mlecznych ras  bydła.  Prawdopodobnie tworzyły  one niewielkie stada

rodzinne  (krowy,  ich  córki  oraz  cielęta)  o  stosunkowo  luźnych  więzach,  liczące  do  około

30 osobników. Pomiędzy stadami nie istniała zacięta rywalizacja. Następowała też częściowa

wymiana osobników. Młode byki,  przegonione z matczynych stad, tworzyły swoje własne,

mniejsze grupy (jak np. młode bantengi na ryc. 27). Dojrzałe samce prowadziły samotniczy

tryb życia.  I  starsze i  młodsze,  przyłączały  się  do żeńskich stad w okresie  rui,  konkurując

ze sobą nawzajem o dostęp do samic.

Skamieniałości w kolekcji PAN Muzeum Ziemi (ryc. 35 A) pochodzą z utworów interglacjału

eemskiego – jednego z ciepłych okresów oddzielających od siebie poszczególne zlodowacenia

(glacjały).  Interglacjał eemski rozpoczął się ok. 130 tys. lat temu, a zakończył ok. 115 tys.

lat temu. W czasie optimum klimatycznego średnie temperatury roczne były nieco wyższe niż

obecnie.  Szczególnie  zimy  były  bardzo  łagodne.  Umożliwiło  to  występowanie  roślin

(obok tych,  które możemy spotkać i  dzisiaj),  które obecnie występują tylko w cieplejszym

klimacie  śródziemnomorskim.  Tereny  Europy  środkowej  były  wówczas  pokryte  bujnymi

lasami,  z  przeważającym  udziałem  drzew  liściastych.  W  związku  z  tym  uważa  się,
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Ryc. 34. Bizon amerykański (Bison bison). Kopalny bizon stepowy (Bison priscus) był

prawdopodobnie bardzo podobny do swojego współczesnego potomka. Był jednak

od niego przeciętnie większy i posiadał długie rogi. Zdj. Dennis Jarvis (CC     BY-SA 2.0  ).

Ryc. 33. Zmontowany szkielet bizona stepowego (Bison priscus) w Yukon Beringia

Interpretive Centre (Whitehorse, Kanada). Bardzo długie wyrostki kolczyste nadawały

zwierzęciu „garbaty” wygląd, zbliżony do współczesnego bizona amerykańskiego.

Zdj. Travis S. (CC     BY-NC 2.0  ).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/17da67c9-63e1-412e-acbc-3b1c16093ba0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/ce3d2d30-53aa-4a12-8ce4-66abec6854b4
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że przynajmniej  w  tym  czasie  tury  zamieszkiwały  właśnie  środowiska  leśne  (jak  dzisiaj

banteng  i  gaur).  Pomimo  to  pozostały  prawdopodobnie  przede  wszystkim  „trawożerne”.

Do wypasania  się  wykorzystywały  śródleśne  łąki  oraz  obszary,  które  w  naturalny  sposób

powstrzymywały  sukcesję  leśną  –  bagna,  torfowiska,  czy  podmokłe  brzegi  rzek  i  jezior.

Nie jest jednak wykluczone, że na innych obszarach, tudzież w innych okresach, mogły one

też żyć na terenach otwartych.

Panuje  zgodność,  co  do  poglądu,  że  tur  był  bezpośrednim  przodkiem  europejskiego

i indyjskiego bydła domowego, które tradycyjnie nosi swoją własną nazwę gatunkową,  Bos

taurus.   Zazwyczaj  uznaje  się  to  tradycyjne  rozróżnienie,  aczkolwiek  z punktu  widzenie

biologicznej  definicji  gatunku  bydło  domowe  należy  do  tego  samego  gatunku,  co  tur

(podobnie jak np. psy domowe należą do tego samego gatunku, co wilki).

Innym  plejstoceńskim  przedstawicielem  plemienia  Bovini  w  kolekcji  PAN  Muzeum  Ziemi

(ryc. 35  B)  jest  bizon  stepowy,  zwany  też  prażubrem  (Bison   priscus;  ryc.  33).

Jak wspomnieliśmy wcześniej, przypuszcza się, że  linia ewolucyjna rodzaju Bison ostatecznie

oddzieliła się od linii  rodzaju  Bos około 850 tys. lat temu, prawdopodobnie gdzieś w Azji.

Z kolei linia prowadząca bezpośrednio do bizona stepowego zaczęła się wyodrębniać pewnie

około  425  tys.  lat  temu.  Część  tej  pierwotnej  populacji  przekroczyła  Morze  Beringa

(korzystając z istniejących wówczas pomostów lądowych), dostając się do Ameryki Północnej

około 150 tys. lat temu. Ta amerykańska populacja zaczęła potem ewoluować niezależnie i jej

współczesnym spadkobiercą jest bizon amerykański (Bison bison). Do Europy bizon stepowy
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Ryc. 35. Skamieniałości reprezentantów plemienia Bovini w kolekcji PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

A. Tur (Bos primigenius), B. Bizon stepowy (Bison priscus) określany też mianem prażubra. Zdj. Michał Loba

(PAN Muzeum Ziemi).
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zawitał około 60 tys. lat temu. Była to połowa zlodowacenia Wisły, które rozpoczęło się ok.

115 tys. lat temu i zakończyło ok. 12 tys. lat temu. Zwierzę było dość powszechne, zwłaszcza

w czasie  tzw.  maksimum  ostatniego  zlodowacenia,  od  ok.  30  do  ok.  14  tys.  lat  temu

(występowały jednak regionalne różnice, tak że na niektórych obszarach jego liczebność w

tym okresie spadła, a nie wzrosła). Na obszarze większej części Eurazji, bizon stepowy wymarł

wraz z końcem plejstocenu, około 12 tys. lat temu.

Bizon  stepowy  wyglądał  prawdopodobnie  bardzo  podobnie  do  współczesnego  bizona

amerykańskiego  (Bison bison;  ryc.  4,  34).  Przeciętnie był  jednak od niego większy i  nosił

dłuższe, bardziej okazałe rogi. Zwierzęta żyły na tzw. stepie mamucim. Był to jedyny w swoim

rodzaju ekosystem,  który w środku maksimum zlodowacenia Wisły  (ok.  20 tys.  lat  temu)

rozciągał  się  od  Półwyspu  Iberyjskiego,  przez  centralne  obszary  Eurazji  po  tereny

współczesnej  Kanady.  Było  to  środowisko  o  bardzo  suchym  i  chłodnym  klimacie,

zdominowane przez trawy (typu C3)  i  inne rośliny zielne.  Roślin drzewiastych było bardzo

mało, często w skarlałej formie, bądź też nie występowały w ogóle. Ekosystem ten nie ma

dokładnego odpowiednika w żadnym wśród współczesnych. Wbrew dawnym wyobrażeniom,

obecnie  uważa  się,  że  było  to  jednak  bardzo  zasobne  środowisko,  o  wydajności

porównywalnej do współczesnych sawann, czego świadectwem są odkrywane obecnie gleby

kopalne. W związku z powyższym, bizon stepowy był zapewne zdeklarowanym „trawożercą”.
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Ryc. 36. Współczesny żubr (Bison  bonasus). Zdj. Erik Olsson (CC BY-NC-SA 2.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
https://search.creativecommons.org/photos/c0267b72-0eda-4ceb-9d95-86feb2b716e9
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Kwestia  pokrewieństw  pomiędzy  różnymi  kopalnymi  i współczesnymi  bizonami  nie  jest

w pełni  rozwiązana.  W  przeszłości  wyróżniano  kilkadziesiąt  kopalnych  gatunków.

Obecnie ustaliło  się  ich  również  parę.  Niemniej,  nie  jest  wykluczone,  że  taka  duża  ilość

wydzieleń jest nieuzasadniona.  Guthrie (1970) stwierdził nawet, że „gdyby bizony nie miały

rogów, niektórzy paleontolodzy uwzględniliby możliwość umieszczenia wszystkich kopalnych

i współczesnych  bizonów  wobrębie  jednego  morfo-gatunku  (wolne  tłumaczenie)”.

W rzeczywistości, w historii na pewno występował więcej niż jeden gatunek biologiczny, ale

które z obecnie istniejących wydzieleń rzeczywiście są realnymi gatunkami, a które wynikiem

nadinterpretacji badaczy, trudno orzec.

Współczesny  żubr,  czyli  bizon  europejski  (Bison bonasus;  ryc. 36),  nie  posiada

niepodważalnego  zapisu  kopalnego,  który  poprzedzałby  koniec  ostatniego  zlodowacenia

(ok. 12 tys. lat temu). Jego pochodzenie jest zagadką. Dzisiaj jesteśmy bliżej jej rozwiązania

niż kiedykolwiek, jednak historia jest bardzo zawiła. Naukowcy od lat borykali się z pewnym

problemem – o ile DNA jąder komórkowych żubra (pochodzące zarówno od ojca, jak i od

matki) zbliża go do bizona amerykańskiego, tak jak rozsądek podpowiada, to mitochondrialne

DNA (dziedziczone jedynie po matce) jest bliższe temu u współczesnego bydła domowego

(ryc. 29). 

Dzisiejsza populacja żubra jest wynikiem przejścia przez tzw. „szyjkę od butelki”. Wszystkie

współcześnie  żyjące zwierzęta  pochodzą od  12 sztuk,  które  ocalono po pierwszej  wojnie

światowej.  Dzika  populacja  zwierzęcia  została  praktycznie  wybita  w  czasie  wojny.

Ocalałe zwierzęta reprezentują tylko wycinek zróżnicowania genetycznego,  jakie żubr miał

w czasach historycznych. Niemniej, udało się pozyskać DNA żubrów żyjących przed pierwszą

wojną światową,  aż  po  wczesny  holocen (ok.  12  tys.  lat  temu).  Okazało  się,  że  ich pula

genetyczna bardzo różniła się od tej obecnej, ale również zawierała mitochondrialne DNA

zbliżone do tura.

Wreszcie  „na  warsztat”  wzięto  różne  kości  bizona  z  plejstocenu.  Pamiętacie  wypowiedź

prof. Guthriego,  że  „gdyby  nie  rogi…”?  Otóż  w  materiale  kopalnym  kompletne  szkielety

zdarzają się bardzo rzadko. W ogromnej  większości  przypadków nie dysponujemy czaszką

z możdżeniami,  która  jednoznacznie  potwierdzałaby  przynależność  gatunkową  zwierzęcia.

Zakładano  jednak,  że  wszystkie  te  kości  należały  do  bizona  stepowego  (Bison   priscus).
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Po zbadaniu  ich  DNA  okazało  się  jednak,  że  część  z  nich  miała  genom  bliższy  żubrowi.

Istniały dwie,  niezależne  populacje  takich  zwierząt,  które  występowały  w Europie

naprzemiennie  z  bizonem  stepowym.  Jak  sobie  wcześniej  wspomnieliśmy,  ten  ostatni

występował  licznie  pomiędzy  30  a  14  tys.  lat  temu,  w  czasie  maksimum  ostatniego

zlodowacenia,  ale  wcześniej  i  później,  to  właśnie  przodkowie  współczesnego  żubra  byli

najpowszechniejsi  (w  niektórych  rejonach  Europy  najwyraźniej  było  na  odwrót).

Jedna z dwóch antycznych populacji  żubra wymarła bezpotomnie, ale druga dała początek

żubrowi  współczesnemu.  Te  przypuszczenia  oparte  o  DNA  znajdują  wsparcie  w  postaci

malowideł naskalnych z okresów przejściowych, kiedy i bizon stepowy i przodkowie żubra

występowali  na  tym  samym  obszarze.  Malowidła  przedstawiają  na  zmianę  zwierzęta

przypominające współczesnego bizona amerykańskiego, z dużym garbem i długimi rogami

oraz zwierzę o krótkich rogach i małym garbie, przypominające żubra.
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Ryc. 37. Drzewo pokrewieństw pomiędzy turami a bizonami.

Grube, wewnętrznie pokolorowane gałęzie reprezentują faktyczne

różnicowanie się gatunków. Cienkie gałązki, wewnątrz tych

grubych, reprezentują różnicowanie się mitochondrialnego DNA

w populacji. W myśl jednej z hipotez o pochodzeniu żubra,

różnicowanie się genów nie poszło  w zgodzie z różnicowaniem się

gatunków, stąd żubr wydaje się bliższy turowi w badaniach

opartych wyłącznie o mtDNA. Zjawisko to nazywa się

niekompletnym sortowaniem genów. Ryc. Michał Loba

(PAN Muzeum Ziemi; na podst. fig. 8 w Grange i wsp. 2018).

https://www.mdpi.com/1424-2818/10/3/65
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Wciąż nie jest jasne, skąd się wzięło mitochondrialne DNA tura w genomie żubra. Są dwie

hipotezy,  które  starają  się  to  wyjaśnić.  Jedna  z  nich  zakłada,  że  żubr  jest  wynikiem

hybrydyzacji,  tj.  skutecznego  krzyżowania  się  bizona  stepowego  z  turem.  Nie  jest  to

niemożliwe  –  współcześnie  bydło  domowe  może  się  krzyżować  zarówno  z  bizonem

amerykańskim, jak i z żubrem. Jednak tylko samice pochodzące z takich relacji są płodne –

samce są sterylne. Pomysł polega więc na tym, że gdzieś na obszarze współwystępowania

razem populacji bizona stepowego i tura (izolowanych względem pozostałych przedstawicieli

obydwu  gatunków),  byki  bizona  stepowego  kryły  regularnie  krowy  tura.  W  ten  sposób,

w lokalnej populacji, jądrowe DNA tura zostało wyparte w większości przez to bizona, jednak

mitochondrialne DNA, dziedziczone po matce,  przetrwało.  Wśród ssaków, hybrydy zwykle

cechują się niższym poziomem dostosowania niż gatunki rodzicielskie, toteż zazwyczaj nie są

w stanie przekazać swoich genów dalej. Nowo powstały żubr znalazł najwyraźniej  dla siebie

niszę ekologiczną, w której radził sobie wystarczająco dobrze. Później drogi bizona i nowego

gatunku żubra się rozeszły.

Alternatywna  hipoteza  zakłada,  że  obecność  mtDNA  tura  u  żubra  jest  wynikiem  tzw.

niekompletnego  sortowania  genów.  Chodzi  o  to,  że  rozdzielanie  się  linii  ewolucyjnych

poszczególnych genów nie odbywa się dokładnie w takim samym czasie, co rozdzielanie się

całych  gatunków.  Rozdzielenie  się  dwóch  gatunków  oznacza  zatrzymanie  przepływu

informacji genetycznej pomiędzy dwiema populacjami zwierząt, tak że członkowie obydwu

populacji  potomnych  nie  krzyżują  się  więcej  ze  sobą.  Jednak  rozdzielenie  się  linii

ewolucyjnych poszczególnych genów może odbywać się wcześniej, przed wyodrębnieniem się

dwóch gatunków. Jeśli  spojrzymy na ryc. 37, wówczas zobaczymy, że praprzodek rodzajów

Bos i Bison podzielił się na odpowiadające im dwie linie ewolucyjne. Jednak linie ewolucyjne

mitochondrialnego DNA nie poszły tym samym tropem i jedna z gatunkowych gałęzi ewolucji

zawierała  przez  dłuższy  czas  dwie  linie  genowe,  zarówno  tą  żubra,  jak  i  bizona.  Na  tym

właśnie  polega niekompletne sortowanie  genów.  Z  kompletnym sortowaniem mielibyśmy

do czynienia  wówczas,  gdyby  wszystkie  genowe  linie  ewolucyjne  pokrywały  się  z  liniami

gatunkowymi.  Dopiero  dużo  później  w  ewolucji  żubr  oddzielił  się  od  bizona  stepowego,

a każdy z nich odziedziczył tylko jedną z dwóch linii ewolucyjnych mtDNA wcześniej obecnych

w populacji. Ten podział rozpoczął się około 425 tys. lat temu, ale pozostawał niekompletny

(z częstym krzyżowaniem się zwierząt) aż do około 150 tys. lat temu. Wedle tej hipotezy, żubr
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jest jak najbardziej bliżej spokrewniony z bizonem amerykańskim, niż z  bydłem domowym,

a obecność mtDNA podobnego do tura jest wynikiem niekompletnego sortowania genów.

Jeśli  jednak nasze  badania  ewolucji  oprzemy wyłącznie  na  mtDNA,  to  otrzymamy złudne

wrażenie,  że  żubr  jest  bliżej  spokrewniony  z  bydłem domowym (turem) niż  z  bizonem –

spójrzcie na wewnętrzne drzewo genowe na ryc. 37. Skomplikowane, prawda?

Współczesny  żubr  (Bison  bonasus)  jest  większym  oportunistą  żywieniowym,  niż  był  jego

plejstoceński kuzyn, bizon stepowy. Jest zarówno „trawo-”, jak i  „liściożerny”, w zależności

od pory  roku  i  dostępności  danego  typu  pożywienia.  Jak  się  okazuje,  to  samo  tyczy  się

leśnego podgatunku bizona amerykańskiego (Bison bison athabascae), mimo że główną część

jego diety stanowią trawy.

Tym  sposobem  prześledziliśmy  gałąź  ewolucyjną  podrodziny  Bovinae,  w  obręb  której

wchodzą  plemiona  Boselaphini,  Tragelaphini,  Bovini  oraz  saola  wietnamska.  Pamiętajmy,

że nawet  nie  przyjrzeliśmy  się  bliżej  podrodzinie  Antilopinae,  która  jest  dużo  bardziej

zróżnicowana niż podrodzina Bovinae.  Około 18 mln lat  temu, wołowate wyodrębniły  się

spośród  innych  przeżuwaczy  jako  stosunkowo  małe  zwierzęta,  przypominające  nieco

współczesną  czykarę  dekańską  (Tetracerus   quadricornis;  ryc.17).  Zaczynając od tych

drobnych,  leśnych  form,  zróżnicowały  się  szalenie.  Wykształciły  przystosowania

do najróżniejszych  nisz  ekologicznych.  Cześć  jest  zdeklarowanymi  „liściożercami”

lub „trawożercami”, inne mają mieszaną, bardziej oportunistyczną dietę. Początkowo krótkie

i proste rogi przybrały najrozmaitsze kształty, ewoluując równolegle do różnych stylów walki

pomiędzy samcami poszczególnych gatunków (ale też pewnie wedle gustu samic). Są wśród

nich zarówno „szermierze”,  jak i  „zapaśnicy”,  czy  „tarany”.  Wiele spośród nich zachowało

sylwetkę  długonogiej  antylopy,  jednak  plemię  Bovini,  jednocześnie  specjalizując  się

w „trawożerności”,  skręciło  w  innym  kierunku  –  dużych  rozmiarów  i  ogromnej  masy,

charakterystycznie  wyróżniając  się  w  ten  sposób  na  tle  pozostałych  członków  rodziny.

Być może wiedząc to wszystko, nasze spojrzenie na kolejną spotkaną krowę nieco się zmieni.

Ostatecznie, to fascynujące stworzenia, mające za sobą złożoną historię ewolucyjną.

Dr Michał Loba
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