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O ssakach drapieżnych 

- część 1 - 

Początki drapieżnych i psokształtne 

 

Wśród różnorodnych zwierząt, jakie żyją obecnie na naszej planecie, jak i pośród tych 

kopalnych, drapieżniki zawsze budziły w ludziach swoistą mieszankę lęku i fascynacji. 

Kiedy myślimy o przeszłości geologicznej, zapewne od razu przed oczami wyobraźni stają 

nam „krwiożercze” tyranozaury. Z kolei, kiedy myślimy o współczesnej przyrodzie, 

zapewne przyjdzie nam do głowy lew lub wilk. Te ostatnie dwa gatunki są 

przedstawicielami dużej i wiekowej linii ewolucyjnej ssaków – drapieżnych (Carnivora). 

Mówiąc o drapieżnych, w tym tekście będziemy mieli na myśli właśnie tę konkretną 

grupę ssaków. Miejscami pojawią się też pewne trudniejsze pojęcia związane                           

z badaniem pokrewieństw ewolucyjnych pomiędzy organizmami żywymi. Trudno jest 

dobrze wyjaśnić te pojęcia w kilku słowach, stąd też polecamy lekturę innego naszego 

tekstu, który te zagadnienia wyjaśnia. 

Słowo „drapieżne” budzi automatycznie pewne skojarzenia. Przywodzi na myśl 

wspomnianych już dużych mięsożerców, jak lwy i wilki. W znaczeniu grupy 

systematycznej zwierząt, drapieżne mieszczą w sobie jednak całe spektrum różnych 

form, z których nie wszystkie są aż tak „krwiożercze”, jak te już przywołane. Grupa liczy 

około 296 współcześnie żyjących gatunków zgrupowanych w 14 rodzin. Kotowate 

(Felidae) i psowate (Canidae) to tylko dwie spośród nich. Do drapieżnych należało też 

kilka grup kopalnych, które nie pozostawiły po sobie żyjących potomków. 

 

1. Carnivoramorpha i „miakidy” 

Drapieżne (rozumiane jako grupa całkowita, nazywana często Carnivoramorpha) 

pojawiły się na Ziemi prawdopodobnie już około 63 mln lat temu, czyli stosunkowo 

niedługo po tym, jak z końcem mezozoiku wyginęły nie-ptasie dinozaury (ok. 66 mln lat 

http://mz.pan.pl/pl/drzewa-rodowe-organizmow-podstawowe-nazewnictwo/
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temu). Te najwcześniejsze drapieżne łączy się w obrębie wymarłej rodziny „miakidów” 

(„Miacidae”). Nazwę podajemy w cudzysłowie, gdyż obecnie uważa się, że jest to grupa 

parafiletyczna. Część z jej przedstawicieli była prawdopodobnie bliżej spokrewniona          

z koronnymi drapieżnymi niż z pozostałymi swoimi pobratymcami. „Miakidy” przetrwały 

dość długo, bo wyginęły dopiero około 28 mln lat temu. Dobrym przykładem 

przedstawiciela tej grupy może być rodzaj Vulpavus (ryc. 1) sprzed około 45 mln lat. Tym, 

co świadczy o pokrewieństwie „miakidów” z koronnymi drapieżnymi są ich zęby (jak to 

często ma miejsce w przypadku ssaków). Zwierzęta te miały już bowiem wykształcone 

łamacze (ryc. 2). Polska nazwa nie oddaje zbyt dobrze funkcji tych zębów. Na łamacze 

składa się para powiększonych zębów po każdej stronie pyska – dolny pierwszy 

trzonowiec i górny czwarty przedtrzonowiec. W czasie zamykania szczęk spotykają się 

one ze sobą w sposób przypominający działanie nożyc lub sekatora. W związku z tym, 

podstawową funkcją łamaczy jest raczej cięcie, a nie łamanie. Dolny łamacz – pierwszy 

ząb trzonowy żuchwy – ma jednak dwudzielną budowę, tak że jego przednia część – 

trigonid, spotyka się z górnym łamaczem i jest zwykle odpowiedzialna za cięcie, za to 

tylna część – talonid, spotyka się z pierwszym górnym trzonowcem i współuczestniczy 

wówczas w miażdżeniu i przeżuwaniu (ryc. 9). 

Drapieżne wywodzą się prawdopodobnie od wszystkożernych lub owadożernych 

przodków, a wykształcenie się łamaczy (takich, jak wyżej opisane) było specyficznym 

Ryc. 1. Vulpavus profectus („Miacidae”, Carnivoramorpha). 

Z koronnymi drapieżnymi łączyła go obecność łamaczy w uzębieniu. 

Zdj. Michael Brett-Surman (CC0). 

https://ids.si.edu/ids/media_view?id=ark:/65665/m3552fd7e338234084bc1641c47fd01532&defaultView=image_dynamic
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
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tylko dla nich przystosowaniem do pożywiania się mięsem innych kręgowców.                  

Nie oznacza to, że drapieżne były jedynymi drapieżnikami w historii ssaków. Na podobny 

„pomysł” wpadły np. „kreodonty” („Creodonta”). Zwierzęta te przypominały 

powierzchownie kotowate i również wykształciły łamacze – były one jednak budowane 

przez odmienne zęby niż w przypadku drapieżnych. Dzisiaj przypuszcza się, że 

tradycyjnie rozumiane „kreodonty” stanowią grupę polifiletyczną, gdyż ich zęby były 

odmienne nie tylko od drapieżnych, ale też pomiędzy różnymi przedstawicielami grupy. 

Zwierzęta te wyginęły bezpotomnie około 6 mln lat temu. Drapieżnictwo wyewoluowało 

niezależnie również wśród torbaczy. 

Skąd w ogóle taki trend ewolucyjny? Mięso stanowi wyjątkowo wydajny zasób 

energetyczny – zarówno w porównaniu z pokarmem roślinnym, jak i z owadami. 

Ponadto, w przeciwieństwie do chitynowych pancerzy owadów oraz tkanek roślinnych, 

dość łatwo się trawi, w związku z czym drapieżniki nie potrzebują rozbudowanych 

układów pokarmowych, jak np. roślinożercy. Oczywiście mięsożerność ma też swoje 

wady. Żadne zwierzę nie chce przecież skończyć „na talerzu” drapieżnika. O ile czasem 

Ryc. 2. Czaszka (wyżej) i żuchwa (niżej) współczesnego szakala 

złocistego (Canis aureus). Czerwonymi okręgami zaznaczono 

łamacze. Zdj. (1, 2) Phil Myers, Animal Diversity Web (CC BY-NC-

SA 3.0). Zmienione przez Michała Loba, PAN Muzeum Ziemi 

w Warszawie (CC BY-NC-SA 4.0). 

https://animaldiversity.org/accounts/Canidae/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Canidae/Canis_aureus/lateral/
https://animaldiversity.org/accounts/Canidae/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Canidae/Canis_aureus/lower_lateral/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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można trafić na padlinę, to zazwyczaj trzeba jednak najpierw złapać i zabić ofiarę, która 

będzie uciekać i bronić się. Polowanie jest więc zajęciem wyjątkowo wyczerpującym            

i ryzykownym. Nie zawsze kończy się sukcesem, a także grozi ranami i kontuzjami. 

Drapieżniki są też zależne od stanu populacji ich ofiar, wobec czego nigdy nie mogą 

osiągnąć aż takiej liczebności, jak roślinożercy. Dany ekosystem jest w stanie utrzymać 

co najwyżej paru drapieżników zajmujących tą samą niszę ekologiczną, w porównaniu     

z wieloma różnymi gatunkami roślinożerców. Najwyraźniej jednak plusy z bycia 

mięsożercą okazały się na tyle korzystne w niektórych liniach ewolucyjnych, że 

przystosowania do takiego trybu życia uległy utrwaleniu. 

Podobnie jak wielu współczesnych przedstawicieli grupy, wczesne drapieżne były 

prawdopodobnie „mezo-mięsożercami” (mesocarnivores, ang.), tj. mięso innych 

kręgowców stanowiło dla nich pomiędzy 50%, a 70% diety. Pozostałą część uzupełniały 

owadami i/lub owocami. W związku z tym, zwierzęta te miały dość zróżnicowane 

uzębienie. Duże i mocne kły wraz z siekaczami służyły do chwytania i zabijania zdobyczy. 

Stożkowate przedtrzonowce przytrzymywały ofiarę. Łamacze służyły do przecinania 

grubej skóry i przede wszystkim do odcinania fragmentów mięsa. Trzonowce natomiast 

nadawały się świetnie do miażdżenia pancerzy owadów, jak i przeżuwania owoców. 

Ta różnorodność diety przesądziła zapewne o większej elastyczności ewolucyjnej 

drapieżnych w porównaniu ze wspomnianymi już „kreodontami”, czy niektórymi 

drapieżnymi torbaczami. W tych grupach cały garnitur uzębienia został 

podporządkowany pod mięsożerność. 

 

2. Koronne drapieżne (Carnivora), czyli psokształtne (Caniformia)                     

i kotokształtne (Feliformia) 

Koronne drapieżne (ryc. 3) wyodrębniły się prawdopodobnie spośród „miakidów”. 

Możemy je rozpoznać po tym, że w przeciwieństwie do tych ostatnich, posiadały 

skostniałą komorę ucha środkowego – bulla tympanica (łac.; ryc. 4). Niemal od razu 

podzieliły się one na psokształtne (Caniformia) i kotokształtne (Feliformia). Można by 

przypuszczać, że pierwsza z tych grup łączy w sobie zwierzęta, które generalnie 



PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – O ssakach drapieżnych – część 1 – psokształtne 
 

5 
 

przypominają psy, zaś druga te przypominające koty. Być może taki był pierwotny zamysł 

twórców tych nazw, jednak w praktyce sytuacja wygląda nieco inaczej. 

Z jednej strony, przedstawicieli danej grupy łączą więzy genetyczne, wskazujące na ich 

bliskie pokrewieństwo. Cechą anatomiczną, wykorzystywaną również do identyfikacji 

form kopalnych, jest natomiast budowa komory ucha środkowego (ryc. 4, 7, 8). 

Najogólniej, struktura ta jest u drapieżnych budowa głównie przez dwie kości – tylną 

kaudalną entotympaniczną (zwykle położoną bardziej z tyłu) i ektotympaniczną (zwykle 

zajmującą bardziej przednią pozycję). Na prenatalnym etapie życia i zaraz po urodzeniu, 

komora ucha środkowego nie jest jeszcze wykształcona. Obydwie budujące ją kości 

zaczynają rosnąć niezależnie od siebie i jednocześnie ulegają resorpcji od wewnątrz, 

dzięki czemu w ich obrębie powstaje pusta przestrzeń. Kiedy obydwie kości urosną już 

wystarczająco mocno, spotykają się ze sobą nawzajem. U kotokształtnych, w miejscu 

tego spotkania powstaje dwuwarstwowa przegroda, która oddziela od siebie jamę ento- 

i ektotympaniczą (ryc. 4 B, 8 A). Kontaktują się one ze sobą tylko za pośrednictwem 

małego okienka, które powstaje w przegrodzie. Nie u wszystkich przedstawicieli 

Ryc. 3. Drzewo pokrewieństw ewolucyjnych pomiędzy współczesnymi drapieżnymi (Carnivora). 

Ryc. Michał Loba, na podstawie Nyakatura i Bininda-Emonds, 2012.  
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kotokształtnych miejsce występowania przegrody jest tak dobrze widoczne od zewnątrz, 

jak u żenety przedstawionej na ryc. 4 B. Często dopiero po zajrzeniu do wewnątrz można 

potwierdzić właśnie taką budowę (ryc. 8 A). 

U psokształtnych (ryc. 4 A, 7, 8 B) obydwie kości rosną w innym tempie względem siebie 

niż ma to miejsce u kotokształtnych, wobec czego inaczej się też ze sobą spotykają.           

W miejscu ich połączenia, ścianki pomiędzy nimi są w znacznym stopniu resorbowane, 

tak że nie powstaje przegroda taka, jak u kotokształtnych. W budowę komory włączają 

się w większym stopniu też dodatkowe kości, przy czym schemat jest inny u psowatych 

i inny u wszystkich pozostałych psokształtnych. 

Poza tym jednak, w obydwu grupach istnieją zwierzęta łudząco do siebie podobne pod 

względem ogólnego planu budowy, jak i wykształcenia czaszki i zębów. Wynika to                

z daleko idących konwergencji ewolucyjnych związanych z zajmowaniem podobnych 

nisz ekologicznych. Wydaje się, że dla drapieżnego ssaka istnieje tylko bardzo 

Ryc. 4. Widziane od spodu czaszki: A. baribala (Ursus americanus, Ursidae, Caniformia), 

B. żenety zwyczajnej (Genetta genetta, Viverridae, Feliformia). Strzałkami zaznaczono komorę ucha 

środkowego u niedźwiedzia i miejsce występowania przegrody w komorze żenety. Zdj. (A, B) Phil Myers, 

Animal Diversity Web (CC BY-NC-SA 3.0). Zmienione przez Michała Loba, PAN Muzeum Ziemi w 

Warszawie (CC BY-NC-SA 4.0). 

https://animaldiversity.org/accounts/Ursus_americanus/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Ursidae/Ursus_americanus/ventral/
https://animaldiversity.org/accounts/Genetta_genetta/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Viverridae/Genetta_genetta/ventral5490/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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ograniczona liczba najefektywniejszych rozwiązań anatomicznych. W związku z tym, 

pomimo zróżnicowanych pokrewieństw ewolucyjnych, w różnych grupach drapieżnych 

dochodziło do wykształcenia podobnych rozwiązań. 

Już około 40 mln lat temu dałoby się wśród drapieżnych zaobserwować pewien 

trójpodział strategii żywieniowych. Jedną z nich stanowi wspomniana już „mezo-

mięsożerność”, w której mięso innych kręgowców stanowi pomiędzy 50%, a 70% diety. 

Jest to najpewniej pierwotne rozwiązanie, które występowało już u „miakidów”. 

Również współcześnie jest ono mocno rozpowszechnione. Ten model reprezentuje 

znaczna część psowatych (Canidae, Caniformia), np. lisy (plemię Vulpini), ale też niektóre 

mangusty (Herpestidae, Feliformia), skunksy (Mephitidae, Caniformia), szopik 

pręgoogonowy (Procyonidae, Caniformia), kuny (Mustelidae, Caniformia) i cywety 

(Viverridae, Feliformia). 

 

3. Pierwotne psokształtne – rodzina Amphicyonidae 

Najpierwotniejszymi anatomicznie psokształtnymi drapieżnikami, których znamy                

z zapisu kopalnego, byli przedstawiciele rodziny Amphicyonidae, w literaturze 

anglojęzycznej nazywani „niedźwiedzio-psami” (bear-dogs, ang.). Grupa ta 

charakteryzowała się mozaiką cech, które długo zwodziły badaczy na manowce. Z jednej 

strony, zwierzęta te miały pełny garnitur zębów typowy dla pierwotnych ssaków 

łożyskowych. Po jednej stronie szczęki (tak samo w żuchwie) znajdowały się trzy 

siekacze, jeden kieł, cztery przedtrzonowce i trzy zęby trzonowe. Oczywiście, jako 

drapieżne, amficionidy miały czwarty górny przedtrzonowiec i pierwszy dolny 

trzonowiec przekształcone w łamacze. Zęby trzonowe górnej szczęki miały trzy główne 

guzki ułożone w trójkątny układ (wierzchołek trójkąta skierowany w stronę językową), 

typowy dla wczesnych ssaków. U najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie 

przedstawicieli mogło dochodzić do zaniku ostatniego, trzeciego zęba trzonowego. 

Bardzo podobnie wykształcone uzębienie mają też psowate. W związku z tym, 

amficionidy bywały niekiedy łączone z tą grupą drapieżnych. 

Z drugiej strony, amficionidy miały  budowę komory ucha środkowego podobną do 

niedźwiedziowatych, a zupełnie inną niż zaawansowana komora psowatych. 
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Początkowo znano i skupiano się przede wszystkim na późnych, amerykańskich 

przedstawicielach grupy, którzy cechowali się masywną budową i stopochodnością. 

Łącząc te cechy z budową komory ucha środkowego, inni badacze łączyli te zwierzęta      

z niedźwiedziowatymi. Dzisiaj wiemy, że grupa ta była dużo bardziej zróżnicowana 

anatomicznie i miała również przedstawicieli cechujących się lżejszą budową                            

i palcochodnością. 

Niedźwiedzia budowa komory ucha środkowego jest najprawdopodobniej cechą 

pierwotną dla psokształtnych, a niedźwiedzie są pod tym względem po prostu 

prymitywne (nie zmodyfikowały komory względem swoich przodków). Komora ucha 

środkowego psokształtnych (z wyjątkiem psokształtnych) jest budowana w większości 

przez kość ektotympaniczną. Tylna kaudalna kość entotympaniczna zamyka komorę od 

tyłu, a przednia kaudalna kość entotympaniczna od strony dośrodkowej (względem 

czaszki). Ta ostatnia jest nowym skostnieniem, nieobecnym w budowie komory 

kotokształtnych.  

Zazwyczaj komora nie jest „rozdęta” i dość płasko przylega do spodniej strony 

mózgoczaszki (ryc. 4 A). Ogólnie przyjmuje się, że reprezentuje ona wariant budowy 

pozbawiony przegród. U wielu przedstawicieli psokształtnych mogą jednak występować 

liczne wewnętrzne, poprzeczne grzebienie – szczególnie w bardziej dośrodkowej 

(względem czaszki) części komory. 

Ryc. 5. Daphoenus (Daphoeninae, Amphicyonidae). Był to 

jeden z najwcześniejszych znanych nam amficjonidów, a za 

razem przedstawiciel endemicznej dla Ameryki Północnej 

podrodziny Daphoeninae, która ewoluowała w kierunku 

„hiper-mięsożerności” i sprawnego biegania. Zdj. James St. 

John (CC BY 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/32393398576/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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Ostatecznie, amficionidy traktuje się jako samodzielną, całkowicie wymarłą rodzinę, 

która zajmuje pozycję siostrzaną względem niedźwiedziowatych i ich najbliższych 

krewnych (klad Arctoidea), bądź względem wszystkich koronnych psokształtnych 

włącznie z psowatymi (klad Canoidea).  

Amficionidy pojawiają się w zapisie kopalnym w późnym eocenie, ok. 40 mln lat temu. 

Robią to jednak niemal w tym samym czasie w Europie i w Ameryce Północnej. Sugeruje 

to, że ich wspólny przodek musiał pojawić się wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że 

wcześniej uważane za „miakidy” rodzaje Gustafsonia i Angelarctocyon z Ameryki 

Północnej mogą reprezentować taką bazalną linię ewolucyjną amficjonidów. Nie są one 

starsze od wcześniej znanych form, takich jak Daphoenus (ryc. 5), ale są od nich 

pierwotniejsze anatomicznie. Może to sugerować, że korzenie całej rodziny były 

amerykańskie. 

W ramach pierwszej radiacji, amficionidy podzieliły się na endemicznie amerykańską 

podrodzinę Daphoeninae i europejską Amphicyoninae. Reprezentanci pierwszej 

ewoluowali raczej w kierunku sprawniejszego biegania i diety przesuniętej w stronę 

„hiper-mięsożerności” (hypercarnivores, ang.), tj. takiej, która składa się przynajmniej     

w 70% (lub więcej) z mięsa innych kręgowców. Zaawansowane ewolucyjnie formy miały 

długie, palcochodne kończyny.  

Ryc. 6. Amphicyon ingens (Amphicyoninae, Amphicyonidae) był jednym z 

największych drapieżników swoich czasów. Masywna budowa połączona ze 

stopochodnością, oraz duże zęby trzonowe sugerują jednak, że był 

wszystkożercą i padlinożercą. Zdj. Clemens v. Vogelsang (CC BY 2.0). 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42283597
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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Podrodzina Amphicyoninae pozostała bardzo konserwatywna ewolucyjnie, zachowując 

pierwotne cechy budowy. Najpóźniejsi jej reprezentanci urośli jednak do znacznych 

rozmiarów i cechowali się masywnym szkieletem i stopochodnością. Swoją posturą 

przypominali oni niedźwiedzie, aczkolwiek mieli też długie ogony, których 

niedźwiedziom brakuje. Ich zęby trzonowe uległy powiększeniu kosztem łamaczy.            

Te ostatnie jednak pozostały wciąż dość duże i przede wszystkim (w przeciwieństwie do 

niedźwiedzi) zachowały swoją tnącą funkcję. Redukcji bądź zanikowi ulegały natomiast 

zęby przedtrzonowe. Przedstawiciele podrodziny Amphicyoninae byli prawdopodobnie 

wszystkożerni. Ich tnące łamacze sugerują jednak, że mięso stanowiło dla nich wciąż 

bardzo istotny element diety, w przeciwieństwie do większości współczesnych 

niedźwiedzi. Będąc jednocześnie największymi zwierzętami w swoim środowisku, pełniły 

też zapewne rolę szczytowych padlinożerców (a masywne trzonowce mogły też służyć 

do łamania kości). Z Europy Amphicyoninae dotarły również do Azji i Afryki. 

W oligocenie, do Daphoeninae i Amphicyoninae dołączyły jeszcze dwie, bardzo podobne 

do siebie nawzajem podrodziny – europejska Haplocyoninae i amerykańska 

Temnocyoninae. I jedna i druga charakteryzowała się silnym rozwojem zębów 

przedtrzonowych, które być może były wykorzystywane do łamania kości. Zwierzęta       

te były palcochodne i przystosowane do sprawnego biegania. 

W miocenie, ok. 17 mln lat temu, wymarły amerykańskie Daphoeninae. W ich miejsce 

pojawiły się przybywające z Eurazji poszczególne rodzaje Amphicyoninae. Amficjonidy 

jako takie wymarły ostatecznie około 9 mln lat temu – w podobnym czasie w Starym           

i Nowym Świecie. Być może nie wytrzymały konkurencji z intensywnie się wówczas 

rozwijającymi, bardziej zaawansowanymi ewolucyjnie drapieżnikami. 

 

4. Psowate (Canidae) 

Psowate (Canidae, Caniformia) stanowią grupę, która wyodrębniła się najwcześniej 

spośród wciąż istniejących psokształtnych (klad Canoidea) i stanowią grupę siostrzaną 

dla wszystkich pozostałych współczesnych rodzin (tj. dla kladu Arctoidea). Są też 

najwcześniejszymi koronnymi drapieżnymi w zapisie kopalnym. Najstarsze 

skamieniałości pochodzą już sprzed około 40 mln lat (późny eocen Ameryki Północnej)   
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i należą do rodzaju Hesperocyon (ryc. 9, 10). W stosunku do innych psokształtnych, 

psowate wyróżniają się powiększoną, niejako „rozdętą” komorą ucha środkowego (ryc. 

7, 8 B, 9). W jej budowie w znacznym stopniu uczestniczy dodatkowa kość – 

entotympaniczna brzuszna (wentralna), która zamyka komorę od spodu. Miejsca 

zrastania się kości ze sobą są zwykle słabo widoczne od zewnątrz, jednak wewnątrz 

tworzy się częściowa przegroda (zorientowana raczej poziomo), w środku której 

występuje duże okno, łączące ze sobą jamy tympaniczną i tympaniczną brzuszną 

(wentralną). Geneza, stopień wykształcenia i orientacja przegrody u psowatych jest 

odmienna niż tej występującej u kotokształtnych (ryc. 8).  

Poza budową komory ucha środkowego, psowate jawią się jako stosunkowo pierwotne, 

jeśli chodzi o budowę ich czaszki i uzębienie – tj. pod tym względem zmieniły się 

stosunkowo niewiele w porównaniu z „miakidami”. Większe zmiany następowały              

w szkielecie pozaczaszkowym (ryc. 10, 21). Nawet u najpierwotniejszych form widać 

tendencję do wykształcania przystosowań do efektywnego biegania. Jedną z nich jest 

przynajmniej częściowa palcochodność. U późniejszych form dochodzi do tego 

wydłużenie i zwężenie śródstopia, podudzia i przedramion. Nastąpiła również redukcja 

liczby palców do czterech funkcjonalnych (piąty palec kończyn przednich pozostaje          

w formie rudymentarnej). Nadgarstki i stawy skokowe zaawansowanych psowatych 

Ryc. 7. Czaszka lisa szarego (Urocyon cinereoargenteus, Vulpini, Caninae, Canidae) 

widziana od spodu, uwidaczniająca charakterystyczną dla psowatych, „pękatą” 

budowę komory ucha środkowego. Zdj. Phil Myers, Animal Diversity Web (CC BY-

NC-SA 3.0). 

https://animaldiversity.org/accounts/Urocyon_cinereoargenteus/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Canidae/Urocyon_cinereoargenteus/ventral/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
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mogą się poruszać głównie w przód i w tył, ale mają bardzo ograniczoną możliwość 

obracania się, czy poruszania na boki. Zmiany te są adaptacjami do sprawnego                         

i wytrwałego biegania. W znacznym stopniu uniemożliwiają jednak wykorzystanie łap do 

chwytania ofiar, w związku z czym psowate polegają głównie na swoich szczękach. 

4. 1. Podrodzina „Hesperocyoninae” 

 Najpierwotniejsze ewolucyjnie psowate, takie jak Hesperocyon (ryc. 9, 10), włącza się 

tradycyjnie do podrodziny „Hesperocyonine”, która pojawiła się około 40 mln lat temu. 

Największe zróżnicowanie osiągnęła ona w późnym oligocenie (ok. 30-28 mln lat temu), 

a jej ostatni przedstawiciele wymarli w środkowym miocenie (ok. 15 mln lat temu).  

Od pierwotnej, „mezo-mięsożernej” diety, zwierzęta te często ewoluowały w kierunku 

„hiper-” lub inaczej „super-mięsożerności” (hypercarnivory ang.). Nazywamy tak dietę, 

która składa się w ponad 70% z mięsa innych kręgowców. Przykładem takich 

Ryc. 8. Schematyczny przekrój poprzeczny przez lewą komorę ucha środkowego 

(widzianą od spodu): A. U kotokształtnych (Feliformia), B. U psowatych (Canidae, 

Caniformia). AT – przednia kaudalna kość entotympaniczna, EC – kość ektotympaniczna, 

ET – tylna kość kaudalna entotympaniczna, R – kość rostralna entotympaniczna, SB – 

przegroda komory ucha środkowego (septum bullae, łac.), VS – kość entotympaniczna 

brzuszna (wentralna). Czarnym kolorem zaznaczono okno pomiędzy jamami ucha 

środkowego. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (CC BY-NC-SA 4.0). 

Na podstawie Ivanoff, 2001 oraz Ivanoff, 2019. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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hesperocioninów może być np. Mesocyon (ryc. 11), a przede wszystkim 

Enhydrocyon (ryc. 12).  Przystosowania anatomiczne zdradzające taką dietę obejmują 

rozrost łamaczy w stosunku do pozostałych zębów, redukcję rozmiarów lub nawet zanik 

zębów trzonowych położonych za łamaczami, a także większe i mocniejsze kły. Redukcja 

trzonowców pozwala na skrócenie pyska, tak że siła szczęk jest lepiej przenoszona na 

kły, które służą do zadawania ran ofierze. Żeby móc znieść większą siłę nacisku, pyski są 

też często wyższe i szersze niż u „mezo-mięsożerców”. Niektóre spośród 

hesperocioninów ewoluowały też w kierunku łamania kości za pomocą powiększonych, 

Ryc. 10. Rekonstrukcja szkieletu Hesperocyon sp. („Hesperocyoninae”, Canidae). 

Zdj. Michael Brett-Surman (CC0). 

Ryc. 9. Czaszka Hesperocyon paterculus („Hesperocyoninae”, Canidae). Warto 

zwrócić uwagę na charakterystyczne dla psowatych „rozdęcie” komory ucha 

środkowego. Na ilustracji widać również, jak przednie guzki pierwszego 

górnego trzonowca wchodzą w zagłębienie talonidu (tylnej części) dolnego 

łamacza (pierwszego trzonowca). Zdj. Bruce Martin (CC0). 

https://ids.si.edu/ids/media_view?id=ark:/65665/m3e33b5fc13d734da18e19df584de0a3de&defaultView=image_dynamic
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
https://ids.si.edu/ids/media_view?id=ark:/65665/m3f306f7c527eb44d0b29c66208808cfcd&defaultView=image_dynamic
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
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stożkowatych w kształcie przedtrzonowców (ponownie, przykładem może być 

Enhydrocyon, ryc. 12). W różnych liniach ewolucyjnych drapieżnych, „hiper-

mięsożerności” często towarzyszy też zwiększanie rozmiarów ciała względem „mezo-

mięsożernych” przodków.  

4. 2. Koronne psowate – podrodziny Borophaginae i Caninae 

„Hesperocyoninae” stanowią najpewniej grupę parafiletyczną, łącząca w sobie 

pierwotne psowate, spośród których wyodrębnił się ostatni wspólny przodek bardziej 

zaawansowanych form. Te ostatnie charakteryzują się obecnością dwóch guzków              

w budowie talonidu dolnego łamacza (hesperocioniny posiadały tylko jeden guzek). 

Towarzyszyło temu bardziej kwadratowe wykształcenie powierzchni ciernej pierwszego 

Ryc. 12. Szkic czaszki Enhydrocyon sp. („Hesperocyoninae”, 

Canidae). Ryc. William Driller Matthew (domena publiczna). 

Ryc. 11. Czaszka Mesocyon sp. („Hesperocyoninae”, Canidae).  

Zdj. Michael Brett-Surman (CC0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Lower_Miocene_fauna_from_South_Dakota_(1907)_fig._6.png
https://ids.si.edu/ids/media_view?id=ark:/65665/m37eaab654c5884c62b3a1f1142f927ca5&defaultView=image_dynamic
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
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górnego trzonowca (w porównaniu z pierwotną, trójkątną formą). Zaawansowane 

psowate podzieliły się na dwie podrodziny – Borophaginae i Caninae. Obydwie grupy 

pojawiły się w oligocenie, ok. 34 mln lat temu. Początkowo jednak, to podrodzina 

Borophaginae odniosła największy sukces i najbardziej się zróżnicowała, dominując         

w zapisie kopalnym Ameryki Północnej aż po pliocen (ok. 5,3 mln lat temu). 

4. 2. 1. Borophaginae 

Poczynając od małego i wszystkożernego Archaeocyon, w ciągu swojej długiej historii 

ewolucyjnej, rodzina Borophaginae zrodziła wiele form o najróżniejszych rozmiarach         

Ryc. 13. Czaszka i żuchwa Phlaocyon leucosteus 

(Borophaginae, Canidae). 

Ryc. Wortman i Matthew (domena publiczna). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Phlaocyon.png
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i adaptacjach żywieniowych, obejmując zarówno „mezo-”, jak i „hiper-mięsożerców”.    

W grupie tej pojawiała się też trzecia ze strategii, czyli „hipo-mięsożerność” 

(hypocarnivory ang.). Polega ona na znacznym przesunięciu preferencji pokarmowych  

w kierunku pożywienia pochodzenia roślinnego, które stanowi przynajmniej 70% diety. 

Cechy, które zdradzają u drapieżnych „hipo-mięsożerność”, to proporcjonalny rozrost 

zębów trzonowych oraz mniejsze rozmiary łamaczy, które mogą ulegać molaryzacji, czyli 

upodabnianiu się do zębów trzonowych. Taki los może spotkać również zęby 

przedtrzonowe. Jednocześnie, podobnie jak u „hiper-mięsożerców”, dochodzić do tego 

mogą zmiany zmierzające w kierunku zwiększenia siły zgryzu (zielone i zdrewniałe części 

roślin są stosunkowo twarde). Pierwsze 15 mln lat ewolucji borofaginów zrodziło wiele 

takich zwierząt, jak np. Phlaocyon (ryc. 13). Jeden z gatunków Cynarctoides posiadał 

nawet zęby trzonowe zbliżone do selenodontowych, tj. takich, które występują                     

u współczesnych parzystokopytnych, jak jelenie i krowy. Cynarctoides był 

przypuszczalnie zdeklarowanym roślinożercą. Mnogość „hipo-mięsożernych” 

Ryc. 14. Borophagus secundus (Borophaginae, Canidae). 

A. Czaszka widziana z boku, B. pysk widziany od spodu, C. 

żuchwa widziana z góry. Zdj. Wang i wsp., 2018 (CC BY 4.0). 

https://doi.org/10.7554/eLife.34773.013
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
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borofaginów mogła wynikać z silnej konkurencji ze strony „hiper-mięsożernych” 

hesperocjoninów, które w tym czasie były wciąż liczną i dobrze prosperującą grupą. 

Około 20 mln lat temu większość „hiper-mięsożernych” hesperocjoninów wymarła. 

Niszę tą zajęły borofaginy, ewoluując w coraz większe i coraz bardziej „hiper-

mięsożerne” formy. Jednym z najpóźniejszych borofaginów był Epicyon haydeni, który 

dzierży laur największego psowatego w historii Ziemi. Zwierzę to mogło osiągać nawet 

90 cm wysokości w kłębie. W linii ewolucyjnej epicjona i blisko z nim spokrewnionego 

rodzaju Borophagus (ryc. 14), doszło do znacznego rozrośnięcia się dolnego czwartego 

przedtrzonowca (kosztem pozostałych przedtrzonowców). Wraz z górnym łamaczem, 

służył on najprawdopodobniej do łamania kości. Rodzaj Borophagus przetrwał do końca 

pliocenu, ale wyginął z początkiem plejstocenu (ok. 2,5 - 2,6 mln lat temu).  

4. 2. 2. Caninae 

Pierwszym znanym przedstawicielem podrodziny Caninae był mały, przypominający lisa 

Leptocyon. W porównaniu z przedstawicielami Borophaginae, miał on zauważalnie 

smuklejszy pysk i wydłużoną żuchwę. W parze z tymi cechami szły również wąskie, 

wydłużone przedtrzonowce, najwyraźniej odróżniające go od borofaginów. Rodzaj 

pojawił się we wczesnym oligocenie i przetrwał aż po późny miocen – dłużej niż dowolny 

inny rodzaj w obrębie psowatych. Przez cały ten czas pozostawał jednak mały i słabo 

zróżnicowany (w jednym czasie istniało nie więcej niż parę gatunków). Niektóre nowsze 

analizy sugerują, że rodzaj Leptocyon jest parafiletyczny i obejmuje szereg coraz                 

to bardziej zaawansowanych form, z których ostatnie były już bliżej spokrewnione                

z koronnymi Caninae niż z wcześniejszymi leptocjonami. W związku z powyższym, wiele 

Ryc. 15. Szkic czaszki Leptocyon gregorii (Caninae, Canidae). 

Ryc. William Driller Matthew (domena publiczna). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Leptocyon_gregorii_holotype_AMNH_12879.jpg
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zaliczanych tu gatunków powinno zostać przeniesionych do swoich własnych, nowych 

rodzajów. Wymaga to jednak dalszych badań i analiz. 

Konkurencja ze strony zarówno pierwotniejszych „Hesperocyoninae”, jak                                     

i Borophaginae, uniemożliwiała leptocjonom rozwinięcie skrzydeł i zajęcie innych nisz 

ekologicznych. W późnym miocenie wymarło wiele „lisich”, wszystkożernych 

borofaginów i ta nisza ekologiczna została następnie zajęta przez pierwsze prawdziwe 

lisy – przedstawicieli plemienia Vulpini (w obrębie podrodziny Caninae). Tak jak 

wcześniej leptocjony, pierwsze lisy pojawiły się w Ameryce Północnej. Gwałtowny 

rozwój grupy nastąpił w pliocenie, kiedy to około 5 mln lat temu lisy przedostały się do 

Eurazji i dalej do Afryki. Zapoczątkowało to bogate różnicowanie się grupy, dając                 

w rezultacie rozliczne gatunki zaliczane dzisiaj do rodzaju Vulpes (i paru pokrewnych), 

do którego należy m.in. współczesny lis rudy (Vulpes vulpes, ryc. 16). Jednocześnie, 

plemię Vulpini przeżywało regres w Ameryce, gdzie prawdopodobnie niemal zupełnie 

wyginęło. Jedynym rodzajem, który być może wywodzi się z pierwotnej, ściśle 

amerykańskiej linii ewolucyjnej lisów, jest lis szary (rodzaj Urocyon, ryc. 17). Występuje 

on głównie w południowej części Ameryki Północnej i w Ameryce Środkowej. Pozostałe 

gatunki lisów, które współcześnie zamieszkują Nowy Świat, są wynikiem powrotnej 

migracji z Eurazji, która nastąpiła w plejstocenie, nie wcześniej niż milion lat temu.  

Ryc. 16. Lis rudy (Vulpes vulpes, Vulpini, Caninae, Canidae) jest 

największym współczesnym lisem. Typowo dla plemienia Vulpini, jest 

wybitnie wszystkożerny, chętnie uzupełniając mięsną dietę owadami 

i owocami. Zdj. Kamia Wolf (Filckr). (CC BY-NC-ND 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/72952489@N00/2929500955
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
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Wiele danych sugeruje, że lis szary może być ostatnim przedstawicielem starszej linii 

ewolucyjnej, która oddzieliła się jeszcze przed pojawieniem się podziału na prawdziwe 

lisy (plemię Vulpini) i „wilki” (plemię Canini). Czyniłoby to tradycyjnie rozumiane plemię 

Vulpini parafiletycznym (ryc. 22). W gruncie rzeczy, nawet jeśli nie włączymy lisa szarego 

do Vulpini, jest całkiem prawdopodobne, że wciąż będzie to grupa parafiletyczna 

względem Canini. Otocjon (Otocyon megalotis) i jenot (Nyctereutes procyonoides) 

wydają się tworzyć swój własny klad, którego pozycja względem pozostałych Vulpini, jak 

i wobec Canini, nie jest do końca jasna. Wszystkie pozostałe współczesne lisy są zaliczane 

do rodzaju Vulpes i rzeczywiście tworzą grupę monofiletyczną, aczkolwiek ich 

wewnętrzne relacje są trudne do odcyfrowania. Do rodzaju tego zaliczono też szereg 

form kopalnych, ale prawdopodobnie nie wszystkie z nich rzeczywiście były blisko 

spokrewnione ze współczesnymi reprezentantami. 

Lisy są psowatymi zamieszkującymi najróżniejsze obszary świata, w tym o skrajnych 

warunkach klimatycznych – od trzaskającej mrozem Arktyki (lis arktyczny), po spiekotę 

Sahary (fenek). Świadczy to o uniwersalności ich planu budowy i bardzo dużych 

możliwościach adaptacyjnych. Jednocześnie, większość lisów pozostała 

wszystkożernymi oportunistami żywieniowymi. Podstawę wyżywienia większości 

gatunków stanowi mieszanka małych ssaków (głównie gryzoni i/lub zajęczaków), 

owadów, dżdżownic i roślin (głównie owoców), w proporcjach zależnych od dostępności 

Ryc. 17. Lis szary (Urocyon cinereoargenteus, 

Vulpini, Caninae, Canidae), endemiczny dla 

Ameryki Północnej, może reprezentować dużo 

starszy klad niż Vulpini, poprzedzający podział na 

lisią i wilczą linię ewolucyjną. Zdj. Stephen Rahn 

(CC0). 

https://www.flickr.com/photos/97839409@N00/29840266365
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
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danego źródła pokarmu. Wszystkie lisy żyją w monogamicznych parach, aczkolwiek 

stopień wzajemnej wierności partnerów oraz długotrwałość związków wahają się mocno 

pomiędzy poszczególnymi gatunkami. Większość lisów odpoczywa i wydaje na świat 

młode w jamach lub norach, które bądź wykopują same, bądź zajmują powstałe 

wcześniej konstrukcje (naturalne, bądź wykopane przez inne zwierzęta). 

W środkowym miocenie (około 9 mln lat temu) pojawili się pierwsi przedstawiciele 

plemienia Canini. Tym pierwszym reprezentantem był Eucyon davisi (ryc. 18). Różnił się 

on od lisów bardziej masywnym wykształceniem niektórych elementów czaszki                      

i powiększonymi zatokami czołowymi (tj. pustymi komorami w kościach czołowych 

czaszki). Dalszy trend ewolucyjny w plemieniu Canini przebiegał w kierunku rozbudowy 

tychże zatok oraz wysklepiania mózgoczaszki. Były to zmiany przystosowujące czaszkę 

do większych obciążeń mechanicznych. Kolejne formy w obrębie Canini cechowały się 

silniejszym zgryzem i dietą przesuwającą się w kierunku „hiper-mięsożerności” (chociaż 

większość gatunków wciąż uwzględniała w swojej diecie również owoce i owady). 

Eucyon, podobnie jak wcześniej lisy, przedostał się do Azji, być może już 6 mln lat temu 

i przez jakiś czas był tam szeroko rozpowszechniony.  

W Ameryce Północnej, z form podobnych do eucjona, wyodrębniła się gałąź ewolucyjna 

prowadząca do rodzaju Canis – podplemię Canina. Ze stanu kopalnego znanych jest 

szereg gatunków tradycyjnie zaliczanych do rodzaju Canis, które były endemiczne dla 

Ameryki Północnej. Najprawdopodobniej reprezentują one jednak o wiele 

pierwotniejsze formy, niespokrewnione bezpośrednio z rodzajem Canis sensu stricto. 

Ryc. 18. Szkielet Eucyon davisi (Canini, Caninae, Canidae), najstarszego 

znanego reprezentanta wilczej gałęzi ewolucyjnej psowatych (Canini). 

Zdj. Ghedo (Wikipedia), (domena publiczna). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eucyon_davisi.JPG
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Śladem eucjona, podplemię Canina przedostało się do Eurazji i Afryki. Zapoczątkowało 

to radiację Canina w Starym Świecie. Najpierwotniejszym współczesnym 

reprezentantem tej grupy jest prawdopodobnie afrykański likaon (Lycaon pictus, ryc. 

19), którego linia ewolucyjna wyodrębniła się być może ok. 3,5 mln lat temu). 

Likaon (Lycaon pictus) zasługuje na indywidualne wyróżnienie ze względu na 

ponadprzeciętne zachowania społeczne tego gatunku. Silne związki pomiędzy członkami 

stada i wysoka inteligencja sprawiają, że jest to najskuteczniejszy współczesny 

drapieżnik – szacuje się, że około 70% polowań kończy się sukcesem. To naprawdę 

wysoka liczba. Wszyscy członkowie stada opiekują się potomstwem dominującej pary, 

ale w przeciwieństwie do innych psowatych, troszczą się też o chore lub stare osobniki, 

które nie mogą same zdobyć pożywienia. Co więcej, niektóre watahy wykształciły 

specyficzne tylko dla siebie techniki polowań, które są przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. Przewyższa to znacznie poziom więzi społecznych istniejący w watahach 

wilków szarych i jest porównywalny do naczelnych. Jednocześnie, o ile nawet wilki 

uzupełniają swoją dietę pewną dozą pokarmu roślinnego (gł. owoców, jak np. jagody), 

likaony jędzą wyłącznie mięso. 

Kolejne odgałęzienie wilczej gałęzi ewolucyjnej (przypuszczalnie ok. 3,25 mln lat temu) 

reprezentują dwa współczesne szakale zaliczane do rodzaju Lupulella. Podobnie, jak        

w przypadku likaona, prócz tych dwóch żyjących do dzisiaj gatunków, brak jest jednak 

Ryc. 19. Likaon (Lycaon pictus, Canini, Caninae, 

Canidae). Zdj. Derek Keats. (CC BY 2.0). 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61458838
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl


PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – O ssakach drapieżnych – część 1 – psokształtne 
 

22 
 

zapisu kopalnego tej gałęzi ewolucyjnej. Niektóre analizy umieszczają ją bliżej korzeni 

podplemienia Canina niż likaona. Kolejną gałąź (ok. 3 mln lat temu) reprezentuje dzisiaj 

cyjon (Cuon alpinus).  Z tym rodzajem można jednak powiązać szereg gatunków 

kopalnych znanych z całej Eurazji, z których najstarsze pochodzą z wczesnego 

plejstocenu (ok. 2,25 mln lat temu). W niektórych analizach pokrewieństw, cyjon 

okazuje się taksonem siostrzanym dla likaona – być może więc obydwa gatunki 

reprezentują tą samą gałąź ewolucyjną. W analizie, na której przede wszystkim się tu 

opieramy (Zrzavý i wsp., 2018), cyjon zdaje się być jednak bliżej spokrewniony                          

z rodzajem Canis. 

Kolejne psowate Starego Świata reprezentowane są już przez rodzaj Canis sensu stricto. 

Najpierwotniejsze są wilk etiopski (Canis simensis) i szakal złocisty (Canis aureus). Wilk 

szary (Canis lupus, ryc. 20) jest najprawdopodobniej spokrewniony najbliżej                              

z amerykańskim kojotem (Canis latrens) i wilkiem rudym (Canis rufus). Drogi ewolucyjne  

tych trzech gatunków rozdzieliły się przypuszczalne około 1,75 mln lat temu. Najstarsze 

skamieniałości kojota liczą sobie około 1,5 mln lat i są znane tylko z Ameryki Północnej. 

Stąd przypuszcza się, że gatunek ten wyewoluował już w Ameryce i jest dla niej rodzimy. 

Co do wilka rudego (obecnie bardzo rzadkiego i również endemicznego dla Ameryki Pn.), 

nie ma całkowitej pewności, czy jest on rzeczywistym gatunkiem, czy może raczej 

wynikiem krzyżowania się kojotów z wilkami szarymi.  

Najstarsze skamieniałości przypisywane wilkowi szaremu pochodzą sprzed około 1 mln 

– 810 tys. lat, ze środkowego plejstocenu Alaski (USA) oraz z Jukonu w Kanadzie. Wilka 

szarego zwykło się wyprowadzać od kopalnego Canis etruscus, znanego z wczesnego 

plejstocenu strefy śródziemnomorskiej (1,9 – 1,6 mln lat temu). Pośrednim ewolucyjnie 

gatunkiem miał być z kolei Canis mosbachensis. Tym niemniej, według analizy, na której 

się tu opieramy (Zrzavý i wsp., 2018), wspomniane gatunki są spokrewnione z wilkiem 

bliżej niż z szakalem złocistym, ale nie tak blisko, jak wilk szary z kojotem. Wygląda więc 

na to, że C. etruscus, C. mosbachensis (i parę innych kopalnych gatunków) mogą 

stanowić boczną gałąź ewolucyjną, która nie pozostawiła po sobie żadnych żyjących 

potomków. 
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Wilk szary (Canis lupus, ryc. 20) jest obecnie rozpowszechniony niemal na całej półkuli 

północnej i występuje w wielu podgatunkach – chociaż ciężko ustalić ile ich tak 

naprawdę jest. Wilki szare występowały w plejstocenie zarówno w Eurazji, jak                          

i w Ameryce Północnej. Pierwotna plejstoceńska populacja wilka szarego w Ameryce  

wymarła jednak całkowicie. Występujące tam dzisiaj pospolicie zwierzęta są efektem 

migracji z Eurazji, która miała miejsce pod koniec ostatniego zlodowacenia, ok. 12 tys. 

lat temu. 

Najszerzej rozpowszechnionym podgatunkiem wilka jest oczywiście pies domowy (Canis 

lupus familiaris). Dzisiejsza różnorodność ras psów jest wynikiem udomowienia, jakie 

miało miejsce jakieś 12-10 tys. lat temu. Jeden z podgatunków wilka, chociaż zwykle 

wilkiem nie nazywany – pies dingo – zapewne za sprawą człowieka przedostał się do 

Australii ok. 3,5 tys. lat temu. Uległ on tam kompletnemu zdziczeniu, stając się głównym 

lądowym drapieżnikiem kontynentu. Wywodzi się on najprawdopodobniej od 

udomowionej formy wilka z południowo-wschodniej Azji.  

Wilk szary jest największym współczesnym psowatym. Cechuje się on znacznym 

przesunięciem diety w kierunku „hiper-mięsożerności”, chociaż nie tak skrajnym, jak        

w przypadku likaona. Wilki są też wyjątkowo towarzyskie (chociaż znowu – nie aż tak, 

jak likaony) i żyją w watahach składających się z dominującej, rozmnażającej się pary 

oraz szczeniąt i starszego potomstwa (z czasem najstarsze osobniki odchodzą szukając 

Ryc. 20. Wilk szary (Canis lupus, Canini, Caninae, Canidae) jest 

największym współczesnym psowatym. Jest przede wszystkim 

mięsożerny, ale uzupełnia swoją dietę również owocami.  

Zdj. Arne von Brill (CC BY 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/57907452@N06/6648172413
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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sposobności do założenia własnej watahy). Życie w grupie umożliwia im powalanie ofiary 

dużo większej niż one same.  

Jednym z najbardziej znanych kopalnych psowatych jest wilk straszny (Aenocyon dirus). 

Był to duży, podobny do wilka psowaty z plemienia Canini, który polował na megafaunę 

Ameryki Północnej w plejstocenie (pomiędzy ok. 250 – 13 tys. lat temu). Jego ofiarami 

padały prawdopodobnie konie, leniwce olbrzymie, a może nawet i mastodonty.                  

W tamtym czasie wilk straszny był dużo liczniejszy zarówno od wilka szarego, jak i kojota. 

Ze względu na uderzające podobieństwo cech anatomicznych, pochodzenie wilka 

strasznego zwykło się łączyć z linią ewolucyjną wilka szarego. W związku z tym, zwierzę 

było zaliczane do rodzaju Canis. Bliskie pokrewieństwo pomiędzy wilkiem strasznym           

i wilkiem szarym było również wynikiem analizy, na której głównie się tu opieramy 

(Zrzavý i wsp., 2018). Badania te opierały się jednak na budowie tych zwierząt. 

Najnowsze badania genetyczne (Perri i wsp., 2021) sugerują jednak, że wilk straszny 

wyewoluował niezależnie i był endemiczny dla Ameryki Północnej. Jego najbliższymi 

współczesnymi krewnymi wydają się być afrykańskie szakale, ale ich drogi ewolucyjne      

z wilkiem strasznym musiały rozejść się bardzo dawno – zanim przodkowie szakali 

przedostali się z Ameryki Północnej do Eurazji. 

Ryc. 21. Wilk straszny (Aneocyon dirus, Canini, Caninae, Canidae) był dużym, podobnym 

do wilka psowatym. Gatunek endemiczny dla plejstocenu Ameryki Północnej. Mimo 

uderzającego podobieństwa do wilka, prawdopodobnie wywodził się z o wiele starszej, 

rdzennie amerykańskiej linii ewolucyjnej. Zdj. Momotarou2012 (CC BY-SA 3.0). 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37028893
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – O ssakach drapieżnych – część 1 – psokształtne 
 

25 
 

Mniej więcej w tym samym czasie co Eucyon (ok. 9 mln lat temu), wyodrębniła się 

siostrzana linia ewolucyjna, tworząca podplemię Cerdocyonina. Obejmuje ono obecnie 

liczne, endemiczne dla Ameryki Południowej gatunki. W podplemieniu można wyróżnić 

dwie gałęzie ewolucyjne. Jedna z nich obejmuje dzisiaj liczne formy, które pomimo 

przynależności do Canini, swoim wyglądem i sposobem życia bardziej przypominają lisy. 

Gatunki te zalicza się do rodzajów Atelocynus, Cerdocyon i Lycalopex. Drugie 

odgałęzienie obejmuje obecnie dwa skrajnie różne, ale jednak blisko spokrewnione 

gatunki – wilka grzywiastego (Chrysocyon brachyurus) i pakożera leśnego (Speothos 

venaticus). 

 

Ryc. 22. Uproszczone drzewo pokrewieństw ewolucyjnych współczesnych przedstawicieli rodziny 

psowatych (Canidae). Ryc. Michał Loba (PAN Muzeum Ziemi w Warszawie), na podstawie Zrzavý 

i wsp., 2018. 
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5. Niedźwiedziowate (Ursidae) 

Psowate (Canidae) stanowią grupę siostrzaną dla wszystkich pozostałych psokształtnych 

(ryc. 3), które razem tworzą monofiletyczną grupę Arctoidea. W jej obrębie, 

niedźwiedziowate (Ursidae) stanowią grupę siostrzaną dla wszystkich pozostałych. 

5. 1. Hemicyoninae 

Najwcześniejszymi drapieżnymi, które podejrzewa się o bliskie związki ewolucyjne               

z niedźwiedziami były hemicjoniny (Hemicyoninae) – wyłącznie kopalna podrodzina, 

podnoszona przez część badaczy do rangi niezależnej rodziny Hemicyonidae. 

Najstarszym znanym nam przedstawicielem tej grupy był Cephalogale, żyjący pomiędzy 

ok. 28 – 20 mln lat temu (w starszych opracowaniach uważany za wspólnego przodka 

wszystkich niedźwiedziowatych, nie tylko hemicjoninów). Zwierzę najpierw pojawiło się 

w Eurazji, we wczesnym oligocenie, ale w początkach miocenu przedostało się do 

Ameryki Północnej. Cephalogale był niewielkim (wielkości szopa) palcochodnym 

wszystkożercą. Jego bliskim krewniakiem był również Phoberogale (ryc. 23). Ich późniejsi 

krewniacy przybierali jednak coraz większe rozmiary, porównywalne ze współczesnymi 

niedźwiedziami. Stawali się też coraz bardziej „hiper-mięsożerni”. Wizytówką grupy jest 

Hemicyon (miocen, ok. 16 – 13 mln lat temu). Był to ogromny drapieżnik. Szczegóły 

budowy czaszki (m.in. komora ucha środkowego) i zębów świadczą o jego 

pokrewieństwach z niedźwiedziami. Swoją sylwetką, zwierzę przypominało jednak 

bardziej lwa, czy tygrysa. W porównaniu z niedźwiedziami, miało dłuższy, smuklejszy 

tułów i poruszało się na palcach, a w szczękach tkwiły duże, tnące łamacze. Grupa długo 

Ryc. 23. Czaszka Phoberogale shareri (Hemicyoninae, 

Ursidae). Zdj. Xiaoming Wang (CC BY 3.0). 

https://chasingsabretooths.files.wordpress.com/2014/07/hemicyon-paisaje-baja.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoberogale_shareri.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
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pełniła rolę szczytowych drapieżników Eurazji – przynajmniej w północnej części 

kontynentu. Ostatnie hemicjoniny wyginęły we wczesnym pliocenie (ok. 4 mln lat temu). 

5. 2. Ballusia i Ursavus jako protoplaści koronnych niedźwiedziowatych 

Hemicjoniny były najprawdopodobniej spokrewnione bliżej ze współczesnymi 

niedźwiedziami, niż z dowolną inną grupą w obrębie Caniformia i z tego względu są 

zwykle włączane do rodziny niedźwiedziowatych (Ursidae). Jasnym jest jednak, że nie 

należały one do gałęzi ewolucyjnej, której zwieńczeniem są współczesne gatunki. 

Najstarszym zwierzęciem najprawdopodobniej reprezentującym tą odnogę drzewa 

pokrewieństw była Ballusia z wczesnego miocenu Eurazji (ok. 21 – 19 mln lat temu). 

Rodzaj ten znany jest głównie z pojedynczych zębów i fragmentów żuchw. Jeden, chiński 

osobnik Ballusia orientalis zachował się jednak wraz ze szkieletem pozaczaszkowym. 

Okazało się, że Ballusia była „mezo-mięsożernym” zwierzęciem wielkości szopa                      

i o proporcjach ciała zbliżonych, do wczesnych hemicjoniów. Jej zęby i budowa czaszki, 

zbliżały ją już jednak do niedźwiedzi właściwych. Gatunek Ballusia elmensis jest znany 

również z utworów mioceńskich Śląska (Przeworno, 16 – 14,5 mln lat temu). 

Ursavus brevirhinus pojawił się niewiele później we wczesnym miocenie (ok. 16 – 17 mln 

lat temu) i przetrwał niemal do końca środkowego miocenu (ok. 12 mln lat temu). 

Podobnie jednak jak Ballusia, zwierzę to jest znane głównie z pojedynczych zębów                 

i żuchw. Ursavus był prawdopodobnie wciąż niewielkim, przypominającym szopa 

zwierzęciem. Jego zęby zdradzają jednak pewne przesunięcie diety w stronę „hipo-

mięsożerności”, charakterystycznej dla koronnych niedźwiedzi. Szczególnie górne 

łamacze uległy u niego zauważalnej redukcji, podobnie jak górne i dolne 

przedtrzonowce. Rozbudowie uległy natomiast zęby trzonowe, które zaczęły przybierać 

podłużny kształt, ze stosunkowo płaską i szeroką powierzchnią cierną, pokrytą grubą 

warstwą pomarszczonego szkliwa. Ursavus jest tradycyjnie postrzegany jako protoplasta 

koronnych niedźwiedziowatych. Rodzaj jako taki jest najpewniej parafiletyczny. 

Tradycyjnie włącza się do niego kilka form, które najprawdopodobniej były już bliżej 

spokrewnione z właściwymi niedźwiedziami, niż z U. brevirhinus. Skamieniałości                    

z rodzaju Ursavus znane są m.in. ze środkowego Śląska. 
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5. 3. Ailuropodinae 

Dalsza ewolucja niedźwiedzi jest pełna znaków zapytania. Wydaje się, że gałęzią 

ewolucyjną, która oddzieliła się najwcześniej była podrodzina Ailuropodinae. 

Współcześnie obejmuje ona jedynie pandę wielką (Ailuropoda melanoleuca, ryc. 24, 27). 

Niedźwiedź ten charakteryzuje się skrajnym przesunięciem preferencji żywieniowych na 

pokarm roślinny – pandy odżywiają się niemal wyłącznie bambusem i mają największą 

siłę zgryzu pośród współczesnych niedźwiedzi. Pokarm roślinny, szczególnie taki jak 

bambus, jest bowiem włóknisty i twardy. Dodatkowo, jako przedstawicielka 

drapieżnych, panda ma stosunkowo krótki przewód pokarmowy. Nie jest on w stanie 

strawić celulozy, która buduje ściany komórkowe roślin. Dokładne, mechaniczne 

rozdrobnienie i przeżucie pokarmu w pysku jest więc niezbędne, by zwierzę mogło 

pozyskać jak najwięcej składników odżywczych ze spożywanego pokarmu.  

Zapis kopalny podrodziny Ailuropodinae nie sięga dalej niż ok. 11 mln lat temu. 

Mioceńskie formy, takie jak np. Indarctos (ryc. 25, 27), posiadały już charakterystycznie 

duże, rozbudowane wszerz (o kwadratowym zarysie) zęby trzonowe (w przeciwieństwie 

do raczej podłużnych zębów niedźwiedzi właściwych). W ich diecie musiałoby być sporo 

roślin, ale prawdopodobnie wciąż jeszcze były wszystkożerne.  

Ryc. 24. Panda wielka (Ailuropoda melanoleuca, 

Ailuropodinae, Ursidae) jest wyspecjalizowanym 

roślinożercą, przystosowanym do spożywania 

twardej roślinności, takiej jak bambus. 

Zdj. Michael Gwyther-Jones (CC BY 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/12587661@N06/11502320753
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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5. 4. Agriotherium 

Agriotherium (ryc. 26) bywa zaliczane do swojej własnej podrodziny (Agriotheriinae), 

jednak jej pozycja systematyczna jest bardzo niepewna. Agriotherium było 

prawdopodobnie wszystkożernym i dużym niedźwiedziem (jednym z największych            

w dziejach), o zębach bardziej zaawansowanych ewolucyjnie niż Ursavus, ale                           

o nietypowych proporcjach ciała. Zwierzę było stopochodne, ale posiadało stosunkowo 

długie kończyny oraz krótki pysk. Cechy te sprawiają, że często było interpretowane jako 

„hiper-mięsożerca”, jednak dokładniejsze badania zębów wskazują raczej na „mezo-

mięsożerność”. Agriotherium wykazuje też pewną kombinację cech Ailuropidinae                 

i Hemicyoninae. Dawniej do Agriotheriinae był włączany również Indarctos (dzisiaj 

uważany raczej za bliżej spokrewnionego z pandą wielką).  Rodzaj Agriotherium 

występował w całej Eurazji i Ameryce Północnej, a także w północnej Afryce. Jeden 

gatunek, A. insigne, został opisany z plioceńskiej brekcji kostnej w Wężach (Polska). 

4. 5. Niedźwiedzie właściwe (Ursinae) 

Niedźwiedzie właściwe dzieli się na dwie podrodziny, Tremarctinae i Ursinae, a czasami 

wszystkie włącza się do jednej podrodziny – Ursinae. My zastosujemy tutaj to ostatnie 

Ryc. 25. Czaszka Indarctos atticus (Ailuropodinae, 

Ursidae). Poniżej czaszki widać odbicie lustrzane 

jej spodniej części. Zdj. Ghedo (CC BY-SA 4.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indarctos_atticus.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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podejście. W tym ujęciu, najstarszym znanym niedźwiedziem właściwym był niedawno 

opisany Aurorarctos tirawa (ok. 15 – 12,5 mln lat temu, Ameryka Północna, ryc 24.).  Było 

to wciąż niewielkie zwierzę, swoimi cechami przypominające nieco Ursavus brevirhinus, 

ale bardziej od niego zaawansowane ewolucyjnie (tj. bardziej zbliżone do współczesnych 

niedźwiedzi właściwych). Ponownie, dysponujemy głównie zębami i żuchwą tego 

zwierzęcia, ale także fragmentem kości ramieniowej. Ta ostatnia pozwala przypuszczać, 

że Aurorarctos był dobrze przystosowany do wspinania się po drzewach. Zdolność ta 

została w dużym stopniu zachowana u niektórych współczesnych niedźwiedzi, jak np. 

niedźwiedź okularowy, czy niedźwiedź malajski. 

5. 5. 1. Arctotheriini (= Tremarctinae) 

Plemię Arctotheriini odpowiada z grubsza podrodzinie Tremarctinae z innych 

opracowań. Arctotheriini jest reprezentowane przez szereg form kopalnych, znanych      

gł. z Ameryki Północnej. Należy tu słynny niedźwiedź krótkopyski (Arctodus simus, ryc. 

27, 25), licznie występujący w Ameryce Północnej w czasie trwania późnego plejstocenu 

(od ok. 800 tys. do 11 tys. lat temu). Jak nazwa zwyczajowa wskazuje, zwierzę miało 

proporcjonalnie krótki pysk. Towarzyszył temu krótki tułów z bardzo długimi 

kończynami. Był to prawdopodobnie największy drapieżny w historii naszej planety – 

Ryc. 26. Czaszka Agriotherium sp. (Agriotheriinae, 

Ursidae). Po środku od góry, w widoku z prawej strony, 

z lewej strony, od spodu i od góry. Po lewej widok od 

przodu, po prawej widok z tyłu. Zdj. Natural History 

Museum, Londyn (CC BY-SA 4.0). 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87627957
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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zwierzę mogło mierzyć nawet 1,6 - 1,8 m w kłębie (aczkolwiek podobnie zbudowane 

Agriotherium africanum osiągało zbliżone rozmiary). Największe osobniki mogły ważyć 

nawet ponad tonę. 

Długo uważano, że niedźwiedzie te były szczytowymi drapieżnikami, podobnie jak 

wcześniejsze Agriotherium. Wskazywały na to między innymi badania izotopowe zębów 

z populacji odkrytej na Alasce. Jednak badania samego kształtu zębów, jak i cech 

szkieletu zdają się przeczyć takiej hipotezie. Niedźwiedź krótkopyski zjadał 

prawdopodobnie więcej mięsa niż jego współczesny kuzyn, niedźwiedź okularowy, ale 

był raczej „mezo-”, a nie „hiper-mięsożercą”. Stosunkowo duża zawartość pożywienia 

pochodzenia zwierzęcego w diecie mogła być natomiast wynikiem padlinożerności. 

Ryc. 27. Drzewo pokrewieństw ewolucyjnych współczesnych i niektórych kopalnych 

niedźwiedzi. Podrodzina Hemicyoninane nie została wyróżniona, ale jest reprezentowana 

przez Plithocyon teilhardi. Nie uwzględniono Agriotherium. Plemię Arctotherinii 

odpowiada podrodzinie Tremarctinae z innych opracowań. Ryc. Jiangzuo Q i Flynn J. J., 

2020, rekonstrukcje autorstwa Yu Chen. (CC BY-NC-ND 4.0). 

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S258900422030420X-gr3_lrg.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
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Szkielet pozaczaszkowy miał zbyt słabą konstrukcję, by mógł należeć do aktywnie 

polującego drapieżnika, ale siła nacisku szczęk należała do największych w historii 

ssaków lądowych. Niedźwiedź mógł zapewne bez problemu łamać kości. Szpik kostny 

jest bardzo pożywną substancją i zachowuje się dość długo wewnątrz kości, nawet kiedy 

większość tkanek miękkich uległa już rozkładowi. Jako największy drapieżny w swoim 

Ryc. 28. Niedźwiedź krótkopyski (Arctodus simus, Arctotheriini, Ursinae, Ursidae) był 

endemicznym dla Ameryki Północnej gatunkiem plejstoceńskiego niedźwiedzia. Jego 

współczesnym kuzynem jest niedźwiedź okularowy. Ryc. bLAZZE92 (deviant art). (CC BY 3.0). 

Ryc. 29. Niedźwiedź okularowy (Tremarctos ornatus, Arctotheriini, 

Ursinae, Ursidae) zamieszkuje Andy (Ameryka Południowa) i jest 

jedynym współczesnym przedstawicielem plemienia Arctotheriini. 

Zdj. Silvio Tanaka (CC BY 2.0). 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87627957
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Urso_de_%C3%B3culos.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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środowisku, niedźwiedź krótkopyski nie miał też zapewne problemu z odbieraniem 

zdobyczy innym drapieżnikom i padlinożercom. Podobne wnioski można wyciągnąć          

w stosunku do omówionego już Agriotherium. Dieta współczesnego niedźwiedzia 

okularowego (Tremarctos ornatus, ryc. 27, 29), zamieszkującego Andy, składa się 

natomiast w około 94% z pokarmu roślinnego, co czyni go „hipo-mięsożercą”. 

5. 5. 2 Ursini 

Plemię Ursini obejmuje pozostałe sześć współczesnych gatunków niedźwiedzi oraz 

szereg form kopalnych. Wszystkie zaliczane są do rodzaju Ursus, aczkolwiek część 

badaczy wydziela jeszcze dwa niezależne rodzaje jednogatunkowe – niedźwiedź malajski 

(Helarctos malayanus) i wargacz (Melursus ursinus). Rodzaj Ursus pojawia się w zapisie 

kopalnym około 5 mln lat temu. Stąd też niedźwiedzie takie, jakimi znamy je dzisiaj, są 

stosunkowo młodą grupą. Ze względu na odmienne cechy fizyczne, a także ze względu 

na inne środowisko i sposób życia, można je podzielić na kilka gatunków. Mimo to, mogą 

się one dość swobodnie krzyżować, a w niektórych przypadkach potomstwo z takich 

relacji jest płodne. Z jednej strony wynika to zapewne ze stosunkowo młodego wieku 

grupy, ale badacze odkryli również, że w toku swojej ewolucji różne gatunki niedźwiedzi 

bardzo często krzyżowały się ze sobą i w ten sposób niejako „wymieniały” nawzajem 

Ryc. 30. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos, Ursini, Ursinae, 

Ursidae) jest dużym, wszystkożernym niedźwiedziem, którego 

liczne podgatunki zamieszkują Eurazję i Amerykę Północną. 

Zdj. Frank Vassen (CC BY 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/43094873292
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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swoim materiałem genetycznym – w stopniu, który wpływał na całe populacje tych 

zwierząt. Stąd też odcyfrowanie ścieżek ewolucji niedźwiedzi w oparciu o zwykle tak 

pomocne dane genetyczne okazuje się trudne. 

Wizytówką plemienia Ursini jest oczywiście niedźwiedź brunatny (Ursus arctos, ryc. 27, 

30, 31) ze swoimi licznymi podgatunkami występującymi w Eurazji i Ameryce Północnej 

(np. niedźwiedź grizzly). Gatunek najprawdopodobniej wyodrębnił się w Azji i stamtąd 

zawędrował zarówno do Europy, jaki i do Ameryki. Niedźwiedź brunatny jest jednym         

z największych współczesnych niedźwiedzi. Poza rozmiarami, od jego najbliższych 

kuzynów można go odróżnić również po charakterystycznym „garbie” nad barkami. 

Pomimo swoich rozmiarów, niedźwiedzie brunatne są wszystkożercami, podobnie, jak 

ich mniejsi bracia. Ich dieta różni się w zależności od zamieszkiwanych obszarów.               

W większości przypadków dominuje w niej jednak pokarm roślinny. Tym niemniej, 

zwierzęta nie gardzą świeżą padliną, jeśli tylko na nią natrafią (a mają doskonały węch). 

Potrafią też polować. Niedźwiedź brunatny potrafi błyskawicznie przyspieszyć do około 

48 km/h. Bieganie nie jest jednak jego specjalnością i szybko się męczy. O ile więc ofiary 

nie uda się całkowicie zaskoczyć, niedźwiedzie szybko rezygnują z pościgu. 

Ryc. 31. Szczękowa część czaszki niedźwiedzia brunatnego (Ursus 

arctos, Ursini, Ursinae, Ursidae) widziana od spodu. Warto zwrócić 

uwagę na duży drugi ząb trzonowy (tylny), który jest większy od 

pierwszego i ma raczej podłużne wykształcenie. Czwarty ząb 

przedtrzonowy (łamacz) jest mały i upodobnił się częściowo do 

zębów trzonowych, a pozostałe zęby przedtrzonowe uległy 

znaczącej redukcji (u tego osobnika zęby pierwszy i trzeci 

zachowane są rudymentarnie). Zdj. Phil Myers, Animal Diversity 

Web (CC BY-NC-SA 3.0). 

https://animaldiversity.org/accounts/Ursus_arctos/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Ursidae/Ursus_arctos/utr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
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Wśród niedźwiedzi właściwych, zęby ewoluowały inaczej niż wśród Ailuropodinae. Zęby 

trzonowe (ryc. 31) są duże i mają stosunkowo płaskie, szerokie powierzchnie cierne, ale 

są też wyraźnie podłużne (prostokątne, a nie kwadratowe). U najbardziej 

zaawansowanych form, drugi ząb trzonowy szczęk stał się większy niż pierwszy, co jest 

poza tym nietypowe wśród drapieżnych. Inną osobliwą cechą (dla ssaków w ogóle) jest 

to, że w czasie przeżuwania pokarmu, żuchwa zwierząt pracuje w kierunku przód-tył,         

a nie na boki. Początki tego mechanizmu przeżuwania były obecne już u Aurorarctos (ryc. 

27). Rozbudowie zębów trzonowych często towarzyszy redukcja rozmiarów, a czasem 

całkowity zanik poszczególnych zębów przedtrzonowych. 

W plejstocenie niedźwiedzie brunatne występowały na obszarze Europy, ale dominował 

tam wówczas inny, blisko z nimi spokrewniony gatunek – niedźwiedź jaskiniowy (Ursus 

spelaeus, ryc. 32, 33). Zwierzę występowało również na obszarze obecnej Polski i jego 

skamieniałości można podziwiać w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (ryc. 33). Linia 

ewolucyjna niedźwiedzia jaskiniowego oddzieliła się od tej niedźwiedzia brunatnego 

prawdopodobnie około 1,4 - 1,2 mln la temu. Z wyglądu obydwa gatunki były do siebie 

bardzo podobne. W porównaniu z niedźwiedziem brunatnym, niedźwiedź jaskiniowy, 

Ryc. 32. Niedźwiedź jaskiniowy (Ursus spelaeus, Ursini, Ursinae, Ursidae) był bardzo 

podobny do niedźwiedzia brunatnego. Od swojego kuzyna odróżniał się przede wszystkim 

nieco większymi rozmiarami, stromo wznoszącym się czołem i zębami. Miał nawet 

bardziej rozbudowane zęby trzonowe, a przedtrzonowce (poza czwartym) zanikły u niego 

całkowicie. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (CC BY-NC-SA 4.0). 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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był przeciętnie nieco większy i miał bardziej stromo wznoszące się czoło. Tylne kończyny 

były proporcjonalnie krótkie, nadając zwierzęciu opadającą ku tyłowi sylwetkę. 

W ewolucji niedźwiedzi doszło do znacznej redukcji przednich zębów przedtrzonowych 

(od pierwszego do trzeciego), przy czym u większości gatunków zęby te zwykle 

występują w formie rudymentarnej, w różnych kombinacjach. U niedźwiedzia 

brunatnego najczęściej zachowany jest pierwszy przedtrzonowiec lub też pierwszy               

i trzeci (brakuje drugiego). W ewolucji niedźwiedzia jaskiniowego doszło do całkowitego 

zaniku tych zębów. Ostał się tylko czwarty przedtrzonowiec (występujący też u innych 

niedźwiedzi), który uległ znacznej molaryzacji, tj. upodobnieniu do zębów trzonowych.  

Te z kolei były bardziej rozbudowane niż u niedźwiedzia brunatnego. Cechy te pozwalają 

przypuszczać, że w diecie niedźwiedzia jaskiniowego pokarm roślinny odgrywał nawet 

większą rolę niż u jego brunatnego kuzyna. Większość populacji była prawdopodobnie 

niemal wyłącznie roślinożerna, chociaż w niektórych rejonach występowania zwierzęta 

spożywały więcej mięsa. 

W przeciwieństwie do niedźwiedzia brunatnego, niedźwiedź jaskiniowy występował 

jedynie w Europie. Co więcej, jego skamieniałości znajduje się jedynie na obszarach 

obfitujących w jaskinie. Możliwe, że zwierzęta te zimowały wyłącznie w takich miejscach, 

w przeciwieństwie do o wiele bardziej elastycznego pod tym względem kuzyna. Pewne 

przesłanki wskazują też, że jaskinie pełniły funkcję legowiska również poza okresem 

hibernacji i dana pieczara mogła służyć kolejnym pokoleniom niedźwiedzi – przynajmniej 

Ryc. 33. Szczątki niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus, Ursini, Ursinae, 

Ursidae) na wystawie w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Zdj. Michał Loba, 

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (CC BY-NC-SA 4.0). 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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w linii żeńskiej. Niedźwiedzie brunatne nie są tak przywiązane do jednego miejsca                 

i wybierają kryjówki i miejsca do hibernacji zależnie od bieżącej sytuacji. Być może 

konkurencja z ludźmi o jaskinie oraz wyspecjalizowana dieta (gł. roślinna) przyczyniły się 

do wymarcia tego gatunku przed nastaniem maksimum ostatniego zlodowacenia (około 

27,5 – 23,5 tys. lat temu). 

Pomimo, że niedźwiedź jaskiniowy był zwierzęciem plejstocenu, kojarzonym                        

ze zlodowaceniami, nie był zbyt dobrze przystosowany do skrajnie chłodnego i przede 

wszystkim suchego klimatu, jaki zapanował w większej części Eurazji w czasie maksimum 

ostatniego zlodowacenia. Większość terenów, w tym w Europie, została wówczas 

zdominowana przez tzw. step mamuci (zwany też stepo-tundrą), na którym rosły przede 

wszystkim trawy i zespół sucholubnych i jednocześnie mrozoodpornych roślin zielnych     

i niskich krzewów. W krajobrazie trudno było jednak dopatrzyć się drzew. W tych 

warunkach, niedźwiedź jaskiniowy został zastąpiony (również w Polsce) przez 

szczególny, wymarły już podgatunek niedźwiedzia brunatnego – niedźwiedzia 

stepowego (Ursus arctos priscus). Zwierzę to było wyraźnie większe od współczesnych 

niedźwiedzi brunatnych, przerastając nawet niedźwiedzie jaskiniowe. Przypuszczalnie 

mogło pełnić rolę topowego padlinożercy, analogicznie do niedźwiedzia krótkopyskiego 

w Ameryce Północnej. 

Ryc. 34. Niedźwiedź polarny (Ursus maritimus, Ursini, Ursinae, Ursidae) 

jest największym współczesnym niedźwiedziem i bardzo bliskim kuzynem 

niedźwiedzia brunatnego. W przeciwieństwie do swoich pobratymców,  

jest „hiper-mięsożerny” i specjalizuje się w polowaniu na foki. 

Zdj. Tambako The Jaguar (CC BY-ND 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/8070463@N03/7146480291
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.pl
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Najmłodszym ewolucyjnie gatunkiem niedźwiedzia jest niedźwiedź polarny (Ursus 

maritimus). Wyodrębnił się on prawdopodobnie z izolowanej populacji niedźwiedzi 

brunatnych (lub bardzo im bliskiej formy). Dane genetyczne nie dają jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie, kiedy to się stało, generując szacunkowe daty pomiędzy 400          

a 130 tys. lat temu. Cechy anatomiczne wyróżniające niedźwiedzie polarne pojawiają się 

w zapisie kopalnym dopiero pomiędzy 20 a 10 tys. lat temu. Niedźwiedzie polarne są 

największe spośród współcześnie występujących gatunków. Są też jedynymi 

współczesnymi niedźwiedziami cechującymi się „hiper-mięsożerną” dietą. Drapieżniki te 

wyspecjalizowały się w polowaniu na foki. Pomimo radykalnie odmiennej diety, zęby 

niedźwiedzi polarnych pozostały zadziwiająco podobne do zębów niedźwiedzi 

brunatnych. Obydwie formy mogą się też krzyżować dając płodne potomstwo. 

5.6. Płetwonogie 

Płetwonogie (Pinnipedia) są bardzo specyficzną grupą wśród psokształtnych, dalece 

przystosowaną do wodnego trybu życia. Jest to na tyle odmienna grupa, że poświęcimy 

jej osobny artykuł. W tym miejscu wspomnimy tylko, że ich pozycja systematyczna nie 

jest całkiem pewna i zwierzęta te są uznawane bądź za klad siostrzany do 

niedźwiedziowatych, bądź też za klad siostrzany wobec nadrodziny Musteloidea. 

 

6. Łasicokształtne (Musteloidea) 

Łasicokształtne (Musteloidea) są nadrodziną w obrębie psokształtnych, która łączy           

w sobie skunksowate (Mephitidae), pandkowate (Ailuridae), szopowate (Procyonidae)    

i łasicowate (Mustelidae). Łasicokształtne są w gruncie rzeczy trudne do 

scharakteryzowania. Z jednej strony łączy je szereg podobieństw – są to z reguły 

stosunkowo małe lub średnich rozmiarów zwierzęta, często stopochodne, posiadające 

relatywnie krótkie kończyny i zazwyczaj długie ogony. Czaszki są stosunkowo długie, 

jednak z raczej krótkim rostrum (tj. pyskiem, czyli przedoczodołową częścią czaszki). 

Stosunkowo ubogi zapis kopalny tych zwierząt utrudnia odcyfrowanie ich wczesnej 

ewolucji. Różni przedstawiciele poszczególnych rodzin często zajmują zbliżone nisze 

ekologiczne, co skutkuje konwergentnie wykształconymi, podobnymi cechami 

anatomicznymi. Analizy pokrewieństw oparte tylko na anatomii niejednokrotnie 
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prowadziły badaczy na manowce. Dzisiejszy podział systematyczny jest zasługą głównie 

badań genetycznych. 

Za najstarszego przedstawiciela nadrodziny Musteloidea można uznać Mustelavus 

priscus z późnego eocenu Ameryki Północnej (ok. 34 – 38 mln lat temu). Jest on 

interpretowany jako forma pierwotna, poprzedzająca wyodrębnienie się współczesnych 

rodzin. Pierwsze skamieniałości z Europy są niedużo młodsze i pochodzą z wczesnego 

oligocenu (ok. 33 mln lat temu). Co ciekawe, badania genetyczne współczesnych 

przedstawicieli, jak rzadko kiedy, zdają się potwierdzać właśnie taką przypuszczalną 

„datę” wyodrębnienia się łasicokształtnych, tj. pomiędzy najpóźniejszym eocenem,           

a najwcześniejszym oligocenem. Pokrywa się to z intensywnym rozwojem również 

innych grup zwierząt – w tym gryzoni, będących ulubionym przysmakiem wielu 

łasicokształtnych. 

Pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi rodzinami są trudne do odcyfrowania. 

Najmocniejsze z hipotez zdają się wskazywać na najwcześniejsze wyodrębnienie się 

skunksowatych, a następnie pandkowatych, które stanowią grupę siostrzaną dla kladu 

łączącego łasicowate i szopowate. 

Ryc. 35. Cechy diagnostyczne skunksowatych (Mephitidae) na przykładzie skunksika plamistego (Spilogale 

putorius). A. Czaszka widziana z boku – czerwonymi strzałkami zaznaczono „rozdętą” na boki komorę ucha 

środkowego. B. Czaszka widziana od spodu – czerwonymi strzałkami zaznaczono „rozdętą” na boki 

komorę ucha środkowego. C. Żuchwa widziana z boku – czerwoną strzałką zaznaczono miejsce trzeciego 

korzenia dolnego łamacza. Zdj. (A, B, C) Phil Myers, Animal Diversity Web (CC BY-NC-SA 3.0). Zmienione 

przez Michała Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (CC BY-NC-SA 4.0). 

https://animaldiversity.org/accounts/Mephitidae/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Mephitidae/Spilogale_putorius/lateral/?start=45
https://animaldiversity.org/accounts/Mephitidae/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Mephitidae/Spilogale_putorius/ventral/?start=45
https://animaldiversity.org/accounts/Mephitidae/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Mephitidae/Spilogale_putorius/lower_lateral/?start=45
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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6. 1. Skunksowate (Mephitidae) 

Skunksowate (Mephitidae) odróżniają się od 

łasicowatych (do których były pierwotnie 

zaliczane) znacznym rozrostem komory ucha 

środkowego (ryc. 35 A i B). W przeciwieństwie 

jednak do psowatych, które „rozdęły” tą 

komorę w dół, skunksy zrobiły do na boki. 

Rozdęcie to jest widoczne po bokach ich 

czaszek i zachowuje się często w 

skamieniałościach. Ponadto, ich dolny łamacz 

wyposażony jest w dodatkowy, trzeci korzeń 

(ryc. 35 C; dolny łamacz wszystkich pozostałych 

drapieżnych ma tylko dwa korzenie). Prócz 

endemicznych dla obydwu Ameryk skunksów 

(rodzaje Mephitis, Conepatus i Spilogale), 

rodzina zawiera również fetorniki (rodzaj 

Mydaus) z południowo-wschodniej Azji.  

Fetorniki swoją ogólną budową bardziej przypominają borsuki (należące do 

łasicowatych). Mają bardzo krótkie ogony i krępą budowę ciała, z długim ruchliwym 

nosem. Kolorystyka ich sierści jest jednak podobna do pozostałych członków rodziny            

i tak jak one, bronią się śmierdzącą wydzieliną gruczołów odbytowych. 

Najstarsze kopalne skunksowate pochodzą z miocenu i pliocenu Eurazji. Zalicza się tu 

takie formy, jak Promephitis pristinidens (ryc. 36) i Palaeomephitis steinheimensis. 

Związki tego ostatniego ze skunksowatymi są jednak niepewne, ze względu na budowę 

jego zębów. Do Ameryki skunksy trafiły prawdopodobnie około 9 mln lat temu. 

Skamieniałości tego wieku, znalezione w Kalifornii, zaliczono do gatunku Martinogale 

faulli. Rodzaj ten, albo jemu podobny, dał początek współczesnemu zróżnicowaniu 

amerykańskich skunksów (z pośrednim rodzajem kopalnym Buisnictis). 

Ryc. 36. Czaszka Promephitis (Mephitidae, 

Musteloidea) widziana od spodu. Zdj. PePeEfe 

(Wikipedia). (CC BY-SA 4.0). 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66134986
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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6. 2. Pandtkowate (Ailuridae) 

Pandkowate (Ailuridae) obejmują współcześnie tylko jeden gatunek – pandę rudą 

(Ailurus fulgens, ryc. 37). Zwierzę to bardzo długo było przerzucane przez badaczy                 

z jednej grupy do drugiej. Pandy rude są wybitnie roślinożerne i w związku z tym 

wykształciły przystosowania anatomiczne zbliżone do tych, które występują u pandy 

wielkiej. Włączyć w to można np. fałszywy „kciuk”, który jest budowany przez 

przekształconą trzeszczkę dłoni, jak i pewne 

elementy budowy czaszki i uzębienia. W związku 

z powyższym, obydwie pandy często łączono 

razem, jedną i drugą przesuwając najczęściej 

pomiędzy szopowatymi (do których 

powierzchownie podobne są pandy rude)                   

a niedźwiedziowatymi (do których jest podobna      

i de facto należy panda wielka). Dopiero z czasem, 

dokładna analiza cech anatomicznych pandy 

rudej, wsparta badaniami genetycznymi, 

ujawniła, że reprezentuje ona odrębną gałąź 

ewolucyjną w obrębie łasicokształtnych.  

Najstarszym kopalnym pandkowatym był 

Amphictis, którego różne gatunki żyły w Europie 

Ryc. 37. Panda ruda (Ailurus fulgens, Ailuridae, Musteloidea). 

Zdj. Mathias Appel (CC0). 

Ryc. 38. Szkic czaszki i rekonstrukcja 

wyglądu Simocyon batalleri 

(Simocyoninaem Ailuridae, Musteloidea). 

Ryc. M. Antón w Peigné i wsp., 2005 

(CC BY-SA 4.0). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Red_Panda_(25193861686).jpg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Simocyon_batalleri_head.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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pomiędzy około 23 – 14 mln lat temu (późny oligocen – miocen). Rodzina podzieliła się 

na podrodziny Simocyoninae i Ailurinae. Simocjoniny stanowią całkowicie wymarłą, 

„mezo-mięsożerną” gałąź ewolucyjną pandkowatych. Simocyon (ryc. 38) i jego 

krewniacy mieli inne adaptacje w budowie zębów niż współczesna panda ruda, ale 

dzieliły z nią charakterystykę budowy czaszki i komory ucha środkowego. Podobnie, jak 

ona, były przystosowane do nadrzewnego trybu życia i posiadały „fałszywy kciuk”, który 

pojawił się u pandkowatych jako adaptacja do wspinaczki. Podrodzina Ailurinae 

obejmuje współczesną pandę rudą i jej najbliższych kopalnych krewniaków, którzy 

podobnie jak ona wykazywali przystosowania do roślinożerności. 

6. 3. Szopowate (Procyonidae) 

Szopowate (Procyonidae) stanowią najprawdopodobniej grupę siostrzaną dla 

łasicowatych, chociaż w przeszłości niekiedy bywały postrzegane, jako najbliżsi 

krewniacy niedźwiedziowatych. Członków rodziny łączą przede wszystkim związki 

genetyczne. Cechy fizyczne je wyróżniające, podobnie jak w przypadku wielu innych 

grup, dotyczą pewnych detali anatomii. Zwierzęta zaliczane do rodziny mają zwykle (ryc. 

39) krótkie pyski, a przynajmniej część zębów trzonowych ma bunodontowy lub zbliżony 

Ryc. 39. Cechy charakteryzujące większość szopowatych (Procyonidae) na 

przykładzie rodzajów kinkażu (Potos) i szop (Procyon). Zdj. Phil Myers, Animal 

Diversity Web (CC BY-NC-SA 3.0). Zmienione przez Michała Loba, PAN Muzeum 

Ziemi w Warszawie (CC BY-SA 4.0). 

https://animaldiversity.org/collections/contributors/anatomical_images/family_pages/carnivora/procyonidae/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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do bunodontowego charakter, tj. mają z grubsza kwadratową powierzchnię cierną               

z oddzielnymi, niskimi guzkami. Po spodniej stronie czaszki brakuje kanału 

alisfenoidowego (kanał w skrzydle kości klinowej, przez który przebiega odnoga tętnicy  

szyjnej zewnętrznej). Cechę tą dzielą z łasicowatymi (Mustelidae). Rozbudowie uległy za 

to wyrostki boczne kości potylicznej. U większości gatunków łamacze nie mają tnącego 

charakteru. Wszystkie współczesne gatunki potrafią się dobrze wspinać, a część 

prowadzi nadrzewny tryb życia (jeden z gatunków, kinkażu żółty, posiada nawet chwytny 

ogon). Większość gatunków jest wszystkożernymi oportunistami. Kinkażu (Potos flavus) 

i olingo (rodzaj Bassaricyon) specjalizują się w jedzeniu owoców. Szopik (rodzaj 

Bassariscus) ma z kolei dietę przesuniętą w kierunku „hiper-mięsożerności”, co też 

odzwierciedla jego uzębienie. Szop pracz (Procyon lotor) jest najlepiej znanym 

przedstawicielem grupy i cechuje się prawdopodobnie najbardziej zróżnicowaną dietą 

pośród wszystkich wszystkożernych ssaków (może z wyjątkiem człowieka). 

Współcześnie, szopowate są rodziną endemiczną dla obydwu Ameryk (szop pracz został 

introdukowany przez człowieka również w innych obszarach świata). Wiele jednak 

wskazuje na to, że ewolucyjne początki rodziny są euroazjatyckie, a ściślej nawet 

Ryc. 40. Wszystkie szopowate (Procyonidae) potrafią 

dość sprawnie poruszać się po drzewach, nawet jeśli 

prowadzą głównie naziemny tryb życia, jak szop pracz 

(Procyon lotor). Gatunek ten ma jedną z najbardziej 

zróżnicowanych diet wśród ssaków i jest żywieniowym 

oportunistą. Zdj. David Menke (domena publiczna). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Raccoon_climbing_in_tree_-_Cropped_and_color_corrected.jpg
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europejskie. Skamieniałości Pseudobassaris zostały odkryte w skałach datowanych na 

późny eocen lub wczesny oligocen (ok. 34 mln lat temu). W Europie odkryto jeszcze inne 

skamieniałości, które być może reprezentują szopowate, ale nie ma zgodności co ich 

przynależności systematycznej. W Ameryce pierwsze szopowate pojawiły się 

przypuszczalnie we wczesnym miocenie (ok. 23 - 20 mln lat temu) i wywodziły się z linii 

spokrewnionej być może z europejską, wczesno-mioceńską Broiliana. Najstarsze 

skamieniałości, które można zaliczyć do współczesnego rodzaju Bassariscus (szopik) 

pochodzą z środkowego miocenu (ok. 16 - 12 mln lat temu), rodzaju Procyon (szop)              

z późnego miocenu (ok. 12-5 mln lat temu), a rodzaju Nasua (ostronos) z wczesnego 

pliocenu (ok. 5 – 4 mln lat temu). Pozostałe współczesne rodzaje nie mają dobrego 

zapisu kopalnego, chociaż według danych genetycznych, kinkażu (rodzaj Potos) stanowi 

najwcześniejszą odnogę amerykańskiej gałęzi ewolucyjnej szopowatych. 

6. 4. Łasicowate (Mustelidae) 

Łasicowate (Mustelinae) stanowią najliczniejszą rodzinę pośród wszystkich drapieżnych. 

Zależnie od ujęcia, liczy ona nawet 65 (lub więcej) obecnie żyjących gatunków. Tej 

znacznej liczebności towarzyszy równie duże zróżnicowanie pod względem 

zajmowanych nisz ekologicznych i przystosowań anatomicznych. Zwierzęta te łączą 

niewątpliwe związki genetyczne. Wskazanie cech anatomicznych, które byłyby 

rzeczywiście wspólne dla wszystkich przedstawicieli jest jednak trudne. 

Generalizując, rodzina łączy zwierzęta o wydłużonym pokroju ciała (aczkolwiek borsuki   

i borsuczniki są raczej krępe, podobnie jak i rosomaki) i stosunkowo krótkich 

kończynach. W rodzinie występuje zarówno palcochodność, częściowa palcochodność, 

jak i stopochodność. Większość przedstawicieli rodziny zachowało pewien stopień 

wszystkożerności, niemniej dieta większości gatunków jest wyraźnie przesunięta                

w kierunku „hiper-mięsożerności”. W związku z powyższym, tnące łamacze są zazwyczaj 

duże i dobrze rozwinięte (ryc. 41). Najczęściej spotykana formuła zębowa to po jednej 

stronie szczęki: trzy siekacze, jeden kieł, trzy przedtrzonowce i jeden trzonowiec. 

Odpowiednio w jednej gałęzi żuchwy: trzy siekacze, jeden kieł, trzy przedtrzonowce             

i dwa zęby trzonowe. Od tego schematu istnieją jednak liczne wyjątki i łączna liczba 

wszystkich zębów waha się pomiędzy 28 a 38. Ostatnie (położone najbardziej z tyłu) zęby 

trzonowe (ryc. 41), rozciągnięte poprzecznie, często (ale nie zawsze) mają w środkowej 
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części przewężenie, nadające powierzchni ciernej zarys niesymetrycznej ósemki. U wielu 

gatunków mocno rozbudowane są wyrostki czaszki stowarzyszone z zawiasem żuchwy, 

które ograniczają ruch żuchwy do jednej płaszczyzny (góra-dół). Uniemożliwia to                 

w praktyce przeżuwanie pokarmu, ale zapewnia bardzo precyzyjny zgryz, wspomagający 

nożycowe działanie łamaczy. Cechą wspólną z szopowatymi jest brak kanału 

alisfenoidowego. 

Najstarsze skamieniałości (np. Plesictis), które można łączyć z łasicowatymi pochodzą        

z oligocenu Eurazji (ok. 34 - 23 mln lat temu). Są to pierwotne formy, których nie da się 

jeszcze bezsprzecznie połączyć ze współczesnymi liniami ewolucyjnymi łasicowatych. 

Dane molekularne sugerują, że ewolucja łasicowatych przyspieszyła gwałtownie                  

w środkowym i późnym miocenie (ok. 11 mln lat temu). W tym czasie 

najprawdopodobniej wyodrębniły się współczesne linie ewolucyjne. Ponieważ 

łasicowate to w większości jednak drobne zwierzęta, o delikatnym szkielecie, ich zapis 

kopalny jest stosunkowo słaby. 

W obrębie rodziny występują formy przystosowane do wodnego trybu życia, tj. wydry, 

zdeklarowani drapieżnicy (szeroko rozumiane kuny i łasice) i wszystkożerni kopacze 

Ryc. 41. Cechy charakteryzujące łasicowate (Mustelidae). Większość z 

tych cech nie jest jednak równomiernie rozpowszechniona wśród 

członków rodziny, wobec czego nie można ich traktować, jako wiążących 

wyróżników grupy. Zdj. Phil Myers, Animal Diversity Web (CC BY-NC-SA 

3.0). Zmienione przez Michała Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 

(CC BY-SA 4.0). 

https://animaldiversity.org/collections/contributors/anatomical_images/family_pages/carnivora/mustelidae2/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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(borsuki). Nie wszystkie z tak wyróżnionych grup tworzą jednak rzeczywiste klady,                

a wzajemne podobieństwo członków tych grup często jest wynikiem konwergencji. 

Realne pokrewieństwa w grupie są o wiele bardziej złożone.  

Najwcześniejszą odnogę drzewa rodowego form współczesnych stanowi borsucznik 

amerykański (Taxidea taxus, ryc. 43). Stanowi on takson siostrzany względem wszystkich 

pozostałych łasicowatych. Pomimo wyglądu przypominającego europejskiego borsuka     

Ryc. 42. Uproszczone drzewo pokrewieństw ewolucyjnych w obrębie 

współczesnych łasicowatych (Mustelidae). Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum 

Ziemi w Warszawie (na podstawie Koepfli i wsp., 2017). 

Ryc. 43. Mimo powierzchownego podobieństwa, 

borsucznik amerykański (Taxidea taxus) nie jest blisko 

spokrewniony z europejskimi borsukami. Jest jedynym 

współczesnym reprezentantem endemicznej dla Ameryki 

Północnej  podrodziny Taxidiinae. Zdj. Yathin S. Krishnappa 

(CC BY-SA 3.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxidea_taxus_(Point_Reyes,_2007).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
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i podobnego trybu życia, nie jest z nim blisko 

spokrewniony. Obecnie istnieje tylko jeden gatunek 

podrodziny Taxidiinae, jednak w przeszłości było ich 

więcej. Wydaje się, że jest to jedyna wciąż istniejąca 

grupa, która wyodrębniła się i zróżnicowała                     

w Ameryce. Wszystkie pozostałe łasicowate żyjące 

dziś w obydwu Amerykach, pierwotnie wyodrębniły 

się w Eurazji i dopiero potem wyemigrowały do 

Nowego Świata. Pomimo jednak tego, że dane 

molekularne wskazują na najwcześniejsze 

wyodrębnienie się Taxidiinae, to najstarsze 

skamieniałości liczą sobie około 6 mln lat (np.  

Chamitataxus). 

Z miocenu Ameryki Północnej jest znana wyłącznie 

kopalna podrodzina Oligobuninae. Należałoby ją 

zapewne zaliczyć jeszcze do form bazalnych 

łasicowatych, gdyż najstarsze skamieniałości tych 

zwierząt liczą sobie nawet ok. 20 mln lat – o wiele 

więcej niż domniemany czas wyodrębnienia się grupy koronnej (tj. przywoływane już  11 

mln lat temu). Zwierzęta te wykazują pewne adaptacje do kopania i w tym kontekście 

być może przypominały nieco borsuki. Niektórzy przedstawiciele osiągali całkiem 

pokaźne rozmiary, porównywalne ze współczesnym rosomakiem lub większe. Megalictis 

ferox (ryc. 44) mógł osiągać rozmiary zbliżające się do współczesnego jaguara. 

Podrodzina wyginęła bezpotomnie około 10 mln lat temu. Oligobuninom towarzyszyli 

przedstawiciele kolejnej bazalnej podrodziny -  Leptarctinae. Poza Ameryką miała ona 

jednak przedstawicieli również w Azji (np.  Kinometaxia). Byli oni wyraźnie pierwotniejsi 

anatomicznie od współczesnych łasicowatych, ale w swoim czasie szeroko 

rozpowszechnieni i liczni. 

 Kolejne odnogi drzewa rodowego form współczesnych stanowią podrodziny 

Mellivorinae i Melinae. Pierwsza z nich obejmuje obecnie jedynie afrykańskiego 

miodożera (Mellivora capensis), druga euroazjatyckie borsuki (rodzaj Meles) i azjatyckie 

Ryc. 44. Megalictis ferox 

(Oligobuninae, Mustelidae) A. 

Rekonstrukcja artystyczna wyglądu 

zwierzęcia (autorstwa Adam 

Hartstone-Rose), B. rekonstrukcja 

czaszki, C. oryginalna skamieniałość. 

Ryc. Valenciano i wsp., 2016  

(CC BY 4.0). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152430.g009
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
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balizuary (rodzaj Arctonyx). Najstarszymi znanymi przedstawicielami koronnych Melinae 

były prawdopodobnie plioceński  Meles thorali oraz Arctomeles. Ten ostatni może 

reprezentować formę zbliżoną do ostatniego wspólnego przodka gałęzi ewolucyjnej 

balizuarów. Meles thorali być może reprezentuje najpierwotniejsze borsuki 

euroazjatyckie (rodzaj Meles). Z zapisu kopalnego znanych jest jeszcze kilka form, które 

mogły stanowić taksony bazalne podrodziny, jak np. rodzaj Promeles (również znany          

z pliocenu). 

Dalej mamy podrodzinę Guloninae, obejmującą kuny (rodzaj Martes), hirarę 

amerykańską (Eira barbara), kunę wodną (Pekania pennanti) i rosomaka (Gulo gulo). 

Wszystkie te zwierzęta cechują się głównie mięsożerną dietą. Co ciekawe, w badaniach 

genetycznych, rosomak okazuje się bliżej spokrewniony z rodzajem Martes (kuny) niż 

kuna wodna, która wcześniej również była zaliczana do tego rodzaju. Rosomak jest 

największym typowo lądowym drapieżnikiem wśród łasicowatych. Preferuje padlinę, 

którą potrafi agresywnie odbierać nawet większym od niego drapieżnikom, jak np. wilki. 

Jego szczęki są na tyle mocne, żeby łamać kości. Kiedy trzeba, poluje sam, a jego ofiarą 

potrafią padać tak duże zwierzęta, jak łosie. Oczywiście, jak większość drapieżników, 

rosomak na swoje ofiary wybiera przede wszystkim osobniki młodociane, bądź stare           

i chore. Mimo to, zdolność do upolowania tak dużej zwierzyny jest zadziwiająca.                    

Z miocenu Eurazji znany jest rodzaj Plesiogulo, który stamtąd rozprzestrzenił się do 

Afryki i Ameryki Północnej (do tej ostatniej docierając w pliocenie, ok. 6 mln lat temu). 

Był on bardzo podobny do rosomaka, jednak wydaje się, że nie był z nim blisko 

spokrewniony. Nie jest też pewne, czy w ogóle można go zaliczać do Guloninae. Innym, 

endemicznym dla Ameryki rodzajem łączonym z Guloninae był Sthenictis, żyjący                   

w miocenie pomiędzy ok. 16 a 5,3 mln lat temu. Fragmentaryczne żuchwy z Mongolii 

mogą wskazywać, że rodzaj ten występował też w Eurazji. 

Kolejną wyodrębnioną podrodziną jest Helictidinae. Obejmuje ona gatunki z rodzaju 

Melogale – ryjonosy. Swoim wyglądem przypominają one trochę skrzyżowanie fretki          

z balizuarem. Zwierzęta mają smukły, wydłużony pokrój ciała, ale też długi, nieco 

ryjkowaty pysk. Są wszystkożerne. 

Podrodzina Ictonychinae obejmuje grizony (rodzaje Galictis i Lyncodon),  zorille (rodzaje 

Ictonyx i Poecilogale) i perewiaskę marmurkową (Vormela peregusna). Grizony stanowią 
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południowoamerykańską odnogę podrodziny, podczas gdy zorille występują w Afryce.  

Perewiaska ma euroazjatyckie rozprzestrzenienie. Większość gatunków ma czarno-białe 

ubarwienie, a wzory występujące u zorilli łudząco przypominają te u skunksów. 

Podobnie jak skunksy, wielu przedstawicieli grupy broni się za pomocą śmierdzącej 

wydzieliny produkowanej przez gruczoły odbytowe. Cechy te są jednak konwergentne, 

tj. wyewoluowały niezależnie w obydwu grupach zwierząt. 

Podrodziny Mustelinae i Lutrinae tworzą razem klad siostrzany w stosunku do 

Ictonychinae. Mustelinae obejmuje wszelkiej maści łasice, fretki, tchórze i wizony, 

zaliczane do rodzajów Mustela i Neovison. Przy tym rodzaj Mustela jest 

prawdopodobnie parafiletyczny, gdyż część zaliczanych do niego gatunków jest bliżej 

spokrewniona z wizonem (rodzaj Neovison) niż z pozostałymi. Przedstawiciele tej grupy 

mają zwykle wyraźnie wydłużony tułów (często też szyję) i bardzo krótkie kończyny. 

Uważa się to za przystosowanie do polowania na gryzonie w ich norach i kryjówkach. 

Lutrinae grupuje formy przystosowane do wodnego trybu życia – wydry z rodzajów 

Pteronura, Lontra, Enhydra, Hydrictis, Lutra, Aonyx i Lutrogale. Arirania amazońska 

(Pteronura brasiliensis) i kałan morski (Enhydra lutris) są największymi współczesnymi 

łasicowatymi. Pierwsza z nich osiąga nawet 180 cm długości, a druga potrafi ważyć 45 kg 

(czasem więcej). Ze stanu kopalnego znany jest Enhydriodon. Ta gigantyczna wydra żyła 

w miocenie i pliocenie na terenie Afryki. Znana jest tylko czaszka zwierzęcia, jednak 

szacowana waga wynosi 100 kg lub więcej. Naukowcy nie są pewni, czy tak duża wydra 

mogła prowadzić wodny tryb życia, jak robią to jej współczesne kuzynki. 

W ten sposób omówiliśmy „psiokształtną” gałąź ewolucyjną drapieżnych. W kolejnym, 

krótszym artykule przyjrzymy się bliżej ewolucji kotokształtnych, a w ostatniej części 

zajmiemy się płetwonogimi. 

Dr Michał Loba 
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