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nakomita wiêkszoœæ dzisiejszych
krêgowców zamieszkuje œrodowiska wodne. Na pierwszy rzut
oka nie wydaje siê to wcale zaskakuj¹ce, jeœli weŸmiemy pod uwagê ¿e ponad po³owa dzisiejszych krêgowców to ryby,
a wiêkszoœæ naszej planety zajmuj¹ oceany.
Rzeczywiœcie zamieszkuje w nich a¿ 60%
znanych gatunków ryb. Oceany gromadz¹
97% ca³ej wody na naszej planecie, co oznacza, ¿e na pozosta³e 40% gatunków ryb przypada oko³o 1% wód s³odkich (nale¿y bowiem
odj¹æ jeszcze np. wodê uwiêzion¹ w lodowcach).
Za tê niezwyk³¹ dysproporcjê odpowiada
najliczniejsza dziœ grupa ryb – cienko³uskie
(Teleostei), która przewa¿a liczb¹ gatunków
morskich nad innymi rybami, natomiast
zupe³nie zdominowa³a œrodowiska s³odkowodne. Jedynie wyj¹tkowo mo¿emy spotkaæ
w wodach s³odkich ryby chrzêstnoszkieletowe (Chondrichthyes). Z ich d³ugiej historii
udokumentowanej w zapisie kopalnej wiemy, ¿e jeszcze w erze mezozoicznej zamieszkiwa³y one œrodowiska s³odkowodne. Dzisiejsze ryby chrzêstnoszkieletowe wystêpuj¹
licznie jedynie w morzach. Ryby dwudyszne
(Dipnoi) do dziœ zamieszkuj¹ wody s³odkie
l¹dów po³udniowej pó³kuli, i znamy ju¿ tylko 3 rodzaje przynale¿ne do tej grupy, jednak wiemy ¿e by³y one szerzej rozpowszechnione w dawnych epokach. W mezozoiku
stanowi³y doœæ pospolity sk³adnik fauny krêgowcowej ka¿dego s³odkowodnego zbiornika, a oprócz tego mia³y tak¿e swoich morskich przedstawicieli. Nie spotkamy tak¿e ju¿
dziœ w wodach s³odkich celakantów (Actinistia), choæ znajdujemy je jeszcze w mezozoicznych osadach s³odko- i s³onowodnych.
Jedyny ¿yj¹cy gatunek reprezentuj¹cy tê
grupê, Latimeria chalumnae, wybra³ dawno
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temu typowo morsk¹ niszê i zamieszkuje
wybrze¿a Oceanów Indyjskiego i Spokojnego. Gatunek ten jest chyba najs³ynniejsz¹
¿yw¹ skamienia³oœci¹ wœród ryb. Jej wymarli krewni to ³¹cznie oko³o 80 gatunków celakantów znanych z paleozoiku oraz z mezozoiku. Jej odkrycie, w pierwszej po³owie
ubieg³ego wieku, by³o ogromnym zaskoczeniem poniewa¿ ostatnie ze znanych kopalnych celakantów pochodz¹ z kredy. Nie zachowa³ siê ¿aden œlad ich bytnoœci w wodach
s³odkich i s³onych trzeciorzêdu i czwartorzêdu. Dopiero ¿ywa Latmieria obali³a pogl¹d
o wymarciu tej grupy oko³o 75 mln lat temu,
tj. na d³ugo przed koñcem kredy. Jej konserwatywna anatomia pozwala bez wahania
rozpoznaæ podobieñstwo do jej kopalnych
krewnych mimo up³ywu czasu.

Reliktowe ryby wód
słodkich
Porównywaln¹ konserwatywnoœci¹ anatomii
cechuj¹ siê równie¿ pewne s³odkowodne ryby
promieniop³etwe (Actinopterygii). Ta grupa
reprezentowana jest dziœ g³ównie przez ryby
cienko³uskie, oraz ich nielicznych odleg³ych
krewnych, którym poœwiêcimy tu wiêcej uwagi. Do ryb promieniop³etwych zaliczamy
tak¿e wszystkich ich wymar³ych krewnych
i przodków, pocz¹wszy od ryb ganoidowych.
To w³aœnie do nich swoj¹ anatomi¹ nawi¹zuj¹
s³odkowodni krewni Teleostei – amia, niszczuki, jesiotry i wielop³etwce. Wszystkie te
ryby ewoluuj¹ tak d³ugo jak i ryby cienko³uskie, jednak ka¿da z nich zachowa³a w swojej anatomii pewne nie zmienione od wieków cechy swoich odleg³ych mezozoicznych
przodków. Szczególnie konserwatywne okazuj¹ siê byæ okrywaj¹ce ich cia³o ³uski, a tak¿e
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szczegó³y budowy czaszki i szkieletu osiowego. Znany z podrêczników schemat ukazuj¹cy
homologiczn¹ budowê ³uski ryby chrzêstnoszkieletowej oraz zêba cz³owieka pozwala
uzmys³owiæ sobie, ¿e w istocie zêby musieliœmy odziedziczyæ po naszych pradawnych rybich przodkach – s¹ ewolucyjnie zmienionymi
³uskami. Podczas gdy w linii prowadz¹cej do
czworonogów konserwatywny plan budowy
³uski pozwoli³ na jej diametraln¹ zmianê funkcji, u pozosta³ych ryb funkcjonalnie trwa³
niezmieniony, a w³aœciwie trwa do dziœ. £uski
ganoidowe o romboidalnym kszta³cie, okryte
emali¹ (szkliwem), tradycyjnie nazywanym
ganoin¹ stanowi¹ wspóln¹ cechê wszystkich
ryb promieniop³etwych, i to w³aœnie z nich
wywodz¹ siê delikatne cykoidalne i ktenoidalne ³uski Teleostei. W niezmienionej postaci
przetrwa³y u afrykañskich wielop³etwców
(rodzaje Polypterus i Erpetoichthys) oraz
u amerykañskich niszczuk (Lepisosteus
i Atractosteus). Maj¹ je tak¿e, generalnie
bez³uskie, jesiotry, u których drobne ³uski
mog¹ wystêpowaæ na wsparciu ogona. Typowych ganoidowych ³usek brak u amii. Jej
okr¹g³e i cienkie ³uski, tak jak ³uski Teleostei
utraci³y emaliê.
Pierwotn¹ cech¹ budowy krêgos³upa
Actinopterygii jest asymetria ogona, z miêsistym wsparciem p³etwy ogonowej zawieraj¹cym strunê grzbietow¹. W pierwotnej postaci ta niesymetrycznoœæ w budowie p³etwy
ogonowej przetrwa³a tylko u jesiotrów (Acipenseriformes) natomiast asymetrycznoœæ
p³etw niszczuk (Lepisosteidae) i amii
(Amiidae), uwidacznia siê tylko w budowie
szkieletu, bo r¹bek p³etwy zatraci³ wciêcie
i ma zarys symetryczny. Daje siê u nich zauwa¿yæ jedynie drobne miêsiste wsparcie po
grzbietowej stronie ogona.
Pierwotnoœæ czaszki dzisiejszych ganoidów wyra¿a siê przede wszystkim w masywnoœci i œcis³emu zestawieniu koœci skórnych.
Jedynie u jesiotrów podleg³y one daleko posuniêtej redukcji podobnie jak u ryb cienko³uskich. Wszystkie Acipenseriformes wykazuj¹
bowiem rzadkie wœród ryb ganoidowych
przystosowanie do od¿ywiania siê drobnymi
organizmami bentosowymi i planktonem natomiast niszczuki, amie i wielop³etwce zachowa³y do dziœ po swych drapie¿nych przodkach
zdolnoœæ dŸwigania puszki mózgowej podczas rozwierania szczêk.
Wszystkie te ryby maj¹ zdolnoœæ do oddychania powietrzem atmosferycznym. P³uca
s¹ pierwotn¹ cech¹ ryb kostnoszkieletowych

(Osteichthyes) grupuj¹cych ryby promieniop³etwe razem z pokrewnymi im dwudysznymi oraz trzonop³etwymi, a tak¿e z rybimi
przodkami czworonogów. Wyj¹tkiem s¹ tu
znów jesiotry zwi¹zane z przydennymi, g³êbokimi wodami oraz wszystkie ryby cienko³uskie, których przodek utraci³ mo¿liwoœæ
oddychania powietrzem po³ykanym znad
powierzchni wody. Zdolnoœæ ta pojawi³a siê
powtórnie w kilku liniach Teleostei, jednak
¿adne z nich nie maj¹ ju¿ p³uc homologicznych naszym narz¹dom oddechowym.
Oddychanie tlenem atmosferycznym jest
niew¹tpliw¹ zdobycz¹ ewolucyjn¹ zwierz¹t
¿yj¹cych w œrodowisku s³odkowodnym.
Wszystkie dzisiejsze ganoidy zamieszkuj¹
w³aœnie te podatne na zmiany temperatury
i wahania stê¿eñ zbiorniki, gdzie wymiana
gazowa za pomoc¹ skrzeli bywa okresowo
utrudniona. Wyj¹tkiem wœród tych prymitywnych ryb s¹ znów jesiotry, które poza
okresem rozrodczym, podejmuj¹ wêdrówki
do wód s³onych. Z zapisu kopalnego wiemy
jednak, ¿e przodkowie amii i niszczuk zamieszkiwali morza.
Dzisiejsze ganoidy niewiele ró¿ni¹ siê od
swych mezozoicznych przodków, wykazuj¹
ponadto wiele cech podobnych innym grupom ryb, dowodz¹c ich wspólnego pochodze-

Rozmieszczenie dzisiejszych
ryb ganoidowych;
wielop³etwców i niszczuk,
bliskich im Chondrostei
oraz amii
(na podstawie Berra 2001)

Cheirolepis trailli ze
s³awnego jeziornego
stanowiska kopalnego
Sandwick Fish Bed na
Orkadach (póŸny eifel),
najstarsza ryba
promieniop³etwa znana
z kompletnych okazów
zachowanych w œrodowisku
wielkiego dewoñskiego
jeziora Orkadów,
prawdopodobnie
analogicznym do jurajskiego
jeziora Karatau
(na podstawie Pearson &
Westoll 1979)
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Pteroniscus turkestanensis,
rekonstrukcja (zmienione na
podstawie Socha 2009)

Pteroniscus turkestanensis,
typowy sp³aszczony z boków
okaz znaleziony w ciemnych
³upkach stanowiska Aulie
odpowiadaj¹cych maximum
rozwoju zbiornika
jeziornego

Pteroniscus turkestanensis,
okaz sp³aszczony czêœciowo
grzbietobrzusznie

nia. Wiêkszoœæ z nich znana jest równie
dobrze, jeœli nie lepiej, ze skamienia³oœci –
dziœ bêd¹c ¿ywymi skamienia³oœciami, o zredukowanej liczbie gatunków (amia), czy
ograniczonym do refugiów wystêpowaniu
(niszczuki, wielop³etwce). Tej definicji ¿ywej
skamienia³oœci uciekaj¹ jedynie po raz kolejny jesiotry, które dziœ s¹ znacznie bardziej
zró¿nicowane ni¿ w przesz³oœci i, mimo ¿e
nieporównywalnie mniej liczne ni¿ dominuj¹ce Teleostei, prze¿ywaj¹ w³aœnie swój rozkwit. Jedynie konserwatywna anatomia po-
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zwala na nadawanie im statusu ¿ywych skamienia³oœci. Stosunkowo najbli¿si Teleostei
wydaj¹ siê byæ mezozoiczni przodkowie
amii. Nieodlegle z ni¹ spokrewnione s¹ tak¿e
niszczuki, choæ rozwik³anie ich wzajemnych
pokrewieñstw ewolucyjnych utrudnia relatywnie krótki zapis kopalny tej grupy. Najstarsze niszczuki znane s¹ bowiem dopiero
z dolnej kredy. Jeszcze krótszy zapis kopalny
maj¹ wielop³etwce, ich najstarsi kopalni
przedstawiciele pochodz¹ z koñca kredy. Najd³u¿sz¹ poznan¹ historiê ewolucyjn¹ maj¹
jesiotry, ich bezdyskusyjni przodkowie pochodz¹ z wczesnej jury. Paleozoiczni przodkowie wszystkich tych zwierz¹t pozostaj¹
wiêc ci¹gle nierozpoznani, albo brakuje nam
zapisu kopalnego z pocz¹tków ich ró¿nicowania siê.

Początki ryb ganoidowych
W³aœciwe dzisiejszym ¿ywym skamienia³oœciom cechy – ganoinowa pow³oka ³usek,
sztywna budowa okryw czaszki i asymetria
ogonowej czêœci szkieletu osiowego – uformowa³y siê ju¿ w pocz¹tkach ewolucji ryb
kostnoszkieletowych. Romboidalne ganoidowe ³uski mia³a najstarsza, znana z niemal
pe³nego szkieletu ryba kostnoszkieletowa
Guiyu oneiros z póŸnego syluru Chin. Jej
anatomia zawiera w sobie mieszankê cech
wczesnych przedstawicieli wszystkich grup
ryb kostnoszkieletowych, a nawet innych
bardziej prymitywnych ¿uchwowców. Generalny budowa czaszki sugeruje, ¿e nale¿y
ona do ga³êzi ewolucyjnej ryb. trzonop³etwych i dwudysznych, jednak¿e np. koœci
wieczkowe, zbli¿aj¹ j¹ do ryb ganoidowych.
Kolce p³etwowe obecne przed ka¿d¹ z nich
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s¹ zaœ dziedzictwem po chrzêstnoszkieletowym przodku.
Typowy dla ryb ganoidowych pokrój
cia³a mia³a najstarsza znana z dewonu ryba
promieniop³etwa Cheirolepis. Ju¿ w permie
mo¿emy obserwowaæ ró¿nicowanie siê ryb
ganoidowych, odchodzenie od pierwotnego
drapie¿nego trybu ¿ycia i zajmowanie przez
nie ró¿nych nisz pokarmowych. Pod siln¹
presj¹ ewolucyjn¹ znalaz³y siê mo¿liwoœci
kinematyczne czaszki, w materiale kopalnym obserwujemy jak sukcesywnie zwiêksza siê ruchomoœæ i dokonuj¹ siê zwi¹zane
z tym zmiany w architekturze koœci skórnych
okrywaj¹cych puszkê mózgow¹. Z drugiej
strony przez ca³y paleozoik trwaj¹ w niewiele zmienionej postaci nektoniczne drapie¿niki, takie jak póŸnopermska Palaeoniscum, pospolita w ³upku miedzionoœnym
przedpola Sudetów, która da³a nazwê rzêdowi klasycznych ryb ganoidowych, czyli
Palaeonisci (dziœ zwykle okreœlanemu jako
Palaeonisciformes).
RozluŸnianie zwi¹zku miêdzy koœæmi
czaszki (pozwalaj¹ce zwiêkszyæ ruchomoœæ
szczêk), skracanie asymetrycznego (epicerkalnego) ogona oraz wzmacnianie krêgos³upa (kostnienie krêgów) to tendencje
obserwowane w wielu liniach ewolucyjnych
ryb ganoidowych pocz¹wszy od paleozoiku.
Dopiero w mezozoiku ryby o tak zmienionej
budowie cia³a staj¹ siê na prawdê liczne. Te
zaœ które trwa³y obok nich z niezmienion¹
pierwotn¹ anatomi¹, stanowi³y swego rodzaju ¿ywe skamienia³oœci mezozoicznych
czasów. Zastanawiaj¹ce, ¿e przede wszystkim w œrodowiskach wód s³odkich.
Niewiele zmienione ryby zamieszkuj¹ce
s³odkie wody Azji oraz Australii przetrwa³y
do jury i pocz¹tków kredy. Dwa takie gatunki „¿ywych skamienia³oœci” z czasów jurajskich nawi¹zuj¹cych do paleozoiku znane s¹
ze œrodkowo lub póŸnojurajskich osadów jeziornych Karatau w Kazachstanie.

Ryby jurajskiego jeziora
Karatau
Pionierka prac nad rybami z Karatau, Zinaida
Gorizdro-Kulczycka (1884–1949), rozpozna³a dwa rodzaje ró¿ni¹ce siê budow¹ ³usek:
cienko³uskie formy nale¿¹ce do rodziny Coccolepididae i formy typowe ganoidów z rodziny Palaeoniscidae. Zdaniem póŸniejszych rosyjskich badaczy, którzy zgromadzili ogrom-

n¹, licz¹c¹ tysi¹ce osobników kolekcjê ryb
z jurajskiego jeziora Karatau, ka¿da z tych
rodzin reprezentowana jest przez jeden gatunek, choæ trwaj¹ spory w odniesieniu do pewnych rzadkich form. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ niektórych ró¿nic w anatomii jest zró¿nicowanie wewn¹trzpopulacyjne. Co ciekawe
w niektórych ods³oniêciach jeden z gatunków
dominuje znacznie nad drugim.

Morrolepis aniscowitchi,
rekonstrukcja (zmienione na
podstawie Socha 2009)

Morrolepis aniscowitchi,
okaz z ods³oniêtym
szkieletem osiowym

Morrolepis aniscowitchi,
dwa okazy z dobrze
widocznymi ³uskami linii
nabocznej

nr 4 listopad 2011 EWOLUCJA 29

Paleoniski Jeziora Karatau – żywe skamieniałości czasów jurajskich

Koprolit o spiralnej
wewnêtrznej budowie
znaleziony w górnej czêœci
ods³oniêcia Aulie

Pierwotne paleoniski z Karatau. — Typow¹
ryb¹ ganoidowa w faunie jurajskiego jeziora
Karatau jest Pteroniscus turkestanensis (Gorizdro-Kulczycka, 1926). Nale¿y do ostatnich
przedstawicieli rodziny Palaeoniscidae. Ten
niewielki drapie¿nik mia³ typow¹ dla najwczeœniejszych ryb promieniop³etwych archaiczn¹ budowê czaszki z masywnymi
szczêk¹ i ¿uchw¹, tworz¹cymi du¿y pysk uzbrojony w liczne drobne zêby. Pteroniscus,
o d³ugoœci cia³a przekraczaj¹cej nieco 20 cm,
polowa³a zapewne na bezkrêgowce i byæ
mo¿e m³ode rybki. Charakterystyczne dla paleonisków s¹ tak¿e wielkie oczodo³y w przedzie litej czaszki chronionej zwart¹ okryw¹ koœci pochodzenia skórnego. Taka budowa
czaszki skórnej, okrywaj¹cej
chrzêstne endocranium, narz¹dy
zmys³ów oraz buduj¹cej pysk jest
przejawem wspólnego ewolucyjnego dziedzictwa wczesnych ryb
promieniop³etwych i czworonogów. Pod tym wzglêdem jurajskie
ryby ganoidowe nie s¹ podobne do
dzisiejszych ryb cienko³uskich
o bardzo zmienionej anatomii.
Wszystkie, równie¿ i Pteroniscus,
odró¿niaj¹ siê jednak od czworonogów zanikiem koœci czo³owych
(frontalia) i w konsekwencji ubo¿szym zestawem koœci okrywaj¹cym dach
czaszki. Choæ termin frontale funkcjonuje
w literaturze dotycz¹cej anatomii ryb promieniop³etwych od wielu lat, warto pamiêtaæ, ¿e
w rzeczywistoœci jest to koœæ homologiczna
naszej koœci ciemieniowej (parietale). Prawdziwe frontale jest u ryb miêœniop³etwych?
(Sarcopterygii), z których wywodz¹ siê czworonogi, i zapewne by³o obecne u wspólnego
przodka Sarcopterygii i Actinopterygii. Analogicznie, koœæ ryby promieniop³etwej nazywana zwykle koœci¹ ciemieniow¹ jest homologiem koœci zaciemieniowej czworonogów
(postparietale). Dowodów na tak¹ jednorazow¹ zmianê dostarczy³ materia³ kopalny, st¹d
terminologia zgodna z ewolucyjnymi powi¹zaniami miêdzy dwiema du¿ymi grupami krêgowców, ³atwiej przyjmuje siê wœród paleontologów ni¿ innych badaczy biologii ryb.
S³odkowodne jurajskie wody Azji by³y prawdopodobnie refugiami dla pokrewnych Pteroniscus reliktów dawniejszych jeszcze epok,
jednak wiedza o nich jest szcz¹tkowa. W starej chiñsko- i rosyjskojêzycznej literaturze
opisano wiele stanowisk z ods³oniêciami
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osadów s³odkowodnych, wymaga to jednak
powtórnego rozpatrzenia przy u¿yciu nowoczesnych metod badawczych. Najbli¿si krewniacy Pteroniscus pozostaj¹ nieznani, poza
jej ewidentnym zwi¹zkiem z triasowymi
i starszymi przedstawicielami Palaeoniscidae,
z którymi dzieli wiele swoistych (apomorficznych) cech. Mo¿liwe, ¿e azjatyckie jurajskie
paleoniski by³y osobno ewoluuj¹c¹ grup¹. Sugeruje to obecnoœæ archaicznych przedstawicieli Paleoniscidae w wielu stanowiskach
w Azji, a ich brak w innych ods³oniêciach
osadów jurajskich z tych czasów. Rodzina Palaeoniscidae jest jedn¹ z wczeœniej opisanych,
ale zarazem jedn¹ ze s³abiej poznanych grup
paleonisków. Wielu jej przedstawicieli nie
doczeka³o siê jeszcze nowoczesnego opisu,
mo¿liwe, ¿e jest grup¹ polifiletyczn¹, do
której badacze w przesz³oœci przypisywali taksony problematyczne, byæ mo¿e niespokrewnione ze sob¹.
Cienko³uskie paleoniski z Karatau.— Morrolepis aniscowitchi (Gorizdro-Kulczycka,
1926) to drugi i mniejszy z paleonisków wystêpuj¹cych w Karatau. Wiêkszoœæ znalezionych okazów to osobniki m³odociane osi¹gaj¹ce kilka do nieco ponad 10 cm d³ugoœci.
Najwiêksze, kilkunastocentymetrowe, s¹ w
Muzeum Paleontologicznym Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Pokrojem cia³a oraz
budow¹ czaszki, a zatem zapewne tak¿e trybem ¿ycia, przypominaj¹ Pteroniscus. Ca³a
rodzina Coccolepididae do której nale¿y Morrolepis wyró¿nia siê jednak obecnoœci¹ delikatnych okr¹g³ych ³usek. £uski te nie s¹ homologiczne ³uskom Teleostei. Co ciekawe
przodkowie dzisiejszych Teleostei wspó³wystêpowali czasowo z Morrolepis i innymi
przedstawicielami rodziny Coccolepididae.
G³ówna ró¿nica miêdzy ³uskami obu tych
grup ryb (prócz prawdopodobnego wystêpowania cienkiej warstwy ganoiny) to sposób
przyrostu. U ryb cienko³uskich pierœcienie
przyrostowe s¹ koncentryczne, podczas gdy
u Morrolepis linie przyrostowe u³o¿one s¹
równolegle do krawêdzi ³uski a centrum
wzrostu znajduje siê w tyle ³uski. Poza rodzin¹
Coccolepididae i rybami cienko³uskimi, delikatne i okr¹g³awe w kszta³cie ³uski powsta³y
jeszcze u przodków amii, a tak¿e kilku innych
paleonisków o niezbyt dobrze znanych powi¹zaniach rodowych. Wszystkie te przypadki ilustruj¹ konwergentny przebieg ewolucji
tej cechy.

Paleoniski Jeziora Karatau – żywe skamieniałości czasów jurajskich

Jurajski jesiotr w Karatau?
W osadach jurajskiego jeziora Karatau, poza
szkieletami ryb, utrwali³y siê i przetrwa³y do
naszych czasów równie¿ ich odchody (jako
koprolity). Widoczna jest ich spiralna wewnêtrzna struktura, która œwiadczy o obecnoœci
zastawki spiralnej w jelicie. Zastawka taka jest
u ryb chrzêstnoszkieletowych, trzonop³etwych, dwudysznych i wszystkich przedstawionych tutaj prymitywnych ryb promieniop³etwych. Jest zatem dla ryb, a prawdopodobnie równie¿ bezszczêkowców i nawet
strunowców, pierwotna. Mia³y j¹ równie¿ jurajskie paleoniski.
Koprolity z Karatau s¹ zbyt du¿e, by
³¹czyæ je z omówionymi, licznymi tam paleoniskami. Byæ mo¿e pozostawi³a je znana
stamt¹d rzadka ryba Sphaerosteus pokrewna
jesiotrom. Nie wykluczony jest tak¿e ich
zwi¹zek z rybami dwudysznymi, które w jurze wci¹¿ jeszcze stanowi³y typowy element
s³odkowodnej ichtiofauny. Za mo¿liwoœciami tymi przemawia miejsce znalezisk koprolitów w górnej czêœci profilu geologicznego
Aulie, gdzie zaznacza siê ju¿ sp³ycanie jeziora. Nie znaleziono jednak dot¹d szcz¹tków
ryb dwudysznych w Karatau.

Przyczyny ewolucyjnego
zapóźnienia słodkowodnych
ganoidów
Powtarzanie siê w odstêpie setki milionów
lat podobnej sytuacji – przetrwania w faunach s³odkowodnych pojedynczych gatunków z du¿ych ga³êzi ewolucyjnych, które
gdzie indziej dawno wymar³y, wymaga komentarza i zastanowienia. Tym bardziej, ¿e
kontrastuje z ogromn¹ ró¿norodnoœci¹ nowoczesnych grup ryb w niektórych dzisiejszych zbiornikach s³odkowodnych (np. s³awna z liczby gatunków rodzina Cichlidae
w jeziorze Tanganika czy ryby swoiste dla
jeziora Bajka³). Wyjaœnienia tych fenomenów dostarcza „model starego jeziora”, do
którego inspiracj¹ by³ zapis kopalny nadzwyczaj szybkiego tempa ewolucji w d³ugotrwa³ych, istniej¹cych przez miliony lat zbiornikach jeziornych. Prócz wspomnianych dzisiejszych jezior afrykañskich i azjatyckich
nale¿a³y do nich mioceñskie meteorytowe
jezioro Steinheim w Bawarii czy zbiorniki
plioceñskie w wschodniej czêœci dzisiejszego Morza Œródziemnego. Zgodnie z t¹ hipo-

tez¹, wysokie tempo ewolucji wymaga stabilnego nacisku selekcyjnego przez wiele setek tysiêcy, czy wrêcz milionów lat. Œrodowiska s³odkowodne s¹ zwykle efemeryczne
i stabilnoœci takiej nie zapewniaj¹. Nie by³o
jej te¿ w jurajskim jeziorze Karatau, które
trwa³o (s¹dz¹c z liczby rocznych warstewek
osadu) nieco ponad sto tysiêcy lat. S³odkowodne ryby ganoidowe Eurazji i Ameryki
Pó³nocnej nie mia³y wiêc szans na dorównanie morskim krewniakom pod wzglêdem
tempa ewolucji. W miarê up³ywu epok geologicznych zmniejsza³o siê jedynie ich zró¿nicowanie pod naporem przybywaj¹cych
z mórz bardziej nowoczesnych konkurentów. By³o tak w jurze, jest i dziœ.

Literatura
Berg, L.S. 1948. O rode Coccolepis Agassiz (Pisces,
Paleoniscoidei). Dok³ady AN SSSR 60, 1243–1244.
Berra, T.M. 1997. Some XXth century fish discoveries.
Environmental Biology of Fishes 50, 1–12.
Berra, T.M. 2007. Freshwater fish distribution. 606 pp.
University of California Press, Berkeley.
Brainerd, E.L. 1999. New perspectives on the evolution
of lung ventilation mechanisms in vertebrates. Experimental Biology Online 4 (2), 1–28.
Chang M. & Miao D. 2004. An overview of Mesozoic fishes in Asia. In: G. Arratia & A. Tintori (eds) Mesozoic
Fishes 3 – Systematics, Paleoenvironments and Biodiversity, 535–563. Dr. Friedrich Pfeil, München.
Findeis, E.K. 1997. Osteology and phylogenetic interrelationships of sturgeons (Acipenseridae). Environmental Biology of Fishes 48, 73–126.
Forey, P.L. 1998. History of the coelacanth fishes. 419
pp. Chapman & Hall, London.
Galicky, V.V., Hecker, R.F., Kostenko, N.N. & Sakulina,
G.V. 1968. Karatauskoye jurskoye ozero. Putevoditel
ekskursii piatoj paleoekologo-litologièeskoj sesii na
jurskie ot³oenia chrebta Karatau v Junom Kazachstanie 14–19 sentabria 1968 g. Alma-ata. 38 pp.
Gorizdro-Kulczycka, F. 1926. Ryby s³ancev Karatau.
Izvestia Sredne-azjatskogo Komiteta 1, 184–192.
Hecker, R. F. 1948. Karatauskoje mestonachodenie fauny i flory jurskogo vozrasta. Iskopajemoje jurskoje
oziero w chrebte Karatau. Trudy Paleontologièeskogo
Instituta AN SSSR 15, 7–85.
Lauder, G.V. 1980. Evolution of the feeding mechanism
in primitive actinopterygian fishes: a functional anatomical analysis of Polypterus, Lepisosteus, and Amia.
Journal of Morphology 163, 283–317.
Ma³kowski, S. 1949. Zinaida Gorizdro-Kulczycka. Wiadomoœsci Muzeum Ziemi 4, 412–415.
Pearson, D.M. & Westoll, T.S. 1979. The Devonian
actinopterygian Cheirolepis trailli Agassiz. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences 70, 337–399.
Schultze, H.-P. 2008. Nomenclature and homologization
of cranial bones in actinopterygians. In: G. Arratia,
H.-P. Schultze & M.V.H. Wilson, (eds) Mesozoic Fishes 4 – Homology and Phylogeny, 23–48. Verlag Dr.
Friedrich Pfeil, München.
Zhou, M., Zhao, W., Jia, L., Lu, J., Qiao, T. & Qu, Q.
2009. The oldest articulated osteichthyan reveals mosaic gnathostome characters. Nature 458, 469–474.

nr 4 listopad 2011 EWOLUCJA 31

