
Jej rolę edukacyjną i światopoglądową docenia profesor Zofia Kielan-Jaworowska, która 
na marginesie swych badań naukowych, badań o najwyższych światowych standardach, 
pisze od lat artykuły i książki o paleontologii przeznaczone dla czytelników na różnym 
poziomie edukacji.

· W poszukiwaniu wczesnych ssaków to tłumaczenie książki tej samej autorki In pursuit of 
mammals wydanej w połowie ubiegłego roku przez „Indiana University Press”. W prze-
ważającej części jest ona akademickim wykładem na temat obecnego stanu wiedzy o na-
szych ssaczych korzeniach, cennym źródłem informacji dla specjalistów rozmaitych dzie-
dzin paleontologii innych niż paleoteriologia, studentów biologii i nauk o ziemi, a także 
dla wszystkich osób zainteresowanych przyrodoznawstwem, dla zafascynowanych od-
krywaniem dawnych światów, ich ewolucją, ale również przygodowymi aspektami pa-
leontologii. Te ostatnie czytelnicy znajdą w początkowych czterech rozdziałach, przed-
stawiających historię eksploracji centrum Azji przez kolejne wyprawy paleontologiczne, 
począwszy od lat 20. ubiegłego wieku, w tym wypraw polsko-mongolskich na pustynię 
Gobi prowadzonych w latach 60. i 70. przez Zofię Kielan-Jaworowską.

· Hermetyczny dość język fragmentów książki odnoszących się do anatomii, m.in. uzębie-
nia (np. s. 138), i ogromna szczegółowość ilustrujących je figur (np. 5.9, 12.1, 14.2, 14.5) mogą 
być trudno przyswajalne dla nieprzygotowanych czytelników. Pokazują one jednak poziom 
dokładności badań paleontologicznych, na których oparte są wnioski. Dla uważniejszego 
i bardziej zdeterminowanego czytelnika opisy te i ilustracje będą podstawą do zrozumie-
nia toku wnioskowania autorki. Ten zaś czytelnik, którego interesuje po prostu scenariusz 
naszej odległej ssaczej przeszłości, znajdzie w książce odpowiedzi na podstawowe jej pyta-
nia, a częściej, w braku odpowiedzi, jedynie informacje o stanie naszej wiedzy na ten temat.

· W pierwszej kolejności to kwestia relacji między głównymi, dziś istniejącymi grupami 
karmiących mlekiem kręgowców: łożyskowcami, torbaczami i stekowcami. Harmono-
gram podziału ewolucyjnej linii ssaczej na odrębne gałęzie, te dziś żyjące i te wygasłe w me-
zozoiku, był długo zupełnie nieznany. Podział ten mógł nastąpić jeszcze na poziomie ga-
dów ssakokształtnych, tzw. ssaki byłyby wtedy grupą sztuczną (inaczej polifiletyczną); tak 
była ona najczęściej postrzegana do lat 60. ubiegłego wieku. Podział mógł też nastąpić póź-
niej, w obrębie grupy monofiletycznej, wywodzącej się od wspólnego ssaczego już przodka.

· Mocnym argumentem za monofiletyzmem ssaków, poza zespołem cech anatomiczno-
-behawioralnych, takich jak karmienie młodych mlekiem matki, była przez długi czas bu-
dowa stawu szczękowego i związana z nim budowa ucha środkowego – znane kryterium 
rozróżniające ssaki od gadów, szczegółowo zreferowane w książce. Wraz z odkryciem me-
zozoicznych przedstawicieli stekowców, co nastąpiło dopiero w latach 80. ubiegłego wie-
ku, kryterium to straciło swą moc. Wtedy bowiem pokazano, że kredowi przedstawiciele 
stekowców zachowali cechy gadzie ucha środkowego, a więc u dzisiejszych stekowców ce-
chy ssacze tego regionu rozwinęły się niezależnie, co było nowym argumentem na rzecz 
polifiletyzmu ssaków. Zachwianą w ten sposób, a dziś powszechnie przyjętą, hipotezę 
o monofiletyzmie ssaków wsparły badania molekularne XXI wieku („Nature”, 2008) suge-
rujące wyodrębnienie się stekowców ze wspólnego pnia ok. 166 milionów lat temu, a więc 
ok. 60 mln lat po powstaniu karmiących mlekiem kręgowców. Owe badania dotyczą tego, 
co zwie się grupą koronową, a więc dziś żyjących ssaków. Ale i wcześniejsze, mezozoiczne 

„prawie-ssaki”, nazwane tu ssakopodobnymi, włączane są obecnie do ssaczej grupy mono-
filetycznej, tym razem tylko na podstawie cech osteologicznych.

· Dalsze drążenie zagadnienia sprowadza się do określenia pozycji torbaczy względem po-
zostałych dwóch odłamów ssaczych oraz do ustalenia harmonogramu i dróg ewolucji cech 
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i kredowe „prawie-łożyskowce” znajdowa-
ły się pod tym względem wciąż na pozio-
mie torbaczy, co sugerują odkryte u nich 
przez Zofię Kielan-Jaworowską kości tor-
bowe, właściwe torbaczom.

· Mimo że większość szczegółów ewolucyj-
nej historii ssaków nie zachowała się w za-
pisie kopalnym, współdziałanie różnych 
gałęzi nauk przyrodniczych: paleontolo-
gii, embriologii, filogenetyki molekular-
nej i różnych działów geologii, przyniosło 
względnie spójny obraz drzewa rodowego 
ssaków – imponujący rezultat detektywi-
stycznej pracy uczonych, z bardzo znaczą-
cym wkładem nauki polskiej. Jak podkreśla 
autorka, obraz ten jest jednak jedynie przej-
ściowy, ponieważ nauka nie odkrywa praw-
dy, lecz tylko jej kolejne przybliżenie.

· W poszukiwaniu wczesnych ssaków – nie-
zwykła, pełna wdzięku hybryda Nau-
ki Wysokiej, ekscytującej przygody i sen-
tymentalnej podróży w czasie – jest pracą 
wyjątkową. Nie było dotąd w języku pol-
skim książki, która by z  taką dokładnoś-
cią i  na takim poziomie aktualności 
przedstawiała czytelnikom kulisy badań 
paleontologicznych, metody badawcze pa-
leontologii i ich wyniki. A historia ssaków 
mezozoicznych była dotychczas szczegól-
nie zaniedbana.

· W poszukiwaniu… uznać można za swoi-
stą autobiografię autorki, bowiem całe ży-
cie Zofii Kielan-Jaworowskiej okazuje się 
jedną wielką przygodą z  paleontologią. 
W  tę przygodę wciągnięta była emocjo-
nalnie najbliższa rodzina, a  wszyscy, któ-
rzy współpracowali z autorką w badaniach, 
dyskusjach, w trakcie spotkań i konferencji, 
podczas prac terenowych, w tworzeniu ar-
tykułów i książek, wszyscy, których kształ-
ciła, których prace recenzowała, którymi 
kierowała, stanowili niejako rozszerzenie 
tej rodziny. Przyszli historycy nauki znajdą 
w jej książce cały zestaw wielkich nazwisk 
paleontologii światowej wraz z biograma-
mi najważniejszych badaczy paleontologii 
ssaków, w większości współbadaczy i rów-
nocześnie serdecznych przyjaciół autorki, 
a  także prehistorię i  historię pojęć, hipo-
tez i poglądów na ewolucję ssaków. Swoisty 
klimat życzliwości i empatii nadają liczne 
wtrącenia o losach wojennych i tragicznych 
powojennych przeżyciach wielu kolegów 
paleontologów na Wschodzie i Zachodzie. 
Pozornie nieprzystające do naukowej tre-
ści tomu wzmianki na temat losów Polski 
w czasie drugiej wojny, pokazujące jak głę-
boko sprawy te tkwią w tożsamości autor-
ki, są poruszającym elementem jej autobio-
grafii.u3

w historii ssaków. Pomocne w rozwiązywaniu tych problemów są drobiazgowe badania 
kraniologiczne. Doprowadziły one do stwierdzenia, że zauważona już sto lat temu budo-
wa ściany puszki mózgowej stekowców, wyróżniająca je na tle dzisiejszych ssaków, właści-
wa jest nie tylko ssakopodobnym morganukodonom z przełomu triasu i jury, i wcześniej-
szym od nich triasowym gadom ssakokształtnym – cynodontom, lecz także, zbadanym 
przez Zofię Kielan-Jaworowską, wieloguzkowcom. Jest więc ona uznana za prymityw-
ną, podczas gdy swoisty układ kości tej ściany, właściwy tylko torbaczom i łożyskowcom, 
okazuje się rozwiązaniem nowym, wskazującym na szczególnie bliskie pokrewieństwo 
tych dwóch grup na tle innych ssaków.

· Dodatkowe światło na te zagadnienia rzuca, szczegółowo zrelacjonowana w recenzo-
wanej książce, historia przekształcania się uzębienia, począwszy od niewyspecjalizowa-
nego gadziego, podlegającego wielokrotnej wymianie, po zamykające się w precyzyjnym 
zgryzie, stałe uzębienie tnąco-miażdżące ssaków. Proces ten powiązany funkcjonalnie 
z przekształcaniem się stawu i umięśnienia szczękowego doprowadził, przypuszczalnie 
we wczesnej kredzie, ok. 140 mln lat temu, do powstania tzw. uzębienia trybosfenicznego 
właściwego torbaczom i łożyskowcom, łącznie zwanym trybosfenidami.

· Pytanie, jakie uzębienie mieli przodkowie dziś bezzębnych stekowców, pozostawało bez 
odpowiedzi aż do lat 80. ubiegłego wieku. Odkryte wtedy w Australii mezozoiczne ste-
kowce zostały uznane za trybosfeniczne, co było wyzwaniem dla panujących poglądów 
na kolejność rozgałęzień drzewa rodowego ssaków. Zofia Kielan-Jaworowska wraz z Ri-
chardem Cifellim i Zhe-Xi Luo sugerowali jednak, że uzębienie to różni się w szczegółach 
na tyle, że powstało przypuszczalnie niezależnie z prymitywnego uzębienia ssaków juraj-
skich. Na tym opierała się hipoteza, że nie tylko stekowce, ale i pozostałe ssaki kontynen-
tów południowych (tzw. Gondwany), określone przez autorów nazwą Australosphenida, 
stanowiły grupę odrębną od ssaków kontynentów północnych (tzw. Laurazji) określo-
nych nazwą Tribosphenida. Konkretny wspólny przodek trybofenidów i australosfeni-
dów, nadal uważany za ssaka, nie jest znany.

· Nierozstrzygnięty do końca spór o charakter uzębienia australosfenidów ma implikacje 
zoogeograficzne. Zoogeograficzną historię ssaków poznano dotąd słabo, m.in. ze względu 
na niepełność i przypadkowość dokumentacji kopalnej. Dobrze znane jest globalne roz-
przestrzenienie gadów ssakokształtnych w triasie, a także pierwszych ssaków, pochodzą-
cych z przełomu triasu i jury (sprzed ok. 220—190 mln lat). Jest to zgodne z rekonstrukcją 
paleogeograficzną, według której w tym czasie kontynenty połączone były w jeden su-
perkontynent zwany Pangeą. Ulegał on stopniowej dezintegracji, począwszy od późnej 
jury. Wciąż dominuje pogląd, że zarówno torbacze, jak i łożyskowce powstały w Laur-
azji – północnej części Pangei, oddzielonej od południowej Gondwany. Torbacze, wy-
pierane przez łożyskowce, miały migrować przez Amerykę Południową, Antarktydę 
po Australię, a ich ostateczne rozmieszczenie uwarunkowane było tempem dezintegra-
cji Pangei. Nie jest pewne, czy pogląd ten nie wynika z różnic w intensywności poszuki-
wań w poszczególnych częściach globu. W każdym razie wzrost liczby odkrytych stano-
wisk i form kopalnych zwiększa prawdopodobieństwo stawianych hipotez. Faktem jest, 
że mezozoiczna dokumentacja trybosfenidów (tzn. torbaczy i łożyskowców) ogranicza się 
do Laurazji. Wzbogaciła się ona w ostatnich dziesięcioleciach ogromnie dzięki materia-
łom odkrywanym w Ameryce Płn. i centralnej Azji, a w dużej mierze dzięki działalności 
wykopaliskowej i naukowej samej autorki. Szczególną rolę odegrało ustalenie, przez nią 
i współbadaczy, pozycji deltateridów z późnej kredy z Gobi jako prymitywnych krewnych 
torbaczy, a następnie odkrycie jeszcze wcześniejszych, także laurazyjskich pratorbaczy 
z Chin i Ameryki Płn. Dokumentacja kopalna łożyskowców sensu lato (tzn. łożyskowców 
wraz z kopalnymi „prawie-łożyskowcami”) sięgająca obecnie jury (ok. 160 mln lat temu) 
ogranicza się do jednego rodzaju Juramaya z Chin, wzrastając do 41 rodzajów w kredzie 
centralnej Azji (w tym opisanych przez autorkę z pustyni Gobi) i Ameryki Płn.

· Pozornie deterministyczny obraz zbliżania się kręgowców od stadium gada do stadium 
ssaka łożyskowego jest raczej obrazem kolejnych eksperymentów ewolucji w dziedzinie 
anatomii i fizjologii, którym bieg nadała zaczynająca się wcześniej o ponad 50 milionów 
lat ewolucja gadów ssakokształtnych. Eksperymenty te zilustrowane są obecnie przez cały 
wachlarz typów przystosowawczych mezozoicznych ssaków, odkrytych w ciągu ostatnich 
20 lat; kłócą się one z wcześniejszym wizerunkiem ssaka mezozoicznego jako wyłącznie 
maleńkiego owadożercy. Jak sugeruje embriologia, przyczyną pokredowego sukcesu ssa-
ków łożyskowych było powstanie u nich bariery immunologicznej pozwalającej na dłu-
gi, więc pełniejszy, rozwój zarodka w ciele matki. Paleontologia zaś dodaje, że jurajskie 
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