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O ssakach kopytnych 

 

Jeśli spojrzymy na współczesną dziką przyrodę, okaże się, że dominującą rolę w jej 

kształtowaniu odgrywają stosunkowo duże, roślinożerne ssaki. Wybierając się do Afryki 

spotkamy wielkie stada wołowatych (bawoły i antylopy), którym towarzyszą również 

koniowate (zebry), nosorożce (nosorożec biały i czarny) i świniowate (guźce). Wołowate 

spotkamy także w Indiach i wielu częściach Eurazji. W środkowych i wyższych szerokościach 

geograficznych Eurazji oraz w obydwu Amerykach dostrzeżemy więcej jeleniowatych w 

towarzystwie świniowatych (dziki euroazjatyckie) lub pekari. Cechując się mniejszym 

wewnętrznym zróżnicowaniem, reprezentowane będą również: wielbłądowate w Ameryce 

Południowej, Azji Środkowej oraz Afro-Arabii (udomowione); koniowate w Azji Środkowej i Azji 

Mniejszej; nosorożce w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej; tapirowate w Azji Południowo-

Wschodniej, Ameryce Środkowej i Południowej. 

Wszystkie te zwierzęta włączane są tradycyjnie do dużej grupy ssaków, którą określa się jako 

kopytne („Ungulata”). Pomimo ogromnej różnorodności tych zwierząt, w ewolucji 

poszczególnych grup kopytnych pojawiały się często bardzo zbliżone trendy, wynikające z 

podobnej presji środowiska, jakiej były poddawane zwierzęta. W niniejszym tekście skupimy 

się właśnie na takich ogólnych trendach ewolucyjnych, którymi możemy ogólnie 

scharakteryzować kopytne. 

W tekście pojawią się specjalistyczne pojęcia związane z badaniem ewolucyjnych 

pokrewieństw między organizmami żywymi, które trudno jest krótko wytłumaczyć. W związku 

z powyższym, odsyłamy Was do lektury tekstu poświęconego temu zagadnieniu. 

Mamy nadzieję, że artykuł ten będzie dla Was ciekawy i poszerzy Waszą wiedzą o ewolucji 

i zróżnicowaniu ssaków. Życzymy Wam miłej lektury. 

https://mz.pan.pl/pl/drzewa-rodowe-organizmow-podstawowe-nazewnictwo/
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1. Czym są ssaki kopytne („Ungulata”)? 

W teorii, grupa ssaków kopytnych – „Ungulata” – zawiera w sobie ogromną liczbę różnych, 

głównie roślinożernych zwierząt, które łączy obecność kopyt lub racic. Kopyto jest 

stwardniałym, rogowym wytworem naskórka, zbudowanym głównie z keratyny, który osłania 

dookoła koniec palca. W przypadku pełnoprawnego kopyta, masa ciała zwierzęcia jest 

dźwigana bezpośrednio na nim. Za wzorzec budowy kopyta możemy przyjąć ten 

reprezentowany przez współczesnego konia (ryc. 1). Ewolucyjnie, kopyta są odpowiednikiem 

(homologiem) pazurów innych ssaków oraz naszych paznokci.  

Ryc. 1. Schemat budowy końskiego kopyta. 1 – 

koronka, 2 – ściana puszki kopytowej, 3 – ściana 

przednia (przodek), 4 – ściana boczna, 5 – ściana 

wsporowa, 6 – piętka, 7 – pęcina. 

Zdj. Alex brollo (CC BY-SA 4.0) 

Ryc. 2. Racice sarny. Zdj. Joachim Bäcker (domena publiczna) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hoof_lat.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_cloven_hoof.jpg
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Po bliższym przyjrzeniu się łatwo jednak dostrzeżemy, że najwyraźniej „kopyto kopytu 

nierówne”. Wśród współcześnie żyjących ssaków, jedynie koniowate (ryc. 1) oraz większość 

parzystokopytnych (ryc. 2) rzeczywiście ma kopyta zbudowane w wyżej opisany sposób. 

Pozostałe „kopytne”, jak nosorożce (ryc. 3), słonie (ryc. 4), czy tapiry (ryc. 5), mają raczej duże 

i masywne paznokcie, a nie pełnoprawne kopyta.  

Ryc. 3. Stopa nosorożca. Zdj. William Warby 

(CC BY 2.0). 
Ryc. 4. Stopa słonia.  

Zdj. John Sonderman (CC BY-NC 2.0). 

Ryc. 5. Przednia (po lewej) i tylna (po prawej) stopa tapira malajskiego. Zdj. Sasha Kopf (CC BY-SA 3.0). 

https://www.flickr.com/photos/26782864@N00/8527856788
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
https://www.flickr.com/photos/15215996@N08/2352722058
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.pl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tapir_hooves.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


 
 

PAN Muzeum Ziemi – O ssakach kopytnych 

4 

 

Obecnie wiemy, że tradycyjnie rozumiane kopytne („Ungulata”) są grupą polifiletyczną, a więc 

nieważną – stąd też używamy ich nazwy naukowej w cudzysłowie. Trąbowce (Proboscidea), 

do których należą słoniowate (Elephantidae), są bowiem najbliżej spokrewnione z góralkami 

(Hyracoidea) oraz syrenami (Sirenia). Wraz z paroma innymi grupami (współczesnymi 

i kopalnymi), taksony te współtworzą klad Afrotheria (ryc. 6) – ssaków łożyskowych 

o afrykańskim rodowodzie. Afrotheria należą do jednej z dwóch głównych grup ssaków 

łożyskowych, zwanej Atlantogenata. Początkowe różnicowanie się tego kladu jest związane 

z kontynentami, które w mezozoiku stanowiły część superkontynentu Gondwana (Afryka, 

Ameryka Południowa, Australia, Antarktyda). W niniejszym artykule nie będziemy się już dalej 

zajmowali Afrotheria. Zasługują one na oddzielne potraktowanie, ze szczególnym 

wyróżnieniem syren. W kwestii trąbowców, odsyłamy Was do już istniejącego artykułu im 

poświęconego. 

Pozostałe kopytne są ze sobą bliżej spokrewnione i to im poświęcimy niniejszy artykuł. Należą 

one do drugiej z dwóch głównych grup ssaków łożyskowych – Boreoeutheria (ryc. 6). 

Jej ewolucyjne początki były związane z północnym superkontynentem – Laurazją. W obrębie 

Boreoeutheria, kopytne reprezentują klad Laurasiatheria. Do tej samej dużej grupy należą 

m.in. drapieżne (Carnivora). Innymi słowy, kopytne, o których dalej będzie mowa, są w 

rzeczywistości bliżej spokrewnione z psami czy kotami, niż ze słoniami. Należą one do dwóch 

Ryc. 6. Uproszczone drzewo ewolucyjne ssaków łożyskowych (Placentalia). Trąbowce, 

w obręb których zaliczane są słoniowate, należą do kladu Afrotheria, który jest 

bardzo odlegle spokrewniony z kladem Laurasiatheria, do którego należą wszystkie 

pozostałe kopytne. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 

https://mz.pan.pl/pl/o-ewolucji-trabowcow/
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kladów – parzystokopytnych (Artiodactyla lub inaczej Cetartiodactyla) i nieparzystokopytnych 

(Perissodactyla). W dalszej części tekstu ilekroć będzie mowa o kopytnych, będziemy mieli na 

myśli przedstawicieli tych dwóch kladów. Początków kopytnych badacze doszukują się wśród 

enigmatycznych wczesnych łożyskowców – kondylartrów („Condylarthra”). Jeśli rozważamy 

tylko zwierzęta żyjące współcześnie, niewykluczone, że parzysto- i nieparzystokopytne 

stanowią grupy siostrzane – spokrewnione ze sobą bliżej niż z dowolną inną grupą ssaków. 

Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę formy całkowicie wymarłe, stopień tego pokrewieństwa 

może okazać się mniej bezpośredni. 

2. Kondylartry („Condylarthra”) 

Obecnie uważa się, że kondylartry („Condylarthra”), zwane też prakopytnymi, stanowią takson 

parafiletyczny (lub wręcz polifiletyczny), odgrywający rolę „worka” na wszelkie wczesne ssaki 

łożyskowe, które powierzchownie wydają się być bliższe kopytnym niż innym ssakom w obrębie 

Boreoeutheria. Poszczególne klady kondylartrów mogły być w rzeczywistości bliżej 

spokrewnione z taksonami spoza tej sztucznej grupy, niż ze sobą nawzajem. Tak rozumiane 

kondylartry żyły na Ziemi w paleocenie i eocenie, pomiędzy ok. 65 a 40 mln lat temu. 

Najwcześniejsze z nich były stosunkowo małe – wielkości wiewiórki. Nie miały kopyt, lecz 

pazury i dysponowały długimi ogonami. Niektóre z nich prowadziły być może nadrzewny tryb 

życia. Zwierzęta te były owadożerne lub wszystkożerne. W tym przypadku wszystkożerność 

Ryc. 7. Rekonstrukcja szkieletu przedstawiciela rodzaju Phenacodus (rodzina Phenacodontidae). 

Ryc. Frank E. Beddard (domena publiczna). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cambridge_Natural_History_Mammalia_Fig_110.png
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oznacza, że ich dieta regularnie uzupełniana była mięsem 

innych kręgowców (np. poprzez padlinożerność), jak również 

miękkimi częściami roślin takimi, jak kwiaty i owoce. Tym 

niemniej, owady zapewne stanowiły wciąż główne źródło 

pożywienia. 

Mniej więcej od środkowego paleocenu (ok. 62–59 mln lat 

temu), w zapisie kopalnym zaczynają pojawiać się większe 

zwierzęta, u których (przypuszczalnie niezależnie od siebie) 

doszło do przekształcenia pazurów w kopyta lub masywne 

paznokcie. Przykładem takich kondylartrów jest rodzina 

Phenacodontidae z rodzajem Phenacodus (ryc. 7), jako 

typowym reprezentantem. 

Phenacodus (oraz inne kondylartry w tym czasie) osiągał już 

około 1,5 m długości i 56 kg wagi. Jego kończyny były 

zwieńczone kompletem pięciu palców (ryc. 8), których końce były za życia osłonięte 

masywnymi paznokciami lub prymitywnymi kopytami. Trzeci palec (środkowy) był największy 

i to głównie na nim spoczywała masa ciała, jak również na dwóch sąsiadujących z nim palcach 

(drugim i czwartym). Palec pierwszy i piąty były wyraźnie mniejsze i odpowiednio odgrywały 

mniejszą rolę w dźwiganiu masy ciała zwierzęcia. Taką budowę łap, zwaną mezaksoniczną, 

mają też nieparzystokopytne (Perissodactyla), stąd też fenakodontidy bywają postrzegane jako 

protoplaści tej grupy lub nawet jako jej wcześni członkowie.  

Nowsze badania (np. Halliday i wsp., 2017) sugerują jednak, że rodzina Phenacodontidae może 

stanowić takson polifiletyczny. Rodzaje Tetraclaenodon, Copecion i Ectocion rzeczywiście zdają 

się stanowić grupę bazalną względem nieparzystokopytnych (Perissodactyla), ale rodzaje 

Phenacodus i Meniscotherium okazały się mieścić w obrębie innej rodziny kondylartrów – 

Hyopsodontidae. Zgodnie z analizą Halliday i wsp. (2017), rodzina Hyopsodontidae stanowi 

grupę siostrzaną względem parzystokopytnych (Artiodactyla). 

Ryc. 8. Mezaksoniczna budowa 

dłoni Phenacodus. Oś kończyny 

przebiega przez środkowy (trzeci) 

palec, na którym jest dźwigana 

większość masy ciała. 

Ryc. Solounias i wsp., 2018 

(CC BY 4.0). Zmieniono. 

https://doi.org/10.1098/rsos.171782
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
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 Phenacodus miał dość masywnie zbudowany szkielet 

pozaczaszkowy. Kończyny były krótkie i grube, tak że 

zwierzę przypominało pod tym względem 

współczesne tapiry. W przeciwieństwie do nich, 

Phenacodus miał długi ogon. W rodzaju tym, jak i u 

większości późnopaleoceńskich i eoceńskich 

kondylartrów, zęby trzonowe miały bunodontowy 

charakter (ryc. 9), tzn., że ich korony zwieńczone były 

zindywidualizowanymi guzkami, niepołączonymi 

ze sobą w ciągłe grzbiety (więcej o różnych typach 

zębów występujących u ssaków można przeczytać 

w poświęconym temu zagadnieniu artykule). Taki typ uzębienia sugeruje, że większość 

fenakodontidów i innych podobnych do nich kondylartrów, była wszystkożerna. Dominującym 

źródłem pokarmu stały się jednak rośliny, przede wszystkim ich owoce i nasiona. Zielone części 

roślin były prawdopodobnie konsumowane mniej chętnie, ale również mogły wchodzić w skład 

diety – zwłaszcza w postaci młodych, wciąż jeszcze miękkich pędów i listków. Ta roślinna baza 

była najpewniej uzupełniana grzybami, owadami i mięsem (zarówno w drodze drapieżnictwa, 

jak i padlinożerności). 

Nie wszyscy przedstawiciele „Condylarthra” ewoluowali w kierunku roślinożerności. Niektóre 

linie ewolucyjne zaowocowały powstaniem form w dużym stopniu drapieżnych, dla których 

mięso innych kręgowców stało się istotnym źródłem pokarmu. Taką drogą poszła m.in. część 

pierwotnych kondylartrów z rodziny „Arctocyonidae” (ok. 66–50 mln lat temu; ryc. 11). 

Grupa  ta jest z dużym prawdopodobieństwem polifiletyczna. Część z zaliczanych tu rodzajów 

może być bliższa dwóm innym grupom wczesnych łożyskowców – Pantodonta i Periptychidae. 

Inne były być może bliższe drapieżnym (Carnivora). „Arctocyonidae” miały raczej przysadzistą 

sylwetkę i były stopochodne. Czyniło to z nich kiepskich biegaczy i skoczków. Zwierzęta musiały 

więc polegać na zaskoczeniu i sile w czasie polowania. Alternatywnie, zadowalały się padliną.  

Najbardziej ikoniczne wydają się być mezonychy (Mesonychia; ryc. 10). Obecnie wyłącza się je 

spośród kondylartrów jako niezależną, bardziej zaawansowaną grupę. Jedne z nowszych analiz 

sugerują bliskie związki mezonychów z drapieżnymi (Carnivora). Mezonychy pojawiły się mniej 

Ryc. 9. Bunodontowy dolny ząb trzonowy 

Gingerichia hystrix, kondylartra z rodziny 

Apheliscidae. Zdj. Zack i wsp., 2005 

(CC BY 4.0). Zmieniono. 

https://mz.pan.pl/pl/o-zebach-ssakow/
https://www.app.pan.pl/article/item/app50-809.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
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więcej w środkowym paleocenie (ok. 60 mln lat temu) i przetrwały do początków oligocenu 

(ok. 33 mln lat temu). Najstarsze z nich pochodzą z Azji i tam najbardziej się zróżnicowały. Mniej 

licznie występowały też w Europie i w Ameryce Północnej. Miały duże kły i dobrze 

rozbudowane pola przyczepu dla zespołu mięśni skroniowych, odpowiedzialnych przede 

wszystkim za pionowe ruchy żuchwy. Żeby pomieścić te mięśnie, łuki jarzmowe były 

stosunkowo szerokie. 

Zaawansowane ewolucyjnie mezonychy były palcochodne i wykazywały adaptacje do 

sprawnego biegania, objawiające się w wysmuklonej budowie dalszej części kończyn. Ich palce 

były zwieńczone masywnymi paznokciami albo kopytami, mocno bocznie spłaszczonymi w 

porównaniu z typowymi strukturami występującymi u kopytnych. Miały więc w sobie coś z 

pazurów. Niektóre późne (eoceńskie) formy osiągały rozmiary zbliżone do współczesnych 

niedźwiedzi i wykazywały adaptacje do łamania kości, co może sugerować padlinożerność, jako 

istotny element strategii żywieniowej. 

Daleko posunięta mięsożerność, reprezentowana przez niektóre „Arctocyonidae” 

i Mesonychia stanowi raczej wyjątek od reguły wśród kondylartrów. Typowe drapieżniki, 

z pewnymi wyjątkami, dość aktywnie korzystają ze swoich kończyn przy chwytaniu 

i przytrzymywaniu ofiary. Nawet jeśli to szczęki są głównym narzędziem „pracy”, 

Ryc. 11. Artystyczna rekonstrukcja wyglądu 

przedstawiciela rodzaju Arctocyon (rodzina 

„Arctocyonidae”) – kondylartra, który wyewoluował w 

kierunku mięsożerności.  

Ryc. Dmitry Bogdanov (CC BY-SA 3.0). 

Ryc. 10. Czaszka Sinonyx jiashanensis – drapieżnego 

ssaka z rzędu Mesonychia.  

Zdj. Ghedoghedo (CC BY-SA 3.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctocyon_DB.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinonyx_jiashanensis_skull.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


 
 

PAN Muzeum Ziemi – O ssakach kopytnych 

9 

 

jak u psowatych, zwierzęta muszą się liczyć z dużymi obciążeniami kończyn, wynikającymi 

z walki z szamoczącą się ofiarą. W tych zastosowaniach, łapy zwieńczone pazurami sprawdzają 

się lepiej niż kopyta. W większości przypadków, kopytność jest cechą stowarzyszoną 

ze specjalizacją kończyn w kierunku efektywnego przemieszczania się po ziemi, w tym 

sprawnego biegania, przy jednoczesnej rezygnacji z ich dodatkowych funkcji, jak np. chwytania 

(więcej na ten temat piszemy w osobnym artykule). Idzie to w parze z rozwojem 

roślinożerności. Rośliny nie uciekają i nie trzeba się z nimi szarpać, wobec tego nic nie stoi na 

przeszkodzie w podporządkowaniu kończyn tylko funkcji lokomotorycznej. 

3. Roślinożerność 

Ssaki pojawiły się na Ziemi już w późnym triasie (ok. 225 mln lat temu). Spośród tych wczesnych 

form, protoplaści do dziś istniejących stekowców (Monotremata), torbaczy (Marsupialia) 

i łożyskowców (Placentalia) wyodrębnili się później, w jurze i kredzie. Wszystkie te formy żyły 

jednak w cieniu dominujących wówczas dinozaurów, które „zarezerwowały” dla siebie 

większość dostępnych nisz ekologicznych. Wczesne ssaki były w większości stosunkowo drobne 

(wielkości gryzoni), prowadziły nocny tryb życia i żywiły się przede wszystkim owadami i innymi 

drobnymi bezkręgowcami. Inne były wszystkożercami, z dominacją owadów w diecie. 

W późnej jurze i wczesnej kredzie niektóre z pierwotnych ssaków zaczęły osiągać nieco większe 

rozmiary i przechodzić na dietę mięsną i drapieżnictwo – polowały zarówno  na swoich 

mniejszych krewniaków, jak i na mniejsze osobniki spośród dinozaurów. Te ostatnie wciąż 

jednak zajmowały większość nisz ekologicznych, w tym niszę roślinożerców. Tylko niektóre 

z mezozoicznych ssaków podejrzewa się o przynajmniej częściową roślinożerność, 

np. wieloguzkowce (Multituberculata). 

Sytuacja zmieniła się diametralnie po wielkim wymieraniu na przełomie mezo- i kenozoiku 

(ok. 66 mln lat temu), które wyeliminowało z powierzchni Ziemi wszystkie nieptasie dinozaury. 

Umożliwiło to ssakom rozwinięcie skrzydeł i zajęcie do tej pory niedostępnych nisz 

ekologicznych. Roślinożerność stała się jedną z możliwych dróg ewolucyjnych. Rozwój 

roślinożerności miał przemożny wpływ na ewolucję kopytnych, owocując podobnymi 

https://mz.pan.pl/pl/biegac-kazdy-moze/
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adaptacjami w różnych liniach ewolucyjnych. Stąd też poświęcimy niniejszy rozdział zjawisku 

roślinożerności wśród ssaków. 

3.1. Zielone części roślin jako pokarm 

Warto sprecyzować, co dokładnie mamy na myśli 

mówiąc o roślinożerności. Używamy tutaj tego 

pojęcia, jako odpowiednika angielskiego terminu 

herbivory, który jest w swojej naturze bardziej 

precyzyjny. Mamy tu bowiem na myśli dietę, 

która w przeważającej większości składa się 

z zielonych, włóknistych części roślin – czyli 

głównie liści i pędów (ryc. 12). Owoce, które 

niewątpliwie są surowcem roślinnego 

pochodzenia, nie mieszczą się w tej definicji – 

w ich kontekście będziemy mówili 

o owocożerności. Podobnie, osobną kategorię 

będą stanowiły ziarnojady, odżywiające się 

nasionami roślin dwuliściennych czy też 

ziarniakami traw. 

Mogłoby się wydawać, że wybór roślin, jako źródła pokarmu, powinien być prosty. Rośliny nie 

potrafią uciekać i nie walczą zajadle o swoje życie. Roślinożerność wydaje się być łatwiejsza i 

mniej ryzykowna niż drapieżnictwo. Problem w tym, że komórki wegetatywnych części roślin 

są o wiele mniej zasobne w substancje pokarmowe niż komórki zwierzęce, zwłaszcza w białka 

i tłuszcze. Rośliny zawierają stosunkowo dużo cukrów, ale znaczna część z nich występuje w 

postaci celulozy oraz hemicelulozy – substancji, których ssaki nie potrafią trawić (żaden ssak 

nie potrafi wytwarzać odpowiedniego enzymu – celulazy). W porównaniu np. z mięsem, części 

zielone roślin są względnie mało wydajnym źródłem pokarmu. Co więcej, rośliny mimo 

wszystko potrafią się bronić. Poza tak oczywistymi sposobami, jak np. wykształcanie kolców, 

wiele roślin wkomponowuje w swoje tkanki różne substancje chemiczne, których zadaniem 

jest zniechęcenie roślinożerców. Nadają one nieprzyjemny smak, ograniczają strawność, bądź 

Ryc. 12. Roślinożerność w ścisłym znaczeniu, 

to odżywianie się zielonymi, włóknistymi częściami 

roślin, jak liście i pędy. 

Zdj. J3SSL33 (CC BY-NC-ND 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/86251769@N00/2180574274
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
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też czynią roślinę trującą. Wiele roślin, szczególnie trawy, wbudowuje w swoje tkanki twarde 

ziarenka mineraloidów, takich jak opal, co prawdopodobnie również ma zniechęcać 

potencjalnych roślinożerców. 

Pierwszy z wymienionych problemów – mała wydajność pokarmu roślinnego – zdaje się 

wyznaczać dolny limit rozmiarów dla roślinożerców. Tak się bowiem składa, że tempo 

metabolizmu białek spada wraz ze wzrostem całkowitej masy ciała. Oznacza to, że np. komórki 

dużego bawołu zużywają zasoby pokarmowe wolniej niż komórki małej ryjówki. Ciało bawołu 

jest oczywiście zbudowane z o wiele większej liczby komórek niż ciało ryjówki, wobec czego 

potężny wołowaty musi zjeść o wiele więcej pokarmu niż malutki owadożerca. Gdyby jednak 

bawół miał tak samo wysokie tempo metabolizmu, jak ryjówka, w żaden sposób nie dałby rady 

przeżyć będąc roślinożercą – rośliny nie byłyby w stanie zapewnić mu wystarczających ilości 

substancji pokarmowych. 

Masa ciała, przy której roślinożerność zaczyna być opłacalna wynosi ok. 500–700 g. Wiąże się 

to pośrednio z maksymalną masą, przy której owadożerność przestaje być opłacalna. Owady 

są wprawdzie wydajniejszym energetycznie źródłem pokarmu niż rośliny, ale z reguły są małe 

i trudniej dostępne – trzeba je najpierw znaleźć i złapać. Przy wystarczająco wysokiej masie 

własnej, zwierzę musiałoby złapać tak dużo owadów w ciągu doby, że przekraczałoby to jego 

fizyczne możliwości. Rosnąc, dotychczasowy owadożerca staje przed wyborem: rośliny czy 

mięso jako główne źródło pokarmu? Obydwie ścieżki mają swoje wady. O problemach 

związanych z roślinożernością już wspomnieliśmy. Decydując się na mięsożerność należy z kolei 

wziąć pod uwagę koszt energetyczny zdobycia pożywienia. Polowanie jest trudnym zadaniem, 

które niejednokrotnie kończy się porażką. Potencjalne ofiary są czujne, zaatakowane uciekają 

lub dzielnie walczą o swoje życie. Istnieje również poważne ryzyko odniesienia obrażeń. 

Odżywianie się mięsem zwiększa też ryzyko infekcji pasożytniczych. 

Warto jeszcze wspomnieć o alternatywie w postaci owocożerności. W przeciwieństwie do 

zielonych, wegetatywnych organów, owoce bardzo często są strukturami, które rośliny 

produkują specjalnie po to, żeby zostały zjedzone przez zwierzęta. Wewnątrz owoców skryte 

są nasiona i owocożercy przyczyniają się do ich rozsiewania. W związku z tym, owoce zawierają 

mało włókna (celulozy i hemicelulozy) i często są bogate w łatwe do strawienia cukry proste. 
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Owoce są więc bardzo wydajnym energetycznie typem pożywienia. Ich wadą jest to, 

że stanowią zasób sezonowy i są nierównomiernie rozproszone w środowisku. Część roślin 

może akurat owocować, podczas gdy inne dopiero kwitną, a jeszcze inne już zakończyły cykl 

rozrodczy w danym sezonie. 

W rzeczywistości, maksymalna masa ciała owadożerców i minimalna masa ciała roślinożerców 

mogą się mocno zazębiać. Niektóre gatunki cechują się też odbiegającym od przewidywanego 

tempem metabolizmu, które pozwala im na dietę nie do utrzymania dla innych zwierząt 

o zbliżonych rozmiarach. Tym niemniej, ogólny wniosek pozostaje w mocy – jeśli chce się 

przeżyć jedząc wyłącznie (lub niemal wyłącznie) zielone części roślin, trzeba być wystarczająco 

dużym. 

3.2. Celuloza – przeszkoda nie do pokonania bez pomocy flory jelitowej 

Dla roślinożerców, istotnym problemem do rozwiązania pozostaje fakt zakumulowania 

znacznej części cukrów w postaci niestrawnej celulozy. Dodatkowo, owa celuloza jest 

budulcem ścian komórkowych, które blokują dostęp do lekkostrawnej zawartości komórki. 

Większość roślinożerców rozwiązuje ten problem wchodząc w symbiotyczną relację 

z drobnoustrojami, mającymi zdolność rozkładania celulozy. Są to głównie beztlenowe 

bakterie, jednokomórkowe eukarionty oraz niektóre grzyby. 

Tak naprawdę wszystkie ssaki (w tym również drapieżniki) tworzą relacje symbiotyczne z tzw. 

florą jelitową, czyli różnymi drobnoustrojami zamieszkującymi ich układ pokarmowy. 

W przypadku różnych grup zwierząt są to jednak odmienne gatunki drobnoustrojów. Bakterie 

dostają się do układu pokarmowego młodego zwierzęcia jeszcze w czasie rozwoju 

prenatalnego – za pośrednictwem ciała matki, potem wraz z mlekiem i w wyniku interakcji ze 

środowiskiem. W przypadku roślinożerców, prócz fermentacji pokarmu roślinnego 

(rozkładania włókna) flora jelitowa świadczy również szereg innych usług względem swojego 

gospodarza, np. syntetyzuje niektóre witaminy lub neutralizuje toksyny. W zamian, zwierzęta 

oferują przede wszystkim dogodne warunki do rozwoju oraz dostarczają pokarm. Wśród 

zdeklarowanych roślinożerców można wyróżnić dwie strategie takiej symbiozy, które wśród 

kopytnych pokrywają się z liniami ewolucyjnymi nieparzysto- i parzystokopytnych.  
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Współczesne nieparzystokopytne (Perissodactyla) mają rozbudowane jelito ślepe 

(cecum, łac.), które odgrywa rolę komory fermentacyjnej, zasiedlonej przez symbiotyczne 

drobnoustroje (ryc. 13). Rozkładają one celulozę do cukrów prostych. Cukry te są jednak 

wykorzystywane przez same bakterie. Gospodarz, czyli roślinożerca, wykorzystuje uboczny 

produkt fermentacji, jakim są lotne kwasy tłuszczowe (głównie kwas octowy, w mniejszym 

stopniu kwas masłowy i kwas propionowy; ryc. 14), które są wchłaniane przez ściany jelita 

ślepego. To właśnie lotne kwasy tłuszczowe, a nie cukry, stanowią dla kopytnych podstawowy 

zasób energetyczny. Podobną strategię wykorzystuje też wielu roślinożerców rekrutujących się 

spoza nieparzystokopytnych, np. słoniowate i zajęczaki. Nieparzystokopytne różnią się jednak 

od zajęczaków tym, że prócz jelita ślepego, mają też bardzo rozbudowane jelito grube. 

Ono również jest zamieszkane przez drobnoustroje, tak że znaczna część produkcji 

i wchłaniania lotnych kwasów tłuszczowych zachodzi w tym odcinku układu pokarmowego. 

Jelito grube jest także odpowiedzialne za wchłanianie niektórych substancji mineralnych 

i odżywczych, ale jest słabo przystosowane do trawienia białek i tłuszczów. 

Ryc. 13. Przewód pokarmowy konia (nieparzystokopytne). 

Nieparzystokopytne cechują się „tylnym” systemem fermentacji tkanek 

roślinnych. Mają bardzo rozbudowane jelito ślepe oraz jelito grube, które 

pełnią funkcję komory fermentacyjnej. Żyją w niej symbiotyczne 

drobnoustroje, które w procesie fermentacji rozkładają celulozę 

i hemicelulozę. Ryc. Geo. H. Dadd, 1887 (domena publiczna). Zmieniono. 

https://archive.org/details/modernhorsedocto01dadd/page/34/mode/1up?view=theater
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Rozwiązanie stosowane przez 

nieparzystokopytne ma swoje wady. Jelito 

ślepe znajduje się za żołądkiem i jelitem 

cienkim, tak że wiele spośród dopiero co 

uwolnionych zasobów pokarmowych 

(białka, proste cukry, tłuszcze) jest traconych 

wraz z odchodami. Poza lotnymi kwasami 

tłuszczowymi, które są efektem ubocznym 

metabolizmu bakterii, znaczna część 

substancji pokarmowych zostaje 

wykorzystanych przez same drobnoustroje. 

Wielu roślinożerców stara się 

zminimalizować ten problem praktykując 

koprofagię – zjadają oni swoje odchody. 

Koprofagia jest też jednym ze sposobów 

nabywania przez młodociane osobniki 

własnej flory jelitowej. Brzmi to może dość 

niesmacznie, ale praktyka ta pozwala 

zwierzętom odzyskać część z utraconych 

surowców – bakterie zawarte w kale trafiają do żołądka, gdzie giną w kwaśnym środowisku,  

a następnie są trawione i wchłaniane w jelicie cienkim. Kał zawiera też przefermentowane 

resztki roślin, które po tym procesie są łatwiejsze do strawienia przez układ pokarmowy 

roślinożercy. Koprofagia jest przede wszystkim domeną zajęczaków, które mają „zwykłe” jelito 

grube. Nieparzystokopytne korzystają z tej metody sporadycznie, ze względu na swoje 

rozbudowane jelito grube, które pozwala im na odzyskiwanie większej ilości substancji 

pokarmowych. Zaletą strategii nieparzystokopytnych jest względnie szybkie tempo procesów 

trawiennych. 

Zaawansowane parzystokopytne, tj. przeżuwacze (Ruminantia) oraz wielbłądowate 

(Camelidae), stosują inną strategię. Zwierzęta te mają wielokomorowe żołądki (ryc. 15), 

a pierwsza z tych komór (żwacz) pełni funkcję zbiornika fermentacyjnego. Co więcej, 

po wstępnym przefermentowaniu i solidnym nawilżeniu, pokarm jest zwracany do pyska, gdzie 

Ryc. 14. Lotne kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas 

octowy, są produktem fermentacji przeprowadzanej 

przez drobnoustroje w przewodzie pokarmowym 

roślinożerców. To właśnie te kwasy, a nie cukry, 

są głównym surowcem energetycznym 

wykorzystywanym przez zwierzęta. Ryc. Michał Loba, 

PAN Muzeum Ziemi w Warsazawie. 
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podlega ponownemu, dokładnemu przeżuciu. Stamtąd trafia on z powrotem do pierwszej 

komory żołądka i zostaje poddany ostatecznej fermentacji. Tak, jak w przypadku 

nieparzystokopytnych, produktem ubocznym tego procesu są lotne kwasy tłuszczowe, które są 

wchłaniane do organizmu gospodarza przez ściany żwacza. Przefermentowana treść 

pokarmowa, wraz z częścią bakterii, trafia ostatecznie do właściwego żołądka wypełnionego 

kwasem, gdzie bakterie są zabijane. Dzięki temu, w trakcie dalszej drogi przez układ 

pokarmowy (gł. w jelicie cienkim), gospodarz pobiera białka, tłuszcze i cukry. Dodatkowo, 

w jelicie ślepym i jelicie grubym czeka kolejna armia drobnoustrojów (chociaż organy te nie są 

aż tak rozwinięte, jak u nieparzystokopytnych). Opisaliśmy ten proces dokładnie w naszym 

artykule poświęconym wołowatym. Strategia „przedniej” fermentacji jest wydajniejsza. 

W porównaniu z „tylną” fermentacją, zwierzęta są w stanie pozyskać więcej substancji 

odżywczych z każdej porcji pokarmu. Wadą tej metody jest jednak wyraźnie dłuższy czas 

procesów trawiennych i związana z tym mniejsza przepustowość układu pokarmowego.  

Ponieważ strategia przeżuwaczy jest wydajniejsza i jednocześnie grupa ta zdecydowanie 

dominuje współcześnie wśród roślinożerców, można wysnuć przypuszczenie, że „przednia” 

fermentacja jest lepsza od „tylnej”. O ile w pewnym określonym kontekście obserwacja ta może 

się okazać trafna, to generalizując, nie można powiedzieć, żeby jedna z tych metod była 

jednoznacznie lepsza od drugiej. 

Ryc. 15. Schemat czterokomorowego żołądka przeżuwaczy. 

Ryc. Pearson Scott Foresman (domena publiczna; zmieniono). 

https://mz.pan.pl/pl/krete-drogi-ewolucji-i-zroznicowanie-podrodziny-bovinae/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abomasum_(PSF).png
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„Tylna” fermentacja nieparzystokopytnych okazuje się lepsza w sytuacji, gdy dostępne są duże 

ilości pokarmu o stosunkowo niskiej jakości, czyli niekorzystnym stosunku włókna do 

przyswajalnych składników odżywczych. Taki pokarm stanowią między innymi trawy, 

ale również dojrzałe liście oraz pędy drzew i krzewów. Przewaga nieparzystokopytnych wynika 

z faktu, że w tej samej jednostce czasu mogą one po prostu zjeść więcej i w ten sposób nadrobić 

stratę wynikającą z mniej wydajnego procesu fermentacji. Przeżuwacze mogą wprawdzie 

„wycisnąć” więcej z każdej zjedzonej porcji pokarmu, ale przy niskiej jakości pożywienia, 

z powodu niższej przepustowości układu pokarmowego, nie są w stanie zjeść wystarczająco 

dużo, by zaspokoić potrzeby organizmu.  

Sytuacja odwraca się, gdy mamy do czynienia z pokarmem dostępnym w ograniczonych 

ilościach, ale o dobrej jakości, jak młode pąki i listki, a także wciąż jeszcze niezdrewniałe świeże 

pędy. Ponieważ pokarm jest dobrej jakości, przeżuwacze są w stanie zaspokoić wymagania 

swojego organizmu, pomimo dłuższego czasu fermentacji. Nieparzystokopytne z kolei, 

z powodu ograniczonej ilości pokarmu, nie mogą zjeść wystarczająco dużo, żeby nadrobić 

stratę wynikającą z mniejszej wydajności ich procesów trawiennych. 

W sytuacji, w której pokarm jest dostępny w dużych ilościach i jest jednocześnie dobrej jakości, 

zarówno nieparzystokopytne, jak i przeżuwacze, będą radziły sobie równie dobrze. Podobnie, 

gdy pokarmu jest mało i jednocześnie jest on kiepskiej jakości, obydwie grupy będą miały 

poważny problem. 

Omówione przypadki mają oczywiście charakter skrajny i w naturze występują sporadycznie. 

W rzeczywistości, w różnych środowiskach występuje zarówno pokarm o wysokiej, jak i niskiej 

jakości, w proporcjach zależnych od danego ekosystemu i/lub pory roku. 

Warto wspomnieć, że „wybór” tych strategii miał wpływ na ewolucję aparatu gębowego 

w obydwu omawianych grupach kopytnych. Przeżuwacze oraz wielbłądowate (należące do 

parzystokopytnych) nie żują swojego pokarmu zbyt dokładnie bezpośrednio po zebraniu. Kiedy 

jest on potem zwracany z powrotem do pyska, celem dokładniejszego przeżucia, jest już 

częściowo przefermentowany i dobrze nawilżony, co znacznie ułatwia obróbkę mechaniczną. 

Po ponownym połknięciu, ostateczna fermentacja zachodzi w przedniej części układu 
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pokarmowego. Oznacza to, że przez właściwy żołądek i jelito cienkie, pożywienie przechodzi 

już przefermentowane, co umożliwia stosunkowo łatwe trawienie i pobieranie białek, 

tłuszczów i cukrów prostych. 

U nieparzystokopytnych fermentacja zachodzi dopiero w tylnej części przewodu 

pokarmowego. Nieparzystokopytne nie zwracają też pokarmu z powrotem do pyska, żeby go 

ponownie przeżuć. Aby móc pozyskać z pokarmu jak najwięcej białek, tłuszczów i cukrów, 

zwierzęta muszą więc bardzo dokładnie przeżuć pokarm przed jego połknięciem, by w ten 

sposób mechanicznie naruszyć ciągłość ścian komórkowych i umożliwić enzymom trawiennym 

dostęp do substancji pokarmowych zawartych we wnętrzu komórek roślinnych. 

W związku z powyższym nieparzystokopytne mają zwykle bardziej masywnie wykształcony 

aparat żucia (ryc. 18) niż ma to miejsce w przypadku parzystokopytnych (ryc. 17). Dysponują 

potężniejszymi mięśniami, które przyczepiają się do większych powierzchni na czaszce 

i żuchwie. Często mają też bardziej wyspecjalizowane zęby. 

3.3. Adaptacje anatomiczne wspólne dla większości kopytnych 

Nieparzysto- oraz parzystokopytne różnią się od siebie pod wieloma względami, 

m.in. miejscem wykształcenia komory fermentacyjnej w obrębie ich przewodu pokarmowego, 

co opisaliśmy w podrozdziale 3.2. Wiele cech związanych z ogólnym planem budowy aparatu 

gębowego czy budową kończyn, jest jednak bardzo podobna w obydwu grupach. Po części 

wynika to z relatywnej bliskości ewolucyjnej pomiędzy kopytnymi – w tym sensie, 

że bezpośredni przodkowie obydwu grup byli anatomicznie dość podobni do siebie nawzajem. 

Mimo to, w dużej mierze nieparzysto- i parzystokopytne doszły do bardzo podobnych 

rozwiązań niezależnie od siebie. Wynikło to z dostosowywania się do podobnych nisz 

ekologicznych, przy zbliżonej presji ewolucyjnej ze strony środowiska, w którym zwierzęta żyły. 

Takie niezależne wykształcanie bardzo podobnych cech nazywamy konwergencją (w przypadku 

odleglejszych od siebie taksonów) lub paralelizmem ewolucyjnym (w przypadku bliżej 

spokrewnionych grup). W niniejszym podrozdziale przyjrzymy się takim paralelnym cechom, 

które występują wśród kopytnych. Zwrócimy też uwagę na pewne różnice tam, gdzie one 

występują. 
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U ssaków owadożernych i drapieżników, staw żuchwy znajduje się mniej więcej na tej samej 

wysokości, co linia zębów (ryc. 16). W związku z tym, przy zamykaniu szczęk, dolne i górne zęby 

schodzą się ze sobą najpierw z tyłu, a dopiero potem z przodu, a cały mechanizm działa trochę 

jak nożyce. W przypadku drapieżników, ruch żuchwy jest w dużym stopniu ograniczony do 

kierunku pionowego i najsilniejszemu rozwinięciu ulega zespół mięśni skroniowych. Znajduje 

to odzwierciedlenie w wykształceniu dużych pól przyczepu tych mięśni (ryc. 16) na dole 

skroniowym czaszki. Mogą pojawiać się też grzebienie – potyliczne i szczytowe, 

dalej zwiększające tę powierzchnię. Duży jest również wyrostek dziobiasty żuchwy. 

Żeby pomieścić tę muskulaturę łuki jarzmowe tworzą duże otwory. 

W przypadku kopytnych roślinożerców sytuacja wygląda inaczej (ryc. 17, 18). Staw żuchwy jest 

położony powyżej linii zębów, tak że dolne i górne zęby policzkowe spotykają się wszystkie 

niemal jednocześnie w czasie zamykania szczęk, co ma istotne znaczenie podczas przeżuwania 

pokarmu. Również w związku z przeżuwaniem pokarmu, żuchwa ma o wiele większy zakres 

ruchów, a najbardziej rozrośnięte są mięśnie odpowiedzialne nie tylko za zamykanie szczęk, 

ale również za ruchy na boki oraz (w mniejszym stopniu) do przodu i do tyłu. Jest to zespół 

Ryc. 16. Czaszka i żuchwa wszystkożernego 

(mięso, owady, owoce) lisa rudego. Szczęki lisa 

działają, jak nożyce i nadają się świetnie do 

odcinania porcji mięsa od ofiary. Mocno 

rozbudowane są pola przyczepu mięśni 

skroniowych (zaznaczone na czerwono), 

które odpowiadają za pionowe ruchy szczęk. 

Zdj. (1, 2) Phil Myers, Animal Diversity Web 

(CC BY-NC-SA 3.0). Zmienione przez 

Michała Lobę (CC BY-NC-SA 4.0). 

Ryc. 17. Czaszka i żuchwa sarny. Sarna jest 

przeżuwaczem (parzystokopytne) i jest przy tym 

głównie liściożerna. Pola przyczepu mięśni skroniowych 

są stosunkowo małe, za to rozbudowane są mięśnie 

żwacze (pola przyczepu zaznaczone na czerwono). 

Odpowiadają one zarówno za pionowe, jak i boczne 

ruchy żuchwy. Zdj. Klaus Rassinger i  Gerhard 

Cammerer, Muzeum w Wiesbaden (CC BY SA 3.0). 

Zmienione przez Michała Lobę (CC BY SA 4.0). 

https://animaldiversity.org/accounts/Vulpes_vulpes/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Canidae/vulpes_vulpes/lateral/
https://animaldiversity.org/accounts/Vulpes_vulpes/specimens/collections/contributors/phil_myers/ADW_mammals/specimens/Carnivora/Canidae/vulpes_vulpes/lower_lateral/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_135_02_MWNH.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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mięśnia żwacza oraz mięśnia skrzydłowego, które kotwiczą się odpowiednio do zewnętrznej 

(ryc. 17) i wewnętrznej powierzchni gałęzi żuchwy oraz do krawędzi łuku jarzmowego oraz 

kości współtworzących od tyłu podniebienie. Łuki jarzmowe często są masywne, ale nie zawsze 

tworzą duże otwory – wyrostek dziobiasty żuchwy i kotwiczący się do niego zespół mięśnia 

skroniowego są bowiem zazwyczaj słabo rozwinięte. Adaptacje te występują zarówno wśród 

parzysto-, jak i nieparzystokopytnych. Z przyczyn, o których pisaliśmy w podrozdziale 3.2., 

wśród nieparzystokopytnych (ryc. 18) aparat żucia jest jednak często wyraźnie masywniejszy 

niż w przypadku parzystokopytnych (ryc. 17).  

Inną cechą łączącą roślinożerców są zęby trzonowe, których korony mają stosunkowo dużą 

powierzchnię żującą zaopatrzoną w zestaw poprzecznych i/lub podłużnych tnących listew 

(ryc. 19, 20). Zielone, włókniste części roślin są bowiem stosunkowo odporne na miażdżenie 

i rozcieranie. Są to główne funkcje zębów bunodontowych (ryc. 9), obecnych 

u wszystkożerców. Najlepszą metodą mechanicznej obróbki pokarmu roślinnego jest jego jak 

najdrobniejsze poszatkowanie. Nieparzystokopytne wykształciły w tym celu różne warianty 

zębów lofodontowych (ryc. 19), parzystokopytne zaś zęby selenodontowe (ryc. 20). Piszemy o 

nich więcej w artykule poświęconym zróżnicowaniu uzębienia ssaków. Te dwa typy zębów 

różnią się w swojej budowie, ale ich sposób działania jest zasadniczo taki sam. 

Ryc. 18. Czaszka konia (nieparzystokopytne). Współczesne koniowate są 

przede wszystkim trawożerne. Będąc jednocześnie roślinożercą z 

„tylnym” systemem fermentacji i trawożercą, koń ma wyjątkowo 

masywnie wykształcony aparat żucia w porównaniu z liściożernym 

przeżuwaczem, takim jak sarna (ryc. 16). 

Zdj. Vassil (domena publiczna). 

https://mz.pan.pl/pl/o-zebach-ssakow/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cr%C3%A2ne_cheval.jpg
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Włóknisty pokarm roślinny jest relatywnie twardy, wobec czego zęby wielu roślinożerców 

ścierają się intensywnie w ciągu ich życia, tak że odsłonięciu ulega dentyna (zębina) – 

normalnie skryta pod osłoną szkliwa. W ten sposób powstają wtórne progi („ostrza”) 

z twardszego szkliwa oraz doliny z bardziej miękkiej dentyny. Co ciekawe, zęby wielu 

roślinożerców nabierają pełnej funkcjonalności dopiero po wstępnym starciu ich powierzchni. 

Ewolucja odpowiedziała w ten sposób na nieunikniony proces zużywania się zębów. 

Najintensywniejszemu ścieraniu podlegają zęby zwierząt, które odżywiają się niskopienną 

roślinnością zielną – przede wszystkim trawami. W pewnym stopniu wynika to ze względnie 

dużej liczby fitolitów zawartych w tkankach traw. Nowsze badania sugerują jednak, że za tak 

intensywne zużycie zębów odpowiada raczej pył i inne zanieczyszczenia mechaniczne 

pobierane w trakcie żerowania blisko powierzchni gruntu i/lub w otwartych, suchych 

środowiskach. 

Ryc. 19. Trilofodontowe górne zęby policzkowe kopalnego nosorożca 

(nieparzystokopytne). Poszczególne guzki są ze sobą połączone ostrokrawędzistymi 

listwami, umożliwiającymi szatkowanie włóknistego pokarmu roślinnego. 

Zdj. Travis (CC BY-NC 2.0). 

Ryc. 20. Selenodontowe zęby policzkowe występują u przeżuwaczy 

i wielbłądowatych (parzystokopytne). Poszczególne guzki zębów są 

wykształcone w postaci podłużnych, półksiężycowato zagiętych listew, 

które umożliwiają szatkowanie włóknistych części roślin. 

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

https://www.flickr.com/photos/51378257@N00/2485577620
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.pl
https://www.flickr.com/photos/grand_canyon_nps/5111324043/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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3.4. Rozwój kursorialności – czyli adaptacje do efektywnego biegania 

Jak wyjaśniliśmy to wcześniej, podobna dieta skutkowała podobnymi adaptacjami 

anatomicznymi w budowie czaszki i zębów, które pojawiały się niezależnie w różnych liniach 

ewolucyjnych parzysto- i nieparzystokopytnych. Pewne wspólne trendy można również 

zaobserwować w ewolucji szkieletu pozaczaszkowego. Wśród wielu grup postępował rozwój 

kopytności – rozumianej nie tylko, jako występowanie kopyt lub masywnych paznokci, 

ale również jako sposób stawiania kończyn na podłożu w trakcie przemieszczania się. W tym 

kontekście, kopytność oznacza, że zwierzęta poruszają się na samych czubkach palców – jak 

baletnice. Koniec palca jest w tym przypadku w całości osłonięty kopytem, wobec czego, tylko 

ono ma bezpośredni kontakt z podłożem.  

Kopytności towarzyszy często zespół innych cech anatomicznych, które interpretuje się jako 

przystosowania do szybkiego i/lub energetycznie efektywnego biegania – są to tzw. adaptacje 

kursorialne. W ich obręb wchodzi redukcja liczby palców, zrastanie się niektórych kości długich 

w pojedyncze elementy, wydłużanie się kości podudzia/przedramienia oraz 

śródstopia/śródręcza, a także ograniczenie zakresu ruchów w niektórych stawach do jednej 

płaszczyzny. Efektem są bardzo smukłe, długie kończyny (ryc. 27). W jaki sposób opisane 

adaptacje przyczyniają się do efektywniejszego biegania opisaliśmy w oddzielnym artykule. 

Spośród wszystkich ssaków, kopytne zabrnęły najdalej w rozwoju kursorialności. Było to 

możliwe, ponieważ ich kończyny zostały niemal całkowicie podporządkowane funkcjom 

lokomotorycznym, podczas gdy inne zwierzęta wykorzystują swoje łapy również do innych 

celów. Drapieżniki, dla przykładu, chwytają łapami swoje ofiary. 

Trzeba uczciwie zauważyć, że nie wszystkie linie ewolucyjne kopytnych inwestowały w równym 

stopniu w rozwój cech związanych z kursorialnością. Cechy takie są szczególnie wyraźnie 

wykształcone wśród względnie dużych zwierząt, które żyją w otwartych środowiskach (jak np. 

sawanny, stepy, czy prerie). Są to ekosystemy, które oferują stosunkowo niewiele możliwości 

ukrycia się przed wzrokiem drapieżcy, wobec czego jedną z najefektywniejszych strategii 

obronnych jest ucieczka. Ten, kto jest w stanie biec szybciej i dłużej, wygrywa. Nie jest to jednak 

jedyna możliwa strategia. Alternatywnie, można również pójść w dużą masę ciała i być bardzo 

agresywnym, jak nosorożce (ryc. 24). Nosorożce są całkiem niezłymi sprinterami, 

https://mz.pan.pl/pl/biegac-kazdy-moze/
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ale w oczywisty sposób nie mają tak smukłych i długich kończyn, jak np. zebry czy antylopy. 

Nie są też w pełni kopytne – w tym sensie, że część masy ciała jest dźwigana również na 

łącznotkankowych poduszkach wykształconych pod paliczkami i kośćmi śródstopia/śródręcza, 

a nie tylko na kopytach. Część kopytnych żyje z kolei w dżunglach i lasach, gdzie pozostawanie 

w ukryciu bywa lepszą strategią obronną niż ucieczka. W takich warunkach może brakować 

presji ewolucyjnej, która faworyzowałaby rozwój kursorialności. Stąd też u części leśnych 

zwierząt brakuje dobrze rozwiniętych adaptacji kursorialnych, nawet jeśli są one w pełni 

kopytne (tj. poruszają się na samych czubkach palców jak np. dziki). 

3.5. Liściożerność (browsing, ang.) i trawożerność (grazing, ang.) 

W historii badań nad roślinożernością ssaków wyróżniono dwa główne typy diety. W literaturze 

anglojęzycznej określa się je, jako browsing i grazing. Nie ma dla nich dobrych, powszechnie 

przyjętych terminów w języku polskim – w naszych artykułach, zamieszczanych w „Kąciku 

edukacyjnym”, proponujemy odpowiednio liściożerność (browsing, ang.) i trawożerność 

(grazing, ang.). Pomiędzy tymi dwiema skrajnościami istnieje typ mieszany (mixed-feeding, 

ang.). 

Liściożerność (ryc. 21) polega na odżywianiu się niemal wyłącznie częściami zielonymi roślin 

dwuliściennych – krzewów, drzew (głównie liściastych) i niebędących trawami roślin zielnych. 

Część badaczy postuluje, że liściożerność zaczyna się, kiedy wyżej opisany typ pokarmu stanowi 

ponad 75% diety. Inni, jako liściożerców traktują tylko te zwierzęta, dla których rośliny 

dwuliścienne stanowią przynajmniej 90% ich diety. Pozostałą część stanowią głównie owoce 

oraz trawy. W wyższych szerokościach geograficznych duży udział w diecie liściożerców 

(szczególnie zimą) mogą stanowić również pędy i liście roślin nagonasiennych (krzewów i drzew 

iglastych). Wśród części liściożerców, ta podstawowa dieta może być też akcesorycznie 

uzupełniana pokarmem pochodzenia zwierzęcego (padlinożerność, jajożerność itp.), 

ale dodatki te stanowią bardzo niewielki procent całości.  

Trawożerność (ryc. 22) polega na żywieniu się niemal wyłącznie roślinami jednoliściennymi – 

przede wszystkim trawami (Poaceae) lub zbliżonymi do nich wyglądem turzycami (Cyperaceae) 

i sitowiem (Juncaceae). Podobnie, jak w przypadku liściożerności, nie ma jednoznacznie 
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ustalonej granicy – różni badacze przyjmują jako minimum 75%, bądź 90% zawartości traw 

w diecie. 

Warto również zauważyć, że skład diety ulega fluktuacjom w zależności od pory roku 

i dostępności danego typu pokarmu, przy czym trawożercy są bardziej skłonni wzbogacać 

swoją dietę w rośliny dwuliścienne niż liściożercy w trawy.  

Ponieważ liście roślin drzewiastych (krzewy i drzewa) zawierają stosunkowo mało włókna 

(ok. 30–50% suchej masy), teoretycznie powinny być łatwiejsze do strawienia niż trawy – 

więcej substancji pokarmowych (zawartych wewnątrz komórek) powinno zostać strawionych 

i wchłoniętych do organizmu, pozostawiając po sobie mniej niestrawionych resztek tworzących 

kał. Fermentacja jest przy tym krótsza.  

W praktyce sytuacja jest bardziej skomplikowana. O ile liście roślin drzewiastych zawierają 

mało włókna, to jest ono bogate w ligninę. Lignina jest substancją, z której rozkładaniem mają 

Ryc. 21. Liściożerność (browsing, ang.) polega na odżywianiu się głównie zielonymi częściami roślin 

drzewiastych (drzew i krzewów) i w mniejszym stopniu dwuliściennymi roślinami zielnymi. 

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

https://www.flickr.com/photos/46673620@N02/31009247267
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
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problem nawet symbiotyczne drobnoustroje, tworzące florę jelitową roślinożerców. Ponadto, 

tkanki roślin drzewiastych zawierają najczęściej dużo tanin i innych metabolitów potencjalnie 

szkodliwych dla zwierząt. 

Taniny łatwo wiążą się z białkami – zarówno tymi dostarczanymi wraz z pokarmem, 

jak i białkami enzymatycznymi (tj. trawiennymi) produkowanymi przez organizm roślinożercy 

oraz jego florę jelitową. Uniemożliwia to tym białkom przeprowadzanie procesów 

trawiennych. Również inne substancje chemiczne produkowane przez rośliny mogą 

negatywnie wpływać na ich strawność.  

Powyższe problemy nie dotyczą dwuliściennych roślin zielnych. Rośliny zielne (forbs, ang.), 

to takie, których pędy nie drewnieją. Ich tkanki zawierają zwykle mało włókna, a lignina nie ma 

zbyt dużego udziału w jego budowie. Taniny występują na ogół w małych ilościach (ok. 15%). 

Owocuje to stosunkowo wysoką strawnością tego typu roślin i czyni je pożądanym zasobem 

pokarmowym. Przyjęliśmy, że odżywianie się dwuliściennymi roślinami zielnymi jest cechą 

Ryc. 22. Trawożerność (grazing, ang.) polega na odżywianiu się głównie trawami lub innymi jednoliściennymi 

roślinami o trawiastym pokroju. Trawożercy chętnie uzupełniają dietę również o dwuliścienne rośliny zielne, 

kiedy na nie natrafią. Zdj. David Grimes (CC BY-NC-SA 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/73653333@N05/9438843071
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
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liściożerców, ale również trawożercy chętnie je zjadają, kiedy na nie natrafią. Wadą roślin 

zielnych może być to, że nie występują tak masowo jak np. trawy i wobec tego są bardziej 

rozproszone w środowisku. Jednocześnie są zazwyczaj niskie i przez to trudniejsze do 

zlokalizowania niż drzewa i krzewy. 

Trawy zawierają wyraźnie więcej włókna niż rośliny dwuliścienne (ok. 50–70%). Proces 

fermentacji jest więc w ich przypadku dłuższy a strawność niższa niż w przypadku roślin 

drzewiastych. W porównaniu z roślinami dwuliściennymi, włókno traw zawiera jednak dużo 

mniej ligniny. Trawy zawierają też bardzo mało szkodliwych substancji chemicznych, które 

mogłyby być toksyczne, lub upośledzałyby funkcjonowanie procesów trawiennych. Czynniki te 

sprawiają, że realne różnice pomiędzy strawnością traw i roślin dwuliściennych są dużo 

mniejsze niż można by sądzić po samej tylko zawartości włókna. 

Zarówno liścio-, jak i trawożercy mogą być mniej lub bardziej wybredni, jeśli idzie o ich dietę. 

Liściożercy mierzą się ze znacznym zróżnicowaniem jakości pokarmu, którym potencjalnie 

mogą się żywić. Głównym wyznacznikiem jakości wydaje się tu być rozmiar i kształt liści (lub 

pędów), poziom lignifikacji oraz zawartość w pokarmie dodatkowych metabolitów (takich, 

jak taniny), które mogą obniżać jego strawność lub być toksyczne dla roślinożercy. Zawartość 

tych substancji chemicznych różni się nie tylko pomiędzy poszczególnymi gatunkami roślin 

dwuliściennych, ale też pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, a nawet pomiędzy 

poszczególnymi częściami pojedynczego drzewa czy krzewu. 

Do tego dochodzi zmienność w czasie – młode pąki, pędy i liście zawierają więcej szkodliwych 

metabolitów, ale mniej ligniny niż ich dojrzałe odpowiedniki. Badania sugerują jednak, 

że zmienność w czasie jest niższa, niż zmienność w przestrzeni, tj. pomiędzy poszczególnymi 

częściami roślin, czy też pomiędzy różnymi osobnikami i gatunkami.  

W związku z powyższymi faktami, liściożercy są w większości bardzo wybredni, stąd bierze się 

ich anglojęzyczna nazwa (browsers, ang.). Żerując, wybierają nie tylko konkretne drzewa 

czy krzewy, ale też konkretne ich części (ryc. 23). Pomimo tego, że potencjalnie mogłyby 

ogołocić całą roślinę z liści, zwykle pobierają stosunkowo niewielką masę pokarmu 

z pojedynczego krzewu/drzewa, po czym kierują swoją uwagę ku kolejnemu. Wynika to 
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prawdopodobnie z tego, że „zaatakowana” roślina w odpowiedzi zwiększa stężenie toksyn w 

tkankach, zatem dalsze jej jedzenie nie ma już sensu. Liściożercy często mają proporcjonalnie 

wąsko zakończony pysk, długi język i ruchliwe, chwytne wargi (ryc. 23). Cechy te pozwalają im 

na pobieranie konkretnych, upatrzonych części roślin. 

Ponieważ trawy mają dość jednorodną budowę i na ogół zawierają mało ligniny oraz 

szkodliwych substancji chemicznych, głównym wyznacznikiem jakości dla trawożerców jest 

raczej zawartość substancji odżywczych (głównie białek) i mikroelementów (potas, fosfor itp.). 

Ich zawartość jest bardzo podobna we wszystkich nadziemnych częściach danej rośliny. Przy 

tym, trawy występują zwykle masowo, tworząc mniejsze lub większe murawy. Poszczególne 

gatunki traw różnią się między sobą średnią zawartością włókna i składników odżywczych. 

Różnice te nie są jednak aż tak duże, jak pomiędzy różnymi gatunkami roślin dwuliściennych.  

Zawartość składników odżywczych i mikroelementów zależy przede wszystkim od jakości gleby, 

nawodnienia i okresu wegetacyjnego. Jakość traw spada wyraźnie wraz z ich dojrzewaniem. 

W związku z tym, trawożercy potrafią być całkiem wybredni – jednak ich wybory odbywają się 

w zupełnie innej skali, niż w przypadku liściożerców. Trawożercy nie wybierają pomiędzy 

poszczególnymi częściami roślin, ani nawet pomiędzy poszczególnymi roślinami. Ich wybory 

dotyczą całych pastwisk lub obszarów pastwiska, na którym będą się wypasać (skąd angielskie 

Ryc. 23. Liściożercy (browsers ang.) bardzo często mają 

stosunkowo wąskie pyski, długie języki oraz ruchliwe, chwytne 

wargi. Cechy te pozwalają im pobierać konkretne, upatrzone 

części roślin. Zdj. Muhammad Mahdi Karim (GNU FDL 1.2). 

Zmieniono. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giraffe_feeding,_Tanzania.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License,_version_1.2
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określenie grazers). Zwierzęta te mają często 

stosunkowo szeroko zakończone pyski (ryc. 24), 

umożliwiające im nieselektywne pobieranie 

dużych porcji pokarmu naraz, co w ich 

przypadku zwiększa wydajność żerowania. 

Jak wspomnieliśmy, młode źdźbła traw cechują 

się wyższą jakością niż stare. Trawy mają jednak 

tę szczególną cechę, że ośrodki wzrostu 

(merystemy) są u nich umieszczone nie na 

końcu, a u podstawy liści, tak że liście nie giną 

po naruszeniu przez roślinożerców. Co więcej, 

„skubanie” przez zwierzęta stymuluje je do 

intensywnego wzrostu, celem nadrobienia 

powstałej straty. W związku z tym, żerując, 

trawożercy jednocześnie podnoszą jakość 

swoich pastwisk – sprawiają, że cały czas jest na 

nich obecna młoda trawa. Efekt ten jest oczywiście ograniczony innymi czynnikami, np. porą 

roku. Pomimo doskonałych zdolności regeneracyjnych, trawy nie będą w stanie odbudować 

swoich tkanek, jeśli np. panuje pora sucha lub zima. Są to okresy, w których trawy wstrzymują 

swoją wegetację, czekając na powrót deszczów i/lub wystarczającego nasłonecznienia oraz 

temperatury. Stąd też niektóre gatunki trawożerców (a ściślej, pewne ich populacje) odbywają 

wielkie sezonowe wędrówki, podążając za deszczem i świeżą, zieloną trawą (np. antylopy gnu 

i zebry w Afryce).  

Trawożercy bytują najczęściej w otwartych środowiskach i żerują blisko przy powierzchni 

gruntu. Obydwa te czynniki sprawiają, że wraz z pokarmem pobierają dużo pyłu i innych 

zanieczyszczeń mechanicznych. Trawy zawierają też więcej włókna i fitolitów (twardych 

opalowych ziarenek wkomponowanych w tkanki) niż większość innych roślin. W związku 

z wymienionymi czynnikami, szczęki trawożerców mają niejednokrotnie masywniejszą budowę 

(ryc. 17) i są zaopatrzone w potężniejszą muskulaturę niż u liściożerców. Zęby trzonowe 

trawożerców mają często bardzo skomplikowaną powierzchnię żującą (złożony układ wtórnych 

Ryc. 24. Trawożercy często mają szerokie, „krowie” 

wargi, pozwalające im pobierać do pyska dużo 

pokarmu za jednym ugryzieniem. 

Zdj. Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0). Zmienione 

przez  Michała Lobę (CC BY-SA 4.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giraffe_feeding,_Tanzania.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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„ostrzy” i „dolin”; ryc. 25). Podlegają one dużo intensywniejszemu ścieraniu niż zęby 

liściożerców. Większość trawożerców ma wobec tego zęby hypsodontowe (ryc. 26), tzn. takie, 

których korony są bardzo wysokie w porównaniu z długością i szerokością (więcej o różnych 

typach zębów ssaków piszemy w osobnym artykule). Znaczna część korony jest często 

schowana głęboko w zębodole i wyrzyna się stopniowo w miarę, jak ząb się zużywa. 

Liściożercy mają najczęściej zęby brachydontowe, czyli o niskich koronach – nie jest to jednak 

żelazną regułą. Wśród liściożerców zdarzają się również gatunki  o zębach hypsodontowych. 

Część liściożerców bytuje w półotwartych i otwartych środowiskach, gdzie w podobnym 

stopniu, jak trawożercy, są narażeni na zwiększoną ilość zanieczyszczeń pobieranych wraz z 

pokarmem. 

Biorąc pod uwagę wartości średnie, trawożercy osiągają na ogół większą masę ciała niż 

liściożercy. Z drugiej strony, wśród liściożerców występuje o wiele większe zróżnicowanie 

rozmiarów ciała i paradoksalnie, największe współczesne kopytne rekrutują się właśnie 

spośród liściożerców (np. żyrafy i większość nosorożców). 

Ryc. 26. Trawożercy najczęściej mają hypsodontowe 

zęby policzkowe – ich korony są proporcjonalnie bardzo 

wysokie, żeby zrekompensować intensywne zużywanie 

się powierzchni żującej. Większa część korony może 

tkwić głęboko w zębodole i wyżynać się stopniowo, 

w miarę zużywania się zęba. 

 Ryc. Autor nieznany (domena publiczna). 

 

Ryc. 25. Powierzchnia żująca zębów trawożerców 

jest często bardziej skomplikowana niż w przypadku 

liściożerców – ma bardziej złożony wzór wtórnych 

„ostrzy” i „dolin”. Zdj. Derby Museums Trust (CC BY 

2.0). 

https://mz.pan.pl/pl/o-zebach-ssakow/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EB1911_Horse_-_side_view_of_skull.jpg
https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/787738
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl


 
 

PAN Muzeum Ziemi – O ssakach kopytnych 

29 

 

Prócz adaptacji o czysto mechanicznym znaczeniu, związanych z budową aparatu gębowego 

oraz zębów, liściożercom i trawożercom zwykło się przypisywać również pewne adaptacje o 

znaczeniu fizjologicznym. Zostały one opisane przede wszystkim u przeżuwaczy i obejmują 

takie cechy, jak rozmiary żwacza (pierwszej komory żołądka), stopień jego umięśnienia, stopień 

pofałdowania jego ścian, rozmiar gruczołów ślinowych, szybkość fermentacji, przepustowość 

układu pokarmowego i inne. Tym niemniej, nowsze badania sugerują, że większość 

z obserwowanych różnic pomiędzy liścio- i trawożercami może nie być faktycznymi 

adaptacjami, a wiąże się raczej z różnicami w masie ciała. Trawożercy są na ogół więksi od 

liściożerców. 

Być może najbardziej rzetelna obserwacja dotyczy obecności w ślinie liściożerców białek 

celowo wiążących ze sobą taninę. Białka te niejako „poświęcają” się na rzecz białek 

enzymatycznych, przez co zwiększają strawność pokarmu. Obecność takich białek stwierdzono 

wśród liściożerców rekrutujących się zarówno spośród przeżuwaczy (parzystokopytne), 

jak i nieparzystokopytnych. U nieparzystokopytnych trawożerców, białka te występują 

w mniejszych ilościach, podczas gdy u trawożernych przeżuwaczy, właściwie nie ma ich wcale. 

U tych ostatnich, białka te nie są produkowane nawet po dłuższym okresie podawania im 

pokarmu bogatego w taniny. Wygląda więc na to, że produkcja białek celowo wiążących ze 

sobą taniny jest realną adaptacją do liściożerności. 

Pomiędzy dwiema skrajnościami – liścio- i trawożernością – wyróżnia się roślinożerców o 

mieszanej diecie (mixed-feeders, ang.). Jak można zgadnąć, żywią się oni zarówno trawami, 

jak i roślinami dwuliściennymi. Proporcje pomiędzy jednym i drugim źródłem pokarmu różnią 

się u poszczególnych gatunków zwierząt. Udział obydwu źródeł pokarmu zmienia się też 

w zależności od pory roku. Trawy są konsumowane głównie w trakcie pory deszczowej 

(w okresie wiosenno-letnim w średnich szerokościach geograficznych), a podczas pory suchej 

(jesień i zima w średnich szerokościach geograficznych) rośliny dwuliścienne. Większość 

gatunków wykazuje jednak preferencję bądź w kierunku traw, bądź w kierunku roślin 

dwuliściennych. Współcześnie znane są tylko dwa gatunki, które w ciągu roku rzeczywiście 

wykorzystują obydwa źródła pokarmu w mniej więcej równomiernym stopniu. Są to antylopy: 

impala (ryc. 27) i niala.  
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Zwierzęta o diecie mieszanej cechują się na ogół większą wybrednością niż trawożercy. Ich 

adaptacje w budowie aparatu gębowego są zazwyczaj bliższe liściożercom niż trawożercom, 

chociaż plasują się gdzieś pomiędzy tymi dwiema grupami. Mają też zwykle bardziej 

hypsodontowe zęby niż liściożercy. Dla uproszczenia, zwierzęta o takiej diecie będziemy 

nazywali oportunistami. 

Współcześnie, oportuniści stanowią prawdopodobnie większość w rozumieniu liczby 

wyróżnianych gatunków. Trawożercy są z kolei bardzo liczni w poszczególne osobniki i niekiedy 

tworzą ogromne stada. Liściożercy są współcześnie stosunkowo nieliczną grupą zarówno pod 

względem liczby gatunków, jak i liczby osobników. Nie zawsze jednak tak było. 

3.6. Ewolucja trawożerności, a zmiany klimatyczne w kenozoiku 

Zdeklarowana trawożerność jest stosunkowo nowym zjawiskiem.  Możliwe, że pierwsze trawy 

pojawiły się na Ziemi już w kredzie. Pewniejsze dowody ich obecności pochodzą z paleocenu. 

Ryc. 27. Kopytne o mieszanej diecie (mixed-feeders, ang.) 

odżywiają się zarówno trawami, jak i roślinami 

dwuliściennymi. Większość z nich wykazuje jednak 

preferencje w kierunku jednego z tych źródeł pokarmu. 

Impala (na ilustracji) jest jednym z dwóch współczesnych 

gatunków, który w skali roku rzeczywiście wykorzystuje 

obydwa źródła pokarmu mniej więcej w równym stopniu. 

Zdj. Hein waschefort (CC BY-SA 3.0) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Trotting_impala_ram,_crop.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


 
 

PAN Muzeum Ziemi – O ssakach kopytnych 

31 

 

Mimo to, nie stanowiły one wówczas szczególnie wyróżniającego się elementu ekosystemów. 

Paleocen i początek eocenu (łącznie 66–53 mln lat temu) cechowały się  ciepłym klimatem o 

słabo zaznaczającej się strefowości. Klimat w wyższych szerokościach geograficznych nie różnił 

się mocno od tego na równiku. Zbiorowiska roślinne były zdominowane przez tropikalne 

i subtropikalne lasy (ryc. 28). Jak nietrudno zgadnąć, były to warunki dogodne dla liściożerców 

i pierwsi roślinożercy wśród kopytnych cechowali się właśnie taką dietą.  

Po eoceńskim optimum klimatycznym (ok. 53 mln temu) klimat zaczął się stopniowo ochładzać 

i jednocześnie osuszać. Proces ten był już bardzo wyraźny w oligocenie (ok. 34–23 mln lat 

temu). Na Ziemi zaczęło pojawiać się coraz więcej półotwartych środowisk, w których obszary 

pomiędzy skąpiej rosnącymi drzewami zajmowała roślinność zielna, w tym trawy. Wciąż jednak 

nie odgrywały one zbyt istotnej roli. Te zbiorowiska nie mają prawdopodobnie dobrych 

odpowiedników we współczesnej florze. Z czasem pojawiła się też wyraźniej zaznaczona 

strefowość i sezonowość. W średnich szerokościach geograficznych zaczęły prosperować 

gatunki drzew i krzewów zrzucające liście na zimę. Wśród roślinożerców wciąż  dominowali 

liściożercy, ale dołączyli do nich również oportuniści. 

Począwszy od miocenu trend ochładzania się klimatu został na jakiś czas odwrócony, osiągając 

kulminację w czasie mioceńskiego optimum klimatycznego, ok. 14 mln lat temu. Zrobiło się 

cieplej, ale nie wilgotniej. Osuszanie klimatu postępowało. W tym czasie pojawiły się pierwsze 

rozleglejsze obszary trawiaste w średnich szerokościach geograficznych. Tego wieku są 

najstarsze znane prerie w Ameryce Północnej i stepy w środkowej Azji. Wiąże się to 

prawdopodobnie z ważną ewolucyjną zmianą, która pojawiła się niezależnie w kilku grupach 

taksonomicznych traw. „Przełączyły” się one z fotosyntezy typu C3 na typ C4. Nie będziemy tu 

opisywali szczegółowo różnic pomiędzy tymi dwiema drogami fotosyntezy. Dość powiedzieć, 

że typ C4 cechuje się oszczędniejszą gospodarką wodną oraz mniejszym zapotrzebowaniem na 

CO2. Trawy z fotosyntezą typu C4 są zatem odporniejsze na susze i zadowalają się niższym 

poziomem CO2 w atmosferze. Przypuszcza się, że zarówno osuszanie się klimatu, jak i spadający 

poziom CO2, mogło napędzać ówczesną ewolucję traw. Obszary lądowe w niższych 

szerokościach geograficznych (w tym w Afryce) były wciąż zdominowane przez lasy i otwarte 

drzewostany.  
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Po mioceńskim optimum klimat zaczął ponownie się ochładzać, czemu towarzyszyła dalsza 

ekspansja zbiorowisk trawiastych. Około 10 mln lat temu pojawiły się pierwsze kopytne, 

których cechy anatomiczne oraz mikrouszkodzenia na zębach sugerują dietę skoncentrowaną 

na trawach. Zwierzęta te wywodziły się z gałęzi ewolucyjnych, w obrębie których wcześniej 

występował oportunizm (w zapisie kopalnym nie obserwuje się bezpośredniego „przełączania” 

z liściożerności na trawożerność). Początkowo, trawożercom towarzyszyła wciąż jeszcze bogata 

fauna wyspecjalizowanych liściożerców – ich linie ewolucyjne zaczynały jednak stopniowo 

wygasać. Większość z nich nie przetrwała do naszych czasów.  

Naprawdę przełomowe były epoki: pliocen i plejstocen – ujmowane często razem, jako plio-

plejstocen (ok. 5,3 mln – 11,7 tys. lat temu). W tym czasie nastąpiło wyraźne ochłodzenie. W 

pliocenie, w wyniku zamknięcia Przesmyku Panamskiego i wynikłej z tego zmiany układu 

prądów morskich, doszło w końcu do osuszenia klimatu wschodniej Afryki (ryc. 29). 

Ryc. 28. W paleocenie i w początkach eocenu (łącznie 66–53 mln lat temu), większość obszarów lądowych była 

zdominowana przez tropikalne i subtropikalne lasy. Rosły one wówczas nawet w Europie. W lasach dominowały 

rośliny drzewiaste, wobec czego pierwsze kopytne były przeważnie liściożercami. Zdj. Vyacheslav Argenberg 

(CC BY 4.0) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palawan_Island,_Tropical_rainforest,_Philippines.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl


 
 

PAN Muzeum Ziemi – O ssakach kopytnych 

33 

 

Zaowocowało to pojawieniem się pierwszych prawdziwych sawann w tym rejonie świata 

(zdominowanych przez trawy typu C4). W plejstocenie zmiany klimatyczne przybrały cykliczny 

charakter, sygnowany pojawianiem się lądolodów na półkuli północnej i kolejnymi 

zlodowaceniami.  W średnich szerokościach geograficznych regularnie pojawiał się biom zwany 

stepem mamucim lub stepo-tundrą. Był on niemal całkowicie pozbawiony drzew 

i zdominowany przez trawy typu C3 (bardziej odporne na chłód niż trawy typu C4) oraz 

dwuliścienne rośliny zielne (więcej o plejstocenie piszemy w odrębnym artykule).  

Dopiero te zmiany doprowadziły do „wysypu” prawdziwych trawożerców, którego pokłosiem 

jest również ich współczesne zróżnicowanie. Innymi słowy, niemal aż do początku pliocenu 

(ok. 5,3 mln lat temu), wszyscy roślinożercy zarówno spośród parzysto-, jak 

i nieparzystokopytnych byli liściożercami lub oportunistami. Obecnie, zdeklarowani liściożercy 

stanowią stosunkowo nieliczną grupę wśród kopytnych. Najbardziej zróżnicowani są 

Ryc. 29. Począwszy od mioceńskiego optimum klimatycznego (ok. 14 mln lat temu), postępujące osuszanie i 

ochładzanie się światowego klimatu (szczególnie od początku pliocenu, ok. 5,3 mln lat temu) doprowadziło do 

ekspansji otwartych zbiorowisk trawiastych, takich jak afrykańskie sawanny (na ilustracji), amerykańskie prerie, 

czy też azjatyckie stepy. Powstanie tych środowisk umożliwiło ewolucję wyspecjalizowanych trawożerców. 

Zdj. Cosal (CC BY-SA 4.0) 

https://mz.pan.pl/pl/o-epoce-lodowcowej/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Savanna_at_Sabi_Sand_Game_Reserve.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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oportuniści. Ich dieta pozwala im łatwiej dopasować się do zmian klimatu i szaty roślinnej niż 

ma to miejsce w przypadku „specjalistów”. Trawożercy mają się jednak dobrze, szczególnie na 

Afrykańskich sawannach. 

3.7. Skąd wiemy, co jadły kopalne kopytne? 

Skąd wiemy, jaką dietę miały kopalne kopytne i że rozwój trawożerności przebiegał tak, 

jak opisaliśmy to w poprzednim podrozdziale? Zgodnie z charakterystyką przedstawioną 

w podrozdziale 3.5. rośliny dwuliścienne i trawy mają odmienne właściwości, jako źródło 

pokarmu, co skutkuje pojawianiem się odmiennych adaptacji anatomicznych u zwierząt. 

Większość z opisanych wcześniej cech może być jednak tylko zgrubnym wyznacznikiem diety. 

Najbardziej wiarygodnych wskazówek dostarczają nam zęby i czynią to na różne sposoby. 

Jak wytłumaczyliśmy to wcześniej, zęby hypsodontowe, czyli takie, które mają proporcjonalnie 

bardzo wysokie korony, na ogół występują u trawożerców, są za to rzadkie u liściożerców. 

Zdarzają się jednak wyjątki od reguły. 

Istnieje też wyraźna korelacja pomiędzy typem diety, a wysokością reliefu powierzchni żującej. 

Liściożercy mają zwykle stosunkowo wysoki relief tej powierzchni, a krawędzie „ostrzy” ze 

szkliwa są stosunkowo ostre. W wyniku intensywniejszego zużycia, powierzchnie żujące zębów 

trawożerców mają niższy relief, a krawędzie „ostrzy” ze szkliwa są bardziej zaoblone. 

Na poziomie mikroskopowym, o diecie danego roślinożercy informują nas też 

mikrouszkodzenia na powierzchni szkliwa. Przewaga „dołków” – punktowych uszkodzeń – 

oznacza przewagę roślin dwuliściennych, natomiast liczne podłużne zadrapania wskazują na 

dietę złożoną z traw. Metoda ta ma tę wadę, że informuje nas tylko o kilku ostatnich posiłkach 

zwierzęcia. Wcześniejsze zadrapania uległy bowiem zatarciu przez nakładające się, nowe 

uszkodzenia, a jeszcze starsze znikły całkowicie w wyniku zużywania się powierzchni żującej. 

Inną wskazówką może być skład izotopowy szkliwa. Izotopy są to odmiany tego samego 

pierwiastka, różniące się od siebie liczbą neutronów w jądrze atomowym. Rośliny 

charakteryzujące się fotosyntezą typu C3 różnią się od tych przeprowadzających fotosyntezę 
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typu C4 proporcjonalną zawartością węgla 13C. Te różnice wpływają też na zawartość węgla 13C 

w szkliwie zębów zwierząt, które się tymi roślinami żywią. W tropikach, np. na afrykańskich 

sawannach, rośliny C3 to przede wszystkim rośliny dwuliścienne, podczas gdy rośliny typu C4, 

to głównie trawy. Badając skład izotopowy skamieniałych zębów można więc odcyfrować, 

które rośliny stanowiły podstawę diety zwierzęcia. Metody tej można użyć jednak tylko 

w stosunku do zwierząt, które żyły w tropikach. Ma ona też zastosowanie tylko dla okresu w 

dziejach Ziemi, w którym fotosynteza typu C4 szeroko się już rozpowszechniła, a więc od 

późnego miocenu (ok. 10 mln lat temu) do dzisiaj. Starsze geologicznie zwierzęta, nawet jeśli 

jadły głównie trawy, to były to w większości trawy typu C3, których nie da się jednoznacznie 

odróżnić izotopowo od roślin dwuliściennych przeprowadzających ten sam typ fotosyntezy. 

Powyższe metody łączy się ze sobą, o ile jest to możliwe w danym przypadku. W ten sposób 

badacze są w stanie z dość dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić, jaką dietę mieli kopalni 

roślinożercy. 

4. Parzystokopytne kontra nieparzystokopytne 

W niniejszym artykule skupiliśmy się na ogólnych trendach ewolucyjnych, z których spora część 

jest wspólna dla wszystkich przedstawicieli kopytnych. Tym niemniej, warto krótko zaznaczyć 

różnice pomiędzy dwoma kladami, które tworzą kopytne – nieparzystokopytnymi 

(Perissodactyla) i parzystokopytnymi (Artiodactyla). 

Niektóre z różnic zostały już wcześniej przedstawione. Wszystkie współczesne 

nieparzystokopytne mają rozbudowane jelito ślepe oraz część jelita grubego, które wspólnie 

pełnią funkcję komory fermentacyjnej (ryc. 13). Ta adaptacja pojawiła się prawdopodobnie 

bardzo wcześnie w ewolucji grupy i możemy przypuszczać, że większość kopalnych 

nieparzystokopytnych (jeśli nie wszystkie) również miała to przystosowanie.  

Z parzystokopytnymi sprawa wygląda inaczej. Nie wszystkie współcześnie żyjące 

parzystokopytne mają wyspecjalizowaną komorę fermentacyjną. Świniowate, pekari i walenie 

(które również należą do parzystokopytnych) mają całkiem „zwyczajne” układy pokarmowe. 
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Najwcześniejsze parzystokopytne 

najprawdopodobniej również miały 

„zwyczajnie” zbudowany układ 

pokarmowy. W przeciwieństwie do 

nieparzystokopytnych, które od początku 

swojej ewolucji postawiły na 

roślinożerność, parzystokopytne były 

często wszystkożerne. Do diety włączały 

przede wszystkim dwuliścienne rośliny 

zielne, cechujące się najwyższą jakością, 

czyli korzystnymi proporcjami między 

łatwoprzyswajalnymi substancjami 

pokarmowymi, a niestrawnym włóknem. 

Poza tym, dieta mogła być uzupełniana 

o kłącza i bulwy (jak u świniowatych 

i pekari), owoce, grzyby, bezkręgowce, 

a czasem również mięso. 

Zdecydowany zwrot w kierunku roślinożerności nastąpił w przypadku hipopotamów, 

wielbłądowatych oraz przeżuwaczy. W każdej z tych grup doszło do przekształcenia przedniej 

części układu pokarmowego w zespół komór pełniących funkcję zbiornika fermentacyjnego 

(ryc. 15) lub asystujących w procesie fermentacji i w segregowaniu fragmentów pokarmu. 

Sposób obróbki pokarmu u wielbłądowatych jest uderzająco podobny do tego u przeżuwaczy. 

Pomimo tego podobieństwa, obecna wiedza o pokrewieństwach pomiędzy tymi grupami, 

a także hipopotamami, pozwala nam sądzić, że do wykształcenia się „przedniego” systemu 

fermentacji we wszystkich trzech grupach doszło niezależnie od siebie. Pomimo przestawienia 

się na zielone części roślin, jako główne źródło pożywienia, przeżuwacze zachowały jednak 

pewien stopień wszystkożerności. Szczególnie wśród jeleniowatych zaobserwowano, że jeśli 

mają ku temu okazję, chętnie jedzą mięso. Zachowania takie stwierdzono także wśród 

niektórych innych przeżuwaczy. 

Ryc. 30. Parzystokopytne (Artiodactyla) mają 

paraksoniczną budowę stóp i dłoni. Trzeci i czwarty palec 

są równomiernie rozwinięte i w równym stopniu 

dźwigają masę ciała zwierzęcia. Podłużna oś kończyny 

przechodzi pomiędzy tymi palcami (zaznaczono 

na czerwono). Ryc. Phil Myers, Animal Diversity Web 

(CC BY-NC-SA 4.0). Zmienione przez Michała Lobę  

(CC BY-NC-SA 4.0). 

https://animaldiversity.org/accounts/Vertebrata/specimens/collections/contributors/anatomical_images/paraxonic_feet/?start=4335
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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Nieparzystokopytne i parzystokopytne, jak sugerują ich nazwy, różnią się od siebie budową 

kończyn. Nieparzystokopytne mają mezaksoniczną budowę dłoni i stóp (ryc. 8), taką, jaką miał 

kopalny Phenacodus. Środkowy (trzeci) palec jest największy i znajduje się na przedłużeniu osi 

kończyny. Ten palec w największym stopniu jest odpowiedzialny za dźwiganie masy ciała 

zwierzęcia. Jest to jedyny palec, jaki występuje u współczesnych koniowatych. Pozostałe palce 

uległy zanikowi. Inne współczesne nieparzystokopytne mają zwykle trzy palce. Niektóre tapiry 

mają po cztery palce w przednich kończynach, jednak również w ich przypadku trzeci palec jest 

największy i zajmuje centralną pozycję. 

Parzystokopytne zaczynały prawdopodobnie od tej samej, albo zbliżonej konstrukcji. W toku 

ewolucji zmodyfikowały ją jednak do budowy paraksonicznej (ryc. 30). W tym rozwiązaniu 

podłużna oś kończyny przechodzi pomiędzy dwoma palcami (trzecim i czwartym), które mają 

zbliżone rozmiary i zwykle są symetryczne względem siebie. Obydwa palce w równym stopniu 

są odpowiedzialne za dźwiganie masy ciała. 

Ryc. 31. Schemat budowy stępu widzianego od przodu. A. Koń (nieparzystokopytne), B. Jeleń 

(parzystokopytne). Kość skokowa nieparzystokopytnych ma płaską powierzchnię kontaktu z 

dalszymi kośćmi stopy (strzałka) i wobec tego niewielką ruchomość. Kość skokowa 

parzystokopytnych jest połączona z dalszymi kośćmi stopy owalnym stawem (strzałka), 

analogicznym do tego, który łączy ją z kośćmi podudzia. Ryc. (A, B) Internet Archive Book 

Images (domena publiczna). Zmieniono. 

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20722758755/in/photolist-Mqcdy9-wjfVb7-cS4J8N-wLNzPB-ndMnxo-2jKHn-2igiufj-Mqcdmf-ove6VA-26N3bEJ-2mCaMue-ovsxY2-owofYE-d8tLGY-4GJthJ-otsFQY-9eG6mP-ow58M4-wCk8vv-2kx7LxR-owfiFb-2jruwSL-4GJJvs-xzcyd4-ouybEJ-6ys52a-xynVoo-wCk2Az-wCk7Re-xhA7yN-wCk8bn-kGarBM-wDMPgf-aD7fCD-8eHDnD-kGcqN7-wQhUUg-5etNwN-xh9Vmv-wvJXEJ-aD7kM4-trbR43-wjJcAB-aDaUwd-4YLN3x-wjt3Kw-tFrVrW-5eBUuF-5sEQf3-5jqEo
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20148875293/in/photolist-j7Vnta-j7XpsL-j7XsYy-j7WNxV-uwfT2y-w3rfn6-xJBQJ4-xJA2SR-wLKGdJ-6g4Qwu-j8TgcZ-bXo1bH-j9pALt-rvAG2h-ovgeva-ovesPD-ovCXyr-x24Pt3-rez3Sr-oty2Uw-xfkBC8-ot5Bhw-y2ZciL-oti9B2-j7ZDns-j7ZEg1-Hd4zKw-x8hZU5-tAGJJE-wJU8oW-xDMazs-wY23HN-xnrL96-xmuBCz-Hd4zHh-owexpU-Gwe3HT-Hd4zVS-HkAb1x-oupm9y-oto6ZP-xfkyGt-wD8nkH-wYmtxY-otg1Uw-wgwS4b-otug21-wGufDB-trAB7u-x7e9Au


 
 

PAN Muzeum Ziemi – O ssakach kopytnych 

38 

 

Parzystokopytne mają również odmiennie zbudowaną kość skokową (ryc. 31). 

U nieparzystokopytnych, bliższa cześć kości skokowej (tj. ta łącząca się z kośćmi podudzia) jest 

wykształcona w postaci stawu, który swoim kształtem przywodzi na myśl klepsydrę. Dalsza 

część, łącząca się z pozostałymi kośćmi stopy, ma jednak dość płaską powierzchnię, 

a połączenie jest stosunkowo sztywne (ryc. 31A). Jest to pierwotna budowa stawu skokowego, 

którą miały również fenakodontidy. U parzystokopytnych dalsza powierzchnia kości skokowej, 

która łączy się z pozostałymi kośćmi stopy, jest wykształcona analogicznie do części bliższej, 

łączącej się z kośćmi podudzia (ryc. 31B). Jest to ruchomy staw, swoim kształtem 

przypominający klepsydrę. Rozwiązanie to zwiększa zakres ruchu w stawie skokowym. 

Najwcześniejsze nieparzystokopytne (wczesny eocen, ok. 55 mln lat temu) były bardzo 

podobne do siebie nawzajem i ogólną budową przypominały współczesne tapiry. Nie miały 

jednak charakterystycznej małej trąby, która występuje u współczesnych zwierząt. Zagadnienie 

wzajemnych pokrewieństw ewolucyjnych pomiędzy tymi wczesnymi formami pozostaje 

nierozstrzygnięte. Różne analizy dają bowiem różne rezultaty. Poszczególne linie ewolucyjne 

identyfikuje się przede wszystkim na podstawie drobnych różnic w budowie zębów. Spośród 

tych wczesnych prekursorów wyłonił się szereg niezależnych kladów. Przedstawiciele tych grup 

stali się dominującymi roślinożercami  w eoceńskiej faunie (łącznie 56–34 mln lat temu). 

Różnorodność nieparzystokopytnych zaczęła spadać w drugiej połowie eocenu. Największy 

cios zadało im jednak krótkotrwałe, ale gwałtowne ochłodzenie klimatu na początku oligocenu 

(ok. 34 mln lat temu). Większość grup nie przetrwała do naszych czasów,  jak np. 

Brontotheriidae, Ancylopoda i Palaeotheriidae. Współcześnie, nieparzystokopytne są 

reprezentowane tylko przez nosorożce (Rhinocerotidae), tapiry (Tapiridae) i koniowate 

(Equidae). Wszystkie te rodziny są stosunkowo nieliczne w gatunki. Większość 

nieparzystokopytnych w historii Ziemi była liściożerna. Niektóre z nich mogły być również 

oportunistami żywieniowymi. Tylko część zaadaptowała się do trawożerności – pojedyncze 

nosorożce i przede wszystkim koniowate. Wiele spośród kopalnych koniowatych było jednak 

oportunistami lub liściożercami. 

Najwcześniejsze parzystokopytne pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie, 

co nieparzystokopytne, we wczesnym eocenie. Początkowo były jednak stosunkowo mało 

zróżnicowane i żyły w cieniu swoich nieparzystokopytnych kuzynów. W większości były to małe, 
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wszystkożerne zwierzęta. Wyróżnia się kilka grup taksonomicznych wczesnych 

parzystokopytnych, ale podobnie, jak w przypadku nieparzystokopytnych, ich wzajemne 

pokrewieństwa ewolucyjne są trudne do ustalenia. Różnorodność parzystokopytnych zaczęła 

rosnąć w drugiej połowie eocenu, ale dopiero po kryzysie klimatycznym na początku oligocenu 

ich ewolucja naprawdę nabrała tempa. Wyodrębniły się cztery duże klady: Cetancodonta, 

Suoidea, Tylopoda i Ruminantia. 

Cetancodonta zawiera w sobie wymarłe antrakoteridy („Antracotheriidae”), spośród których 

przypuszczalnie wywodzą się hipopotamy (Hippopotamidae). Wieloryby, delfiny i im podobne 

morskie ssaki, są w rzeczywistości wyspecjalizowanymi parzystokopytnymi, które całkowicie 

przystosowały się do wodnego trybu życia. Ich pozycja w obrębie parzystokopytnych nie jest 

całkiem pewna, ale często traktuje się je jako grupę siostrzaną względem antrakoteridów w 

obrębie Cetancodonta. Nadrodzina Suoidea łączy w sobie świniowate (Suidae) i pekari 

(Tayassuidae). 

Tylopoda stanowi grupę o amerykańskim rodowodzie. Obecnie jest reprezentowana jedynie 

przez wielbłądowate (Camelidae). Prócz wielbłądów, należą tu również 

południowoamerykańskie guanako i wikunie. Lamy i alpaki są ich udomowionymi 

odpowiednikami. W przeszłości, grupa Tylopoda była o wiele bardziej zróżnicowana i zawierała 

też kilka innych rodzin, które nie dotrwały do naszych czasów. Za większość zróżnicowania 

parzystokopytnych – obecnie i w przeszłości – odpowiadają przeżuwacze (Ruminantia), a wśród 

nich głównie wołowate (Bovidae) i w mniejszym stopniu jeleniowate (Cervidae). Pozostałe 

grupy przeżuwaczy stanowią dzisiaj taksony niszowe, w przeszłości były jednak liczniejsze. 

Wśród przeżuwaczy występują reprezentanci wszystkich trzech strategii żywieniowych – 

liściożercy, trawożercy i oportuniści. Ci ostatni są najliczniejsi. Być może ewolucyjna 

elastyczność i łatwość adaptacji do zmieniających się zasobów pokarmowych przyczyniły się 

do sukcesu przeżuwaczy. Sporo z nich stało się również wyspecjalizowanymi trawożercami, 

np. różne gatunki bydła, antylopy gnu itp. Ten kierunek ewolucyjny był z jakiegoś powodu 

bardzo rzadki wśród nieparzystokopytnych. Nie wiemy dlaczego nieparzystokopytne tak 

niechętnie zmieniały swoją dietę w toku ewolucji. Nie wiemy też, jakie były realne przyczyny 

ich „przegranej” w konfrontacji z parzystokopytnymi. Obecnie to właśnie przeżuwacze, 

https://mz.pan.pl/pl/krete-drogi-ewolucji-i-zroznicowanie-podrodziny-bovinae/
https://mz.pan.pl/pl/krolowie-lasu-czyli-wszystko-o-jeleniowatych-2/


 
 

PAN Muzeum Ziemi – O ssakach kopytnych 

40 

 

reprezentujące parzystokopytne, są najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupą dużych 

lądowych roślinożerców.               

Dr Michał Loba 
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