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1. Imię i Nazwisko.  
Krzysztof Stefaniak 
 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

magister 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, 1986 r. 
„Plioceńskie Cervidae (Mammalia) z Wężów II k. Działoszyna”. 
(promotor Doc. dr hab. Teresa Czyżewska, Zakład Paleozoologii, Instytut Zoologiczny, 
Uniwersytet Wrocławski). 
 
doktor 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, 2001 r. 
„Jelenie (Cervidae, Mammalia) dolnego i środkowego plejstocenu Polski”. 
(promotor Dr hab. Teresa Wiszniowska, prof. nadzw.) 
 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.  
07. 1984-11. 1985 – Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski, pomoc techniczna 
od 11.1985-02.2002 – Instytut Zoologiczny, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet 
Wrocławski, pomoc techniczna, samodzielny biolog, 
od 02.2002 do dzisiaj, jako adiunkt, obecnie po zmianie nazwy Instytut Biologii Środowiskowej, 
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski 
 
4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

nr 65, poz. 595 ze zm.):  
 
a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego,  
Neogene and Quaternary Cervidae from Poland 
 
b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa),  
Stefaniak, K. 2015. Neogene and Quaternary Cervidae from Poland. Institute of Systematics and 
Evolution of Animals Polish Academy of Sciences. Kraków, 204 pp. 
Osiągnięcie naukowe ma charakter monografii, której jestem jedynym autorem. 
 
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  
 
Zarys problemu badawczego 
Jeleniowate są rodziną ssaków parzystokopytnych o zróżnicowanej i nie do końca poznanej 
historii. Wywodzą się z Azji i zasiedliły wszystkie kontynenty za wyjątkiem Australii i 
Antarktydy. Badania ich filogenezy mają długą tradycję, sięgającą XIX wieku. Wielu badaczy 
zajmowało się ewolucją całej rodziny i jej poszczególnych taksonów. Mimo dość dużego 
postępu, jaki się dokonał w ostatnich czasach, filogeneza tej grupy nie jest jednak do końca 
poznana. Wynika to z częściowo z niekompletności zapisu kopalnego, który obejmuje głównie 
poroża, zęby, fragmenty czaszek i kości szkieletu postkranialnego, a nie całe szkielety. Innym 
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powodem jest różne podejście badaczy do metodyki badań. Część autorów opiera swoje badania 
głównie na porożach, które u współczesnych form są bardzo zmienne i często ich budowa zależy 
od kondycji zwierzęcia a także warunków środowiskowych. Inni zwracają uwagę na znaczenie 
morfologii czaszek lub uzębienia. Jeszcze inni sugerują kompleksowe podejście wykorzystując w 
swoich analizach głównie budowę czaszki, ale także pozostałe elementy szkieletu. Choć poznano 
główne kierunki ewolucji i historię dyspersji poszczególnych podrodzin i rodzajów, wiedza o 
nich w różnych regionach jest różna (Azzaroli 1947, 1953, 1979, 1981, 1985, 1992, Flerov 1952, 
Kahlke H.D. 1956, 1958, 1960, 1965, 1969, 1971a, b, 1975, 1990, 1997, 2001a, b, Czyżewska 
1968, Heintz 1970, Korotkevich 1970, 1988, Leonardi i Petronio 1976, Vislobokova 1980, 1990, 
2008 a, b, 2009a, b, 2011, 2012a, b, Heintz i Poplin 1981, Kahlke R. D. 1997, 2001, Vislobokova 
i Chankang 1990, Azzaroli i Mazza 1992, 1993a, b, Lister 1994, De Vos i in. 1995, Vislobokova 
i in. 1995, Di Stefano 1996, Geist 1998, Pfeiffer 1999, 2005, Grubb 2000, Breda 2001, 
Boeskorov 2001, 2002, Croitor 2001, 2005, 2006a, b, 2009, 2012, 2014, Croitor i Bonifay 2001, 
Di Stefano i Petronio 2002, Croitor i Koustopulos 2004, Pitra i in. 2004, Breda i Marchetti 2005, 
Kostoupulos i Athanassiou 2005, Croitor i in. 2006, 2008, Gilbert i in. 2006, Van der Made 2006, 
Croitor i Brugal 2007, Petronio i in. 2007, Van der Made i Tong 2008, Croitor i Stefaniak 2009, 
Nikolskyi 2010, Valli 2010, Breda i Lister 2013, Petronio i in. 2013, Van der Made i in. 2014). W 
środkowej i wschodniej Europie, łącznie z Polską, słaby stan wiedzy wynika ze stosunkowo 
późnego rozpoczęcia badań nad kopalnymi jeleniowatymi, braku pełnej dokumentacji 
paleontologicznej, spowodowanej małą liczbą stanowisk i związanych z tym luk 
stratygraficznych, co utrudnia poznanie filogenezy, rozmieszczenia jeleniowatych i innych grup 
ssaków. Dla obszaru Polski okresy, gdzie brak stanowisk z fauną kopalna, lub są one bardzo 
nieliczne, to cały późny miocen, oraz większa część wczesnego i początek środkowego 
plejstocenu (Stefaniak i in. 2009). Znaczenie Polski jest tym większe, że obszar ten był częścią 
jednego z głównych korytarzy migracyjnych pomiędzy Azja i Europą. 

Jeleniowate są uważane za związane ze środowiskiem leśnym, jednak badania wielu 
autorów sugerują, że nawet takie formy jak jeleń szlachetny czy sarna występowały także na 
obrzeżach lasów i lasostepach. Ich ewolucja i występowanie związane były z globalnymi 
zmianami klimatycznym od okresu miocenu do dnia dzisiejszego. Szczególnie ważne dla 
zrozumienia dzisiejszego obrazu środowiska przyrodniczego są zmiany, jakie zaszły w okresie 
czwartorzędu. W tym okresie powstało, ewoluowało i wymarło bardzo wiele gatunków. Niektóre, 
jak jeleń szlachetny, jelenie olbrzymie, sarny, łosie czy renifery, osiągnęły wielkie 
rozprzestrzenienie. Były one ofiarami wielu drapieżników. Ponadto jeleniowate stanowiły i 
stanowią jeszcze w wielu kulturach ważny element diety człowieka. Ich poroża i kości służyły do 
wyrobu narzędzi. Podjęto także próby udomowienia kilku gatunków, w przypadku renifera 
uwieńczone sukcesem. Dziś, z powodu braku naturalnych drapieżników i/lub ograniczenia 
liczebności innych kopytnych, stanowią w wielu rejonach dominujący element faunistyczny i 
osiągają duże liczebności. Dlatego ważne jest szczegółowe poznanie ewolucji i historii 
rozmieszczenia i migracji jeleniowatych, oraz wpływu zmian klimatycznych i człowieka na tę 
grupę w Europie Środkowej. 
 

Stan wiedzy 
Pierwsze wzmianki o szczątkach jeleniowatych z obszaru Polski pochodzą z XIX wieku. 

Do początku XX wieku dotyczą pojedynczych znalezisk albo opisów zespołów szczątków 
zwierząt pochodzących ze stanowisk jaskiniowych lub otwartych. Ich zestawienia podają K. 
Kowalski (1959) i Czyżewska (1989). W zasadzie brak jest z obszaru Polski opracowań 
szczątków Cervidae o charakterze systematycznym i rewizji (Polanśkyj 1842, Berthold 1845, 
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Eichwald 1845, Hensel 1853, Szafarkiewicz 1863a, b, Virchow 1870, Münther 1872, Noack 
1872, Struckman 1880, Szajnocha 1880, Zawisza 1882, Nehring 1896, 1899, Szajnocha 1889, 
Spausta 1897, Jentzsch 1898, Kiernik 1911, 1912, 1913, Niezabitowski 1914a, b, 1929, 1932, 
1934, Pogoda 1937, Gross 1938, 1939, 1942, Kostroň 1938, Kowalski K. 1959). Gatunkami 
najczęściej wymienianymi w literaturze były renifer, jeleń olbrzymi i łoś, informacji o 
pozostałych gatunkach czy też szczątkach ze stanowisk jaskiniowych było mniej. 

W roku 1859 H. Hensel opisał nowy gatunek kopalnego mundżaka Prox furcatus (HENSEL, 
1859). Został on znaleziony w mioceńskim stanowisku Sośnicowice koło Gliwic. Gatunek ten 
został przez Stehlina (1928) włączony do rodzaju Euprox STEHLIN, 1928. Po II wojnie światowej 
rozpoczęto badania fauny z plioceńskiej brekcji ze stanowiska Węże 1, odkrytego w latach 
30tych XX wieku przez Samsonowicza (1934). Znaczny odsetek szczątków zwierząt z tego 
stanowiska stanowiły jeleniowate. Zaowocowało to pierwszymi większymi opracowaniami 
kopalnych Cervidae (Czyżewska 1959, 1960, 1968, 1981b, 1989). Na wiele lat specjalistą od tej 
grupy stała się doc. dr hab. Teresa Czyżewska. Z Wężów 1 opisała trzy nowe gatunki: Muntiacus 
polonicus CZYŻEWSKA, 1968, Procapreolus wenzensis CZYŻEWSKA, 1960 i Cervus warthae 
CZYŻEWSKA, 1968. W swojej habilitacji (Czyżewska 1968) przedstawiła strukturę wiekową 
populacji tych gatunków oraz stwierdziła ich pierwotny charakter. Ponadto (Czyżewska 1972) 
opisała nieliczne szczątki jeleniowatych z górnoplioceńskiego stanowiska Rębielice Królewskie 1 
i 2. W stanowisku tym występowały Croizetoceros ramosus (CROIZET ET JOBERT, 1828) oraz 
nieoznaczony bliżej gatunek z rodzaju Eucladoceros FALCONER, 1868. Ponadto w pracy z 1981b 
opisała morfologię naturalnych odlewów endokranium jeleniowatych z Wężów 1. Oprócz prac o 
charakterze systematycznym publikowała prace dotyczące historii i ewolucji danieli, łosi oraz 
poroża u Cervidae (Czyżewska 1964, 1981a, 1987). Synteza stanu wiedzy o kopalnych 
parzystokopytnych i Cervidae z obszaru Polski (Czyżewska 1989) weszła w skład tomu 
poświęconego historii i ewolucji lądowej fauny Polski pod redakcją prof. K. Kowalskiego. 

Oprócz prac samodzielnych Czyżewska publikowała prace dotyczące jeleniowatych wraz 
ze współpracownikami. Należało do nich opracowanie szczątków renifera Rangifer tarandus 
(LINNAEUS, 1758) z plejstoceńskiego stanowiska Jaskinia Raj (Czyżewska i Usnarska 1980) czy 
prace poświęcone szczątkom parzystokopytnych ze środkowomioceńskiego stanowiska 
Przeworno 1 i 2: Dorcatherium crassum (LARTET, 1851) i Euprox furcatus (Czyżewska i 
Stefaniak 1994a, b).  

Kolejny etap badań nad kopalnymi szczątkami Cervidae z obszaru Polski najpierw pod 
kierunkiem T. Czyżewskiej a potem prof. T. Wiszniowskiej rozpocząłem osobiście w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. Pierwsza praca dotyczyła środkowoplioceńskich szczątków 
jeleniowatych ze stanowiska Węże 2 (Stefaniak 1995). Nieliczne szczątki, obejmujące głównie 
zęby, należały do przedstawicieli Cervus cf. cusanus (CROIZET ET JOBERT, 1828), Croizetoceros 
ramosus, ”Cervus” pardinensis CROIZET ET JOBERT, 1828 i Arvernoceros cf. ardei (CROIZET ET 

JOBERT, 1828).  

W roku 2001 obroniłem pracę doktorską pt. „Jelenie (Cervidae, Mammalia) dolnego i 
środkowego plejstocenu Polski” poświęconą opracowaniu i rewizji szczątków jeleniowatych z 
Jaskini Żabiej z wczesnego plejstocenu i środkowoplejstoceńskiego stanowiska Kozi Grzbiet na 
tle ewolucji i historii zasiedlenia przez Cervidae obszaru Polski. W rozprawie zaliczyłem Cervus 
warthae do rodzaju Pseudodama AZZAROLI, 1992. Z Jaskini Żabiej opisałem szczątki 
przedstawiciela jeleniowatych średniej wielkości Pseudodama rhenanus (DUBOIS, 1904) i 
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pierwotnego łosia Cervalces gallicus (AZZAROLI, 1952). Bardzo uboga fauna Cervidae 
występowała w Kozim Grzbiecie, liczyła jednak cztery formy. Stwierdzono tu prawdopodobną 
obecność jelenia szlachetnego ?Cervus elaphus LINNAEUS, 1758, przedstawiciela jeleni 
olbrzymich Megaceroides cf. verticornis (DAWKINS, 1872), liczniej reprezentowaną sarnę 
Capreolus capreolus LINNAEUS, 1758, oraz największego z łosi Cervalces latifrons (JOHNSON, 
1874). 

W roku 2007 dokonałem ponownego opisu szczątków łosia z Jaskini Żabiej i Koziego 
Grzbietu, gdzie zaliczyłem Cervalces gallicus (AZZAROLI, 1952) do gatunku Cervalces 
carnutorum (LAUGEL, 1862), charakterystycznego dla młodszej części wczesnego plejstocenu. 

W roku 2009 razem z R. Croitorem z Mołdawii (Coritor i Stefaniak 2009) dokonałem 
rewizji wczesnoplioceńskich jeleniowatych ze środkowej i wschodniej Europy. Utrzymaliśmy 
status gatunkowy mundżaka z Wężów 1. Na podstawie znacznego podobieństwa morfologii P. 
wenzensis, CZYŻEWSKA, 1960 do opisanego wcześniej z plioceńskiego stanowiska Fagadâl P. 
moldavicus (JANOVSKAYA, 1954) włączyliśmy P. wenzensis do P. moldavicus. „C. warthae” 
różni się istotnie od innych plioceńskich jeleniowatych, dlatego, wobec nielicznego materiału 
poroży tego gatunku, określiliśmy go jako „Genus Cervus sensu lato”.  Fragment czaszki z 
Wężów 1 (Nr. 338) zaliczony przez Czyżewską (1959, 1968) do C. warthae zaliczyliśmy do      
A. cf. ardei, znanego z obszaru Polski z Wężów 2 (Stefaniak 1995, Croitor i Stefaniak 2009). 
Potwierdziliśmy status taksonomiczny średniej wielkości jeleniowatego z Wężów 2 jako           
M. pardinensis.  

Osobną kategorię opracowań stanowią katalogi, monografie i prace dotyczące fauny 
poszczególnych stanowisk, w których zawarte są mniejsze lub większe opisy szczątków kostnych 
bądź tylko listy faunistyczne.  

W XIX i na początku XX wieku faunę mioceńskich i plejstoceńskich stanowisk 
jaskiniowych i otwartych ze szczątkami Cervidae z obszaru Dolnego Śląska opisywali Gürich 
(1885), Wegner (1913), Frenzel (1936) i Zotz (1937, 1939). Wśród wielu form pochodzących ze 
środkowomioceńskiego stanowiska w Nowej Wsi Królewskiej k. Opola (Opole 1) Wegner opisał 
szczątki kopalnego mundżaka E. furcatus. Jego publikacja, podobnie jak prace Frenzela i Zotza, 
opisujące fauny kopalne z plejstoceńskich stanowisk Jaskinia Radochowska i jaskiń okolic 
Wojcieszowa, zasługują na uwagę. 

Po drugiej wojnie światowej zestawienie wcześniejszych prac i stanowisk wraz z 
występującymi tam gatunkami zwierząt podał K. Kowalski (1951, 1959). Odkrycie i badania 
wykopaliskowe nowego środkowomioceńskiego stanowiska w Przewornie dostarczyły nowych 
informacji o szczątkach zwierząt, w tym parzystokopytnych z tego okresu (Głazek i in. 1971, 
1972, 1977a, Głazek i Szynkiewicz 1987, Kubiak 1981, 1982, Kowalski 1990). Po odkryciu 
Jaskini Niedźwiedziej w roku 1967 rozpoczęto pod kierunkiem prof. T. Wiszniowskiej badania 
osadów tej jaskini i innych stanowisk czwartorzędowych (Wiszniowska 1986, Wiszniowska i in. 
1996, 2003, 2005, Bieroński i in. 2009a, b, Stefaniak i Bieroński 2009). Podsumowanie 
dotychczasowych badań fauny kopalnej na Dolnym Śląsku zawarto w pracach Wiszniowskej 
(1989), Bierońskiego i in. (2007) i Wiśniewskiego i in. (2009). 

Bardzo ważnym i obfitującym w stanowiska rejonem Polski jest Jura Krakowsko-
Wieluńska. Badania fauny kopalnej tego obszaru rozpoczęto już w XIX wieku. Zaowocowały 
one wieloma publikacjami; następujące z nich zawierały opisy lub wzmianki o szczątkach 
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jeleniowatych. Znaleziska archeologiczne i faunistyczne w okolicach Ojcowa opisał Römer 
(Römer 1883, Socha i Stefaniak 2006). Zawisza (1874, 1882), który jako pierwszy z polskich 
badaczy prowadził systematyczne badania w Jaskini Wierzchowskiej Dolnej (Mamutowej) i 
Górnej Natomiast Ossowski (1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887) prowadził 
wykopaliska w Jaskini Maszyckiej i Wierzchowskiej Górnej oraz w Piekarach, a Demetrykiewicz 
i Kuźniar (1914) badali środkowopaleolityczne stanowisko Okiennik, a Krukowski (1920-22, 
1921, 1922, 1938-48) rozkopał stanowiska w okolicach Złotego Potoku i Ojcowa. 

Podobnie jak w przypadku Sudetów intensyfikacja badań na obszarze Jury Krakowsko-
Wieluńskiej zaczęła się po roku 1945. Wstępne zestawienie stanowisk jaskiniowych i 
najważniejszych szczątków faunistycznych wraz z zabytkami archeologicznymi podał K. 
Kowalski (1951).   

Jedynym stanowiskiem z wczesnego plejstocenu zawierającym szczątki jeleniowatych jest 
Jaskinia Żabia. Dotychczasowe wyniki badań tego stanowiska zawarto w pracach Bosáka i in. 
(1982), Stefaniaka i in. (2009) i Nadachowskiego i in. (2011). 

Do najważniejszych opracowań stanowisk archeologicznych i paleontologicznych ze 
środkowego i górnego plejstocenu ze szczątkami Cervidae należą badania w Jaskini Jasnej 
Strzegowskiej i okolicy Strzegowa (Sawicki 1949, 1953, Mirosław-Grabowska i Cyrek 2009), 
Schroniska w Ruskiej Skale (Chmielewska i Pierzchałko 1956, Krysiak 1956), Jaskini w 
Dziadowej Skale w rejonie Podlesic (Chmielewski 1958a, Wojtal 2007), Jaskini Nietoperzowej 
(Chmielewski 1958b, 1975, Chmielewski i in. 1967, Madeyska 1981, 2006, Wojtal 2007) i 
Koziarni w okolicach Ojcowa (Chmielewski i in. 1967, Madeyska 1981, 2006), Jaskini 
Mamutowej (Nadachowski 1976, Wojtal i in. 2004, Wojtal 2007), jaskiń i schronisk skalnych w 
Dolinie Sąspowskiej (Chmielewski 1988, Nadachowski 1988), w okolicach Częstochowy 
(Kopacz i Skalski 1971, 1976, Kopacz 1975), grupy badaczy pod kierownictwem Kozłowskiego 
w Jaskini Maszyckiej (Lasota-Moskalewska 1993), Cyrka z zespołem w pasmie Kroczyckim na 
Wyżynie Częstochowskiej (Nadachowski i in. 2000, 2009), Cyrka i współpracowników w Jaskini 
Biśnik (Wiszniowska i in. 2001a, b, 2002, 2004, Cyrek 2002, Cyrek i in. 2009, 2010, Stefaniak i 
Marciszak 2009, Stefaniak i in. 2009), Urbanowskiego wraz z zespołem w Jaskini Komarowej 
(Gierliński i in. 1998, Nadachowski i in. 2009). Na stanowiskach paleolitycznych w Piekarach 
prowadzili badania faunistyczne Gauthier (2004) i Wojtal (2004). Muzolf wraz z paleontologami 
z Wrocławia oraz geologiem J. Mirosław-Grabowską prowadził badania Skał Zegarowych oraz 
schronisk skalnych i jaskiń Góry Birów (Wiszniowska 1999, Wiszniowska i in. 2001a, b, 2004, 
Muzolf i in. 2009, Stefaniak i in. 2009). Wstępne opracowanie fauny Jaskini Łokietka 
przedstawili Lipecki i in. (2001) oraz Wojtal (2007), Jaskini Borsuczej Ślęzak i Padewski (2005) 
oraz Stefaniak i in. (2009). 

Na obszarze Karpat stosunkowo liczne szczątki jeleniowatych znaleziono w Jaskini 
Obłazowej (Wojtal 2003). 

Badania jaskiń regionu świętokrzyskiego doprowadziły do odkrycia i udokumentowania 
dwóch ważnych stanowisk: środkowoplejstoceńskiego Kozi Grzbiet (Głazek i in. 1977b, 
Czyżewska 1989, Stefaniak 2007) i Jaskini Raj (Kowalski K. 1972). 

Badania stanowisk otwartych dostarczyły mniej informacji o faunie jeleniowatych 
plejstocenu z racji gorszego w naszych warunkach stanu zachowania szczątków kostnych. Do 
najważniejszych stanowisk należą: Oporów i Hallera we Wrocławiu (Wiszniowska i in. 2003, 
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2005, Wiśniewski i in. 2009, Kraków Spadzista (Kubiak i Zakrzewska 1974, Kubiak 1987, 
Wojtal i in. 2004, Wojtal 2007), Dzierżysław (Wojtal 2007), Zwoleń (Gauthier 2005) i Świdwin 
(Płonka i in. 2011).  

Opracowania fauny z okresu holocenu pochodzą zarówno ze stanowisk jaskiniowych 
(Kowalski K. i in. 1967, Chrzanowska 1975, Nadachowski i in. 1989) i otwartych (Szymczyk 
1973a-c, Płonka i in. 2011) jak i ze stanowisk archeologicznych (Sobociński i Kubiak 1975a, 
Sobociński i Mańkowski 1975, Chrzanowska 1985, Wyrost i Chrzanowska 1981, 1985a-c). 
Podsumowanie znalezisk faunistycznych pochodzących z badań archeozoologicznych z obszaru 
Polski przedstawił Wyrost (1989, 1994). 

 
Przedstawiony wyżej stan wiedzy swiadczy, że brak było dotąd całościowego opisu 

szczątków jeleniowatych z obszaru Polski od okresu Neogenu do Holocenu. 
 

Materiał i metody 
Opisany w pracy materiał pochodził z 72 stanowisk, głównie jaskiniowych. W sumie 

przebadano 5507 szczątków kostnych. Stan ich zachowania był różny, większość stanowiły zęby 
i fragmenty kości kończyn. Większe fragmenty czaszek, poroża i całe kości kończyn były 
nieliczne. Wszyskie okazy oznaczono pod względem anatomicznym i taksonomicznym, a 
następnie pomierzono. Terminologię zębów i kości kończyn przyjęto za Poplewskim (1948), 
Obergfell (1957), Heintzem (1970), Krysiakiem (1975), Vislobokovą (1990) i Krysiakiem i in. 
(2005). W zębach zmierzono długość przy powierzchni okluzji po stronie wargowej korony. 
Szerokość zębów trzonowych mierzono przy podstawie pierwszego, drugiego i trzeciego płata, 
natomiast w zebach przedtrzonowych mierzono szerokość największą. Pomiary żuchw i szczęk 
wykonywano metodą Von den Driesch (1976) i Van der Made i Tong (2008). Kości kończyn 
mierzono według powszechnie przyjętych standardów (Dürst 1926 i Von den Driesch 1976, Van 
der Made i Tong 2008).  

Wiek osobniczy oznaczono na podstawie wieku wymiany zębów i stopnia starcia korony 
wyznaczonego dla współczesnych taksonów Cervidae według Wagenknechta (1984) i Lochmana 
i in. (1987). Do rekonstrukcji środowiska i sposobu lokomocji kopalnych form wykorzystano 
metodę zaproponowaną przez Köhler (1993). 

Analizowane szczatki pochodziły z kolekcji muzeów i innych placówek naukowych w 
kraju i za granicą (Ukraina, Czechy). Należy podkreślić, że wszystkie materiały oznaczyłem i 
pomierzyłem samodzielnie.  

Uzyskane wyniki porównano z danymi literaturowymi pochodzącymi z publikacji 
dotyczących stanowisk mioceńskich, plioceńskich i czwartorzędowych z obszaru Eurazji. 
Ogółem przeanalizowano szczątki jeleniowatych pochodzących z 28 krajów i regionów 
geograficznych i ponad 260 stanowisk z obszaru Eurazji. Zestawienie wszystkich pomiarów i 
danych dotyczących wieku osobniczego, oraz zestawienia ilościowe szczątków jeleniowatych w 
poszczególnych stanowiskach przedstawiono w 223 tabelach zamieszczonych na dołączonej do 
monografii płycie CD. 

 
Sumaryczny opis uzyskanych wników 

Wyniki pracy zamieszczono w rozdziale „Systematyka” a omówiono i porównano w 
rozdziale „Dyskusja”. W rozdziale ”Rozmieszczenie jeleniowatych w nawiązaniu do zmian 
środowiska przyrodniczego i paleogeografii” omówiono występowanie i zmiany zasięgów a 
także zmiany ilościowe taksonów jeleniowatych na obszarze Polski w neogenie i czwatorzędzie 
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na tle zmieniająceg się środowiska przyrodniczego. Podsumowanie przedstawiono w rozdziale 
„Wnioski”.  

Ogółem w 72 stanowiskach pochodzących z neogenu i czwartorzędu Polski oznaczono 
ponad 5500 szczątków jeleniowatych zaliczonych do 3 podrodzin, 6 plemion, 16 rodzajów i 25 
gatunków i podgatunków. Siedem stanowisk pochodziło z neogenu, w tym cztery mioceńskie i 
trzy plioceńskie. Jedno stanowisko pochodziło z dolnego plejstocenu, natomiast 2 ze środkowej 
części środkowego plejstocenu. Pozostałe pochodziły z końca środkowego plejstocenu, górnego 
plejstocenu i holocenu. Zdecydowana większość reprezentowała zlodowacenie Wisły.  

Opisane taksony wymieniono w porządku systematycznym.  
Euprox furcatus (HENSEL, 1859) w postaci 155 szczątków poroży, zębów i kości kończyn 

występował w czterech środkowomioceńskich stanowiskach (MN 6-8): Przeworno, Opole, 
Sośnicowice k. Gliwic i Stanica k. Rybnika. Szczątki należały do co najmniej 14 – 16 osobników. 
Ich wymiary mieszczą się w zakresie zmienności tego gatunku z innych europejskich stanowisk. 
Są one mniejsze niż Dicrocerus elegans LARTET, 1837, nieco większe niż Heteroprox larteti 
(FILHOL, 1890), a większe niż E. minimus (TOULA, 1884) z innych stanowisk europejskich 
(Wegner 1913, Stehlin, 1928, Thenus 1950, Mottl 1970, Czyżewska i Stefaniak 1994b, Sach 
1999, Seehuber 2008, Hillerbrand i in. 2009, Böhme i in. 2012). Budowa zębów wskazuje na 
odżywianie się miękkim pokarmem roślinnym, a środowiskiem jego życia były tropikalne i 
subtropikalne lasy i ich obrzeża, ze zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi. Był to 
pierwszy gatunek wczesnych jeleniowatych, który posiadał różę. Przedstawiciele tego rodzaju 
występowali w Europie i Azji. Wystepowanie E. furcatus w Europie zbiegło się z mioceńskim 
optimum klimatycznym, a jego wymarcie było związane z okresem pogorszenia warunków 
klimatycznych i wymarcia wielu form leśnych, określanym jako „kryzys Valesianu” 
(Vislobokova 1990, Böhme i in. 2011, 2012, Agustí i in. 2013). 

Muntiacus polonicus CZYŻEWSKA, 1968 został opisany przez Czyżewską (1968) ze 
stanowiska Węże 1 (MN 15). Materiał obejmował 8 fragmentów żuchw, zębów i kości kończyn 
należących do dwóch osobników. Prawdopodobnie występował on także w stanowisku Węże 2, 
jednak w innej części stanowiska, o nieokreślonym wieku, gdzie znaleziono frament lewej 
szczęki. Rozmiary badanych form są zliżone do kopalnych i współczesnych mundżaków z Azji 
(Hooijer 1951, Bacon i in. 2006, 2008) i podobne do mundżaka ze stanowiska Hajnačka (MN 16) 
(Fejfar i in. 1990, Croitor i Stefaniak 2009). Kopalne mundżaki poza Azją występowały tylko we 
wschodniej Europie (Croitor i Stefaniak 2009). Z obszaru Ukrainy opisano Muntiacus 
pliocaenicus KOROTKEVICH, 1965. Porównanie tych form jest utrudnione przez skąpy materiał, 
jednak niewykluczone, że M. polonicus jest młodszym synonimem M. pliocaenicus (Croitor i 
Stefaniak 2009). Współczesne formy żyją w wilgotnych, górskich lasach. Mundżaki wymarły na 
obszarze Europy w środkowym pliocenie w czasie kryzysu faunistycznego datowanego na 3,2 
miliona lat temu (Vislobokova 1990, Croitor i Stefaniak 2009). 

Croizetoceros ramosus (CROIZET ET JOBERT, 1828) występował w dwóch 
górnoplioceńskich stanowiskach (MN 16): Węże 2 (128 szczątków należących do dziewięciu, 
głównie młodych osobników) i Rębielice Królewskie (20 szczątków reprezentujących młodego i 
dorosłego osobnika). W stanowisku Węże 2 C. ramosus był najliczniejszym przedstawicielem 
jeleniowatych. Gatunek ten występował w Europie w późnym pliocenie do wczesnego 
plejstocenu (Heintz 1970, 1974, Spaan 1992, Stefaniak 1995, Titov 2008, Croitor i Stefaniak 
2009, Abbazzi 2010). Jego pochodzenie i powiązania taksonomiczne nie zostały do tej pory 
określone. Cechował się wyraźną zmiennością geograficzną i zmiennością w czasie, co 
skutkowało wyróżnieniem podgatunków. Formę z Wężów 2 można określić jako należącą do C. 
ramosus ramosus, a z Rębielic Królewskich jako C. ramosus medius (Heintz 1970, 1974). 
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Gatunek zamieszkiwał lasy i tereny o mniej zwartej roślinności, gdzie żywił się pokarmem 
mieszanym (liście, trawy i zioła) (Stefaniak 1995). 

Nieokreślony bliżej gatunek z rodzaju Eucladoceros FALCONER, 1868, był znaleziony na 
obszarze Polski tylko w późnoplioceńskim stanowisku Rębielice Królewskie, był reprezentowany 
przez 46 szczątków, w większości fragmentów zębów i kości kończyn dwóch osobników w 
trakcie wymiany uzębienia. Ich wymiary są zbliżone do Eucladoceros senezensis (DEPÉRET, 
1910) z Senèze i Coupet, do E. teguliensis (DUBOIS, 1905) z Tegelen, E. dicranios (NESTI, 1941) 
z Upper Valdarno i do Eucladoceros sp. z Liventzovki (Heintz 1970, Azzaroli i Mazza 1992, 
Spaan 1992, De Vos i in. 1995, Titov 2008). Skąpy i fragmentaryczny materiał nie pozwolił na 
bardziej precyzyjne oznaczenie. Był to forma wielkości współczesnego jelenia szlachetnego, 
odżywiająca się podobną mieszaną dietą roślinną, o szerokim eurazjatyckim rozprzestrzenieniu. 
Rodzaj Eucladoceros jest uważany za przodka jeleni olbrzymich z rodzaju Megaceroides 
JOULEAUD, 1814 (Vislobokova 1990, Azzaroli i Mazza 1992, 1993a, b, Spaan 1992, Lister 1994, 
De Vos i in. 1995, Croitor i Bonifay 2001, Croitor 2006b, Kalke R. D. i in. 2011, Baigusheva i 
Titov 2013). 

Cervus elaphus LINNAEUS, 1758 był drugim pod względem liczebności gatunkiem 
jeleniowatych stwierdznych w neogenie i czwatorzędzie Polski. Jego różne podgatunki 
występowały w Polsce od środkowego plejstocenu (interglacjał Podlaski, MIS 19-17) do 
współczesności. Do końca środkowego plejstocenu był dominującym gatunkiem Cervidae w 
kopalnej faunie Polski. Dopiero w późnym plejstocenie dominującym gatunkiem stał się renifer. 
W holocenie, po wycofaniu się renifera z Polski, stał się na powrót najliczniejszym 
jeleniowatym. W analizowanych 22 stanowiskach znaleziono 751 szczątków, głównie zębów i 
fragmentów kości kończyn, należących do minimum 179 osobników. Na podstwie analizy 
morfometrycznej szczątków kostnych i analizy biostratygraficznej stwierdzono występowanie 
kilku podgatunków jelenia szlachetnego, które zostały wyróżnione za Van der Made i in. (2014). 
Najstarsze szczątki - ząb M3, fragment górnego trzonowca i paliczek 1 – z interglacjału 
Podlaskiego Koziego Grzbietu (MIS 19-17) - zaliczono do Cervus elaphus ssp. Wymiary zęba 
M3 są najbardziej zbliżone do dużej formy jelenia szlachetnego, podobnych rozmiarów jak forma 
ze stanowiska Stránska Skala, mniejsze od formy z Dorn-Dürkheim a większe od wymiarów tego 
zęba z Voigstedt, oraz z Mosbach, Heppenloch, Mauer, gdzie w okresie MIS 15/13 – MIS 11 
występował C. elaphus acoroanatus (BENIDE, 1937) (Di Stefano i Petronio 1993, Van der Made i 
in. 2014). Kolejne szczątki, fragmenty poroży, z osadów Kopalni Węgla Brunatnego w 
Bełchatowie (MIS 11 lub MIS 9), nie opisane w mongrafii, wymieniła Pawłowska i in. (2014). 
Miałem okazję je pomierzyć. Ich rozmiary i czas występowania wskazują na przynależność do  
C. elaphus angulatus (BENIDE, 1937). Podobnie jak w przypadku dość długiego okresu pomiędzy 
stanowiskiem w Kozim Grzbiecie a Bełchatowem, następne występowanie jelenia szlachetnego 
na obszarze Polski odnotowano z okresu zlodowacenia Krzny (MIS 8), lub co bardziej 
prawdopodobnie z okresu interglacjału Lublina (MIS 7). Na ten wiek datowane są najstarsze 
osady Jaskini Biśnik i Jaskini Deszczowej, gdzie znaleziono szczątki jelenia szlachetnego. W 
kolejnych okresach, pod koniec zlodowacenia Odry i w interglacjale eemskim, gatunek te 
występował w jeszcze w dwóch stanowiskach (Jaskini Nietoperzowej i Jaskini w Dziadowej 
Skale). Odnotowano tu obecność dużego podgatunku C. elaphus spelaeus (OWEN, 1846). 
Początek ostatniego zlodowacenia do okresu interstadiału Grudziądza zaznacza się spadkiem 
liczebności jelenia szlachetnego, a dominującym taksonem Cervidae staje się renifer. Na 
obszarze Polski jeleń szlachetny w tym okresie występował w 11 stanowiskach, z czego 
najliczniejsze szczątki znaleziono w Jaskini Biśnik. Rozmiary tej formy są mniejsze niż 
podgatunku z końca środkowego plejstocenu i reprezentuje ona C. elaphus simplicidens 
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(GUADELLI, 1996). W stadiale głównym zlodowacenia Wisły (MIS 2) odnotowano obecność 
jelenia szlachetnego w kilku stanowiskach, chociaż jego występowanie nie jest pewne. Na 
podstawie wymiarów zidentyfikowanych szczątków (np. z Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie) 
można je zaliczyć do C. elaphus maral GRAY, 1850. Na początku holocenu jeleń szlachetny 
rekolonizuje obszar Polski z zachodu (Sommer i in. 2008, Sommer i Zachos 2009). W 
stanowiskach archeologicznych z holocenu znany jest z całego obszaru naszego kraju (Kowalski 
K. 1959, Nadachowski 1988, Czyżewska 1989, Nadachowski i in. 1993, 2000, 2009, 
Wiszniowska i in. 1996, Wojtal 2007, Stefaniak i in. 2009, Wiśniewski i in. 2009). Oprócz analiz 
zmienności wymiarów form z obszaru Polski na tle zmienności tego gatunku z innych stanowisk 
z obszaru Eurazji. W osadach Jaskini Emine-Bar-Khosar (Krym, Ukraina) występowała zarówno 
duża forma tego gatunku, o rozmiarach porównywalnych do jelenia szlachetnego z 
plejstoceńskich stanowisk Syberii, jak i mniejsze osobniki. Otwartą pozostaje na razie kwestia 
czy te większe osobniki nawiązują do stwierdzonych w osadach tej jaskini na podstawie badań 
antycznego DNA azjatyckich form tego gatunku, występujących w okresie MIS 3. W starszych 
warstwach występowała forma najbliżej spokrewniona z europejskim jeleniem szlachetnym z 
populacji bałkańskiej (Stankovic i in. 2011). Podsumowując: na podstawie przeanalizowanych 
danych i obserwacji Van der Made i in. (2014) można zauważyć stopniową redukcję rozmiarów 
tego gatunku od początku środkowego plejstocenu do holocenu. Najstarsze formy z okresu MIS 
23-MIS 15 mają duże rozmiary. Formy z okresu MIS 15-11 mają podobne, choć nieco mniejsze 
rozmiary. Istotnie mniejsze są formy z okresu MIS 11-9, następnie następuje zwiększenie 
rozmiarów od końca środkowego plejstocenu do interglacjału eemskiego. Na początku ostatniego 
zlodowacenia do okresu interstadiału Grudziądza wielkość jelenia szlachetnego zmniejsza się, 
żeby ulec powiększeniu w okresie stadiału głównego ostatniego zlodowacenia, potem w 
postglacjale i holocenie następuje zmniejszenie rozmiarów. Jednakże w okresie holocenu 
zaobserwowano dużą zmienność rozmiarów (Van der Made i in. 2014). Pochodzenie jelenia 
szlachetnego jest ciągle przedmiotem debaty. Możliwe, że przedstawiciele rodzaju Praeelaphus 
PORTIS, 1920: Praeelaphus warthae (CZYŻEWSKA, 1968) z Wężów 1 i P. perrieri (CROIZET ET 

JOBERT, 1828) z Francjii i P. lyra (AZZAROLI, 1992) z Włoch, są grupą wyjściową dla 
współczesnego C. elaphus (Czyżewska 1968, Vislobokova 1990, Di Stefano i Petronio 2002, 
Croitor i Stefaniak 2009, Croitor 2012). 

Praeelaphus warthae, opisany przez Czyżewską (1968) z Wężów 1 i znany tylko z tego 
stanowiska, uważany jest za jednego z możliwych przodków jelenia szlachetnego. Jego szczątki 
były niewiele mniej liczne od współwystępującej z nim pierwotnej sarny Procapreolus 
moldavicus (JANOVSKAYA, 1924). Ogółem oznaczono 555 szczatków należących do 16 
osobników, w większości w wieku wymiany uzębienia. Budowa zębów ma wiele cech 
prymitywnych: dobrze rozwinięte cingulum na górnych i dolnych trzonowcach, duży entostyl i 
ektostylid. Rozmiary zębów i kości kończn są mniejsze od Praeelaphus perrieri (lokują się w 
dolnym zakresie zmienności) i Arvernoceros ardei (CORIZET ET JOBERT), a większe od 
Praeelaphus lyra. Jak podają Croitor i Stefaniak (2009) i Croitor (2012, 2014) jeleń z Wężów 
stoi blisko linii ewolucyjnej wiodącej do jelenia szlachetnego. Budowa jego zębów i kości 
kończyn wskazuje, że jego środowiskiem życia były lasy i ich pobliże, a także tereny otwarte; 
jego dieta złożona była z liści, traw i innych roślin. Jego pojawienie się w wczesnym pliocenie 
jest wynikiem pierwszej radiacji nowoczesnych jeleniowatych (Vislobokova 1990, 2008a, b, Di 
Stefano i Petronio 2002, Croitor i Stefaniak 2009). 

Metacervoceros DIETRICH, 1938 i Dama FRISCH, 1775 występowały na obszarze Polski w 
późnym pliocenie i wczesnym plejstocenie; należą do rozpowszechnionej w europejskim 
willafranszu grupy jeleni średniej wielkości, zbliżonych do danieli. Metacervoceros był 
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reprezentowany przez Metacervoceros pardinensis (CROIZET ET JOBERT, 1828) z Wężów 2. 
Dolnoplejstoceński daniel Dama cf. farnetensis (AZZAROLI, 1992) występował w 
dolnoplejstoceńskim stanowisku Jaskinia Żabia. Obie te formy są zbliżonych rozmiarów, a 
powiązania filogenetyczne w obrębie tych grup nie są do końca jasne. Różnią się one istotnie 
budową zębów. Ząb P4 u Metacervoceros nie jest zmolaryzowany. Górne trzonowce i ząb P4 u 
Dama nie mają silnie rozwiniętego cingulum. Metacervoceros występował w Europie od 
wczesnego pliocenu do końca willafranszu (MIS 40-30). W Polsce jedynym stanowiskiem, gdzie 
występował M. pardinensis są Węże 2, gdzie znaleziono 20 zębów i nieliczne fragmenty kości 
kończyn należące do dwóch osobników, jednego w wieku wymiany uzębienia, a drugiego 
starszego. Ich rozmiary były zbliżone do tych znanych ze stanowisk plioceńskich i 
dolnoplejstoceńsskich z obszaru Francji. Zamieszkiwał on głównie lasy, ale także tereny otwarte 
odżywiając się dietą mieszaną, złożoną z liści i roślin zielnych (Heintz 1970, Spaan 1992, De 
Vos i in. 1995, Stefaniak 1995, Croitor 2006a, Titov 2008, Abbazzi 2010). Rodzaj Dama jest 
blisko spokrewniony z jeleniami olbrzymimi z rodzaju Megaloceros BROOKES, 1828 (Di Stefano 
1996, Di Stefano i Petronio 1998, 2002, Geist 1998, Lister i in. 2005, Croitor 2006, 2014, Van 
der Made i Tong 2008, Vislobokova 2012a, b). Na obszarze Polski jedynym miejscem 
występowania kopalnych danieli jest wczesnoplejstoceńskie stanowisko Jaskinia Żabia. 
Znaleziono tam 82 szczątki: zęby i fragmenty kości kończyn należące do dwóch osobników, 
młodego i dorosłego. Opisano budowę zębów tego gaunku, jako podstawę do stwierdzenia różnic 
morfologicznych między rodzajami Dama a Metacervoceros. Ich rozmiary są najbardziej 
zbliżone do tych u Dama vallonetensis (DE LUMLEY, H. D. KAHLKE, MOIGNE ET MULLÈ, 1988) z 
Deutsch-Altenburg 4B, Untermassfeld, Atapuerca TD8, TD6, Saint-Prest i M. rhenanus ze 
stanowisk europejskich (Heintz 1970, Leonardi i Petronio 1976, Azzaroli 1992, Spaan 1992, De 
Vos i in. 1995, Kahlke H. D. 1997, 2001, Van der Made 1998, 1999, Pfeiffer 1998, 1999, 2000, 
Guèrin i in. 2003, Kostopoulos i Athanassiou 2003, Valli 2004, Croitor 2006a, Valli i in. 2006, 
Siori i Sala 2007, Breda i Lister 2013, Van der Made i in. 2014). Jego dieta była złożona zarówno 
z liści jak i z nisko rosnącej, twardszej roślinności zielnej i traw, a bytował w lasach i na terenach 
otwartych, które w tym okresie występowały w otoczeniu Jaskini Żabiej (Stefaniak 1995, 2001, 
Stefaniak i in. 2009, Nadachowski i in. 2011). Jak wspomniano powyżej, w przeciwieństwie do 
innych obszarów zarówno wschodniej i zachodniej Europy, w środkowym i późnym plejstocenie 
daniele nie występowaly na obszarze Polski (Kahlke H. D. 1975, Leonardi i Petronio 1976, Musil 
1986, Czyżewska 1989, Turner 1990, Breda i Lister 2013, Van der Made i in. 2014). Dopiero w 
czasach historycznych daniel został introdukowany do naszego kraju (Kowalski 1959, Pucek 
1984, Czyżewska 1989). 

Jelenie olbrzymie (Megacerini VIRET, 1961) były w neogenie i czwartorzędzie Polski 
reprezentowane przez trzy rodzaje: Arvernoceros HEINTZ, 1970, z pliocenu stanowisk Węże 1 i 2, 
środkowoplejstoceński Premegaceros PORTIS, 1920, i Megaloceros BROOKES, 1828, występujący 
od środkowego plejstocenu do końca czwartorzędu. 

Arvernoceros: Szczątki z Wężów 1: fragment czaszki, fragment lewego poroża, fragment 
metapodium należące do młodego osobnika i nasadę bliższą paliczka 1 oznaczono jako 
Arvernoceros cf. ardei (CROIZET ET JOBERT, 1828). W stanowisku Węże 2 oznaczono A. cf. 
ardei, do którego należały fragment ścianki wargowej lewego zęba M3 i lewy siekacz I1. Te 
nieliczne szczątki oznaczono jedynie na podstawie ich morfologii, a w przypadku czaszki i 
fragmentu górnego trzonowca ich dużych rozmiarów, ale ich mała liczba nie pozwala na pewne 
oznaczenie. Według Heintza (1970) i Vislobokovej (1990, 2011, 2012a, b) Arvernoceros jest 
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przodkiem rodzaju Megaloceros. Jeżeli oznaczenie jest prawidłowe, to okaz z Wężów 1 
(wczesny pliocen MN 15) należy do najstarszych przedstawicieli tego rodzaju. W Europie 
Zachodniej pojawia się on w późnym pliocenie (MN 16). Stanowisko Weże 2 (późny pliocen) 
należało do typowych miejsc występowania tego taksonu. Na obszarze Rosji i Gruzji występował 
na pograniczu późnego pliocenu i wczesnego plejstocenu. Rodzaj ten przetrwał do początku 
środkowego plejstocenu w Grecji, Mołdawii i Rosji, a także prawdopodobnie w Niemczech 
(Croitor i Koustopoulos 2004, Baigusheva i Titov 2013). Większość badaczy uważa 
Arvernoceros za mieszkańca lasów i ich pobrzeży. Budowa siekaczy (Stefaniak 1995) wskazuje 
na mieszaną dietę roślinną składającą się z liści drzew i krzewów, roślinności zielnej i traw. Jego 
rozmiary i budowa kości kończyn wskazują, że mógł odżywać się roślinnością z wyższych partii 
drzew, niedostępną dla mniejszych gatunków Cervidae (Vislobokova 1990, 2011, 2012a, b, 
Stefaniak 1995, Croitor i Koustopoulos 2004). 

Praemegaceros verticornis (DAWKINS, 1872), reprezentuje następne stwierdzenie jeleni 
olbrzymich na obszarze Polski, pochodzi ze środkowego plejstocenu z okresu interglacjału 
Podlaskiego (MIS 19-17) z Koziego Grzbietu. Wymiary jego czterech zębów dolnych i górnych 
mieszczą się w zakresie zmienności tego gatunku, a zbliżone są do tych ze 
środkowoplejstoceńskich stanowisk Mosbach (MIS 14-13) i Süssenborn (MIS 16), przy czym w 
przypadku tego ostatniego stanowiska mieszczą się w dolnym zakresie wymiarów. Gatunek był 
szeroko rozmieszczony w środkowym plejstocenie Europy. Na wyspach Morza Śródziemnego w 
warunkach izolacji wytworzył wiele form, o mniejszych, a nawet karłowatych romiarach i 
odmiennych adaptacjach pokarmowych. Formy te przetrwały do końca plejstocenu. Jest uważany 
za mieszkańca terenów otwartych, chociaż budowa siekacza wskazuje także na obecność w 
pokarmie liści, oprócz traw i roślinności zielnej (Kahlke H. D. 1956, 1960, 1971a, b, Azzaroli 
1979, 1994, Capasso-Barbato 1990, Petronio 1990, Vislobokova i in. 1990, 2011, 2012a, b, 
Azzaroli i Mazza 1992, 1993a, b, Lister 1994, Abbazi 1995, Caloi i Palombo 1995, 1997, Abbazi 
i Masini 1997, Abbazi i in. 1999, Stefaniak 2001, Croitor 2006b, Croitor i in. 2006, Benzi i in. 
2007). 

Megaloceros giganteus BLUMENBACH, 1797, ostatni i najbardziej znany przedstawiciel 
jeleni olbrzymich, na obszarze Polski występował od interglacjału Lublina (MIS 7) do końca 
ostatniego zlodowacenia, chociaż najwięcej jego szczątków pochodzi z interstadiału Grudziądza 
(MIS 3). Najstarszym stanowiskiem tego gatunku była Jaskinia Biśnik (MIS 7), gdzie 
występował w większości warstw środkowo i późnoplejstoceńskich. Pozostałe stanowiska 
pochodziły z późnego plejstocenu. Ogólna liczba 190 szczątków tego gatunku należała do 66 
osobników. Pochodziły one ze stanowisk jaskiniowych (9) i otwartych (4). Gatunek ten z obszaru 
Polski i innych stanowisk środkowej Europy był szczegółowo opisywany w pracach, których 
byłem współautorem (Croitor i in. 2014, Van der Made i in. 2014). Przedstawione w tych pracach 
wnioski zostały potwierdzone przez przeprowadzoną w rozprawie analizę morfometryczną. 
Nowym elementem w monografii jest opis materiałów ze środkowego plejstocenu. Okazy ze 
środkowego plejstocenu Jaskini Biśnik były najbardziej zbliżone do Megaloceros 
anecendens/germaniae. W późnym plejstocenie został on zastąpiony przez M. giganteus 
germaniae/ruffi. Na obszarze Polski występowały dwie wyraźnie różne formy. Mniejsza, 
delikatniej zbudowana, którą reprezentują okazy z Jaskini Biśnik i z innych stanowisk 
jaskiniowych, miała archaiczne cechy budowy czaszki i zębów. Była przypuszczalnie 
przystosowana do życia w lasach i na ich pobrzeżach. Druga forma, dużych rozmiarów, o długim 
szeregu zębów przedtrzonowych i krótszych kończynach od typowych form jelenia olbrzymiego 
z obszaru Irlandii, występowała w stanowiskach otwartych. Obie te formy różnią się od 
zaawansowanych form jelenia olbrzymiego krótszymi kończynami i dłuższym szeregiem zębów 
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przedtrzonowych. Duża forma występowała w zachodniej Europie i Rosji. Mniejsze formy 
zanikły pod koniec okresu MIS 3, a po LGM Europę Wschodnią zasiedliły duże formy z zachodu 
(Van der Made 2006, Croitor i in. 2014, Van der Made i in. 2014). Omówiono także ewolucję 
jeleni olbrzymich i tendencje ewolucyjne w obrebie tego taksonu. 

Łosie (Alceini BROOKES, 1828) są charakterystyczne dla czwartorzędu. Pojawiły się w 
Europie we wczesnym plejstocenie, razem z innymi taksonami z Azji, przystosowanymi do życia 
w chłodnym klimacie. Tematyka ewolucji tej grupy i jej występowania na obszarze Polski 
kilkakrotnie przewijała się w moich pracach (Stefaniak 2001, 2007, Stefaniak i in. 2014). W 
mongrafii wymieniono wszystkie dotąd opisane szczątki, uzupełnione o dane z kilku stanowisk. 
Ogółem materiał ze stanowisk polskich obejmował 324 szczątki, należące do 57 osobników. 
Jestem zwolennikiem tezy o występowaniu dwóch rodzajów łosi: starszego, wymarłego 
Cervalces SCOTT, 1962 i współczesnego Alces GRAY, 1821, który pojawił się w pod koniec 
środkowego plejstocenu. 

Cervalces SCOTT, 1962. Na obszarze Polski występowały trzy taksony rodzaju Cervalces. 
Cervalces carnutorum (LAUGEL, 1862), najstarszy, znaleziony w dolnoplejstoceńskich 
warstwach Jaskini Żabiej (42 szczątki, 2 osobniki), był podobnej wielkości jak współczesny łoś, 
miał małą łopatą i długie tyki. Szczątki z obszaru Polski obejmowały tylko fragmenty żuchwy, 
zęby i nieliczne fragmenty kości kończyn. Budowa żuchwy i zębów miała kilka cech 
pierwotnych, takich jak masywne cingulum, duże stylidy i słupki guzków. Ząb P3 u Cervalces 
jest słabiej zmolaryzowany niż u Alces. Podobnie ramię żuchwy poniżej zęba M3 jest 
masywniejsze niż u współczesnego łosia. Gatunek ten żył o w lasach, na terenach otwartych i 
bagiennych, w pobliżu zbiorników wodnych. Stwierdzono go na kilkunastu stanowiskach w 
Europie i środkowej Azji (Azzaroli 1952, 1981, Heintz 1970, Heintz i Poplin 1981, Czyżewska 
1989, Kahlke H. D. 1990, Vislobokowa 1990, Breda i Marchetti 2005, Stefaniak 2007, Nikolskyi 
2010, Stefaniak i in. 2014). 

Cervalces latifrons (JOHNSON, 1874), największy z łosi, znany jest ze środkowego 
plejstocenu tylko z pojedynczego zęba P2 ze stanowiska Kozi Grzbiet (MIS 19-17), oraz z 
fragmentu prawej żuchwy i fragmentu zęba M2 ze środkowoplejstoceńskiego stanowiska 
Sitkówka k. Chęcin. Rozmiary okazu z Koziego Grzbietu są zbliżone do okazu ze stanowiska 
Voigstedt (MIS 17), natomiast pomiary żuchwy z Sitkówki są zbliżone do dużych 
środkowowplejstceńskich form C. latifrons. Gatunek te cechował się dużymi rozmiarami, które 
pod koniec środkowego plejstocenu zmniejszyły się. Duże formy związane były z terenami 
otwartymi i klimatem zimnym. Mniejsze zajmowały podobne środowisko jak współczesne łosie. 
Był pierwszym z łosi, który skolonizował Amerykę Północną i występował w dużej części 
Eurazji (Azzaroli 1952, 1981, Heintz 1970, Heintz i Poplin 1981, Churcher i Pinsof 1987, 
Azzaroli i in. 1988, Czyżewska 1989, Kahlke H. D. 1990, Vislobokowa 1990, Breda i Marchetti 
2005, Stefaniak 2007, Nikolskyi 2010, Stefaniak i in. 2014).  

Cervalces sp. na obszarze Polski występował w osadach Jaskini Biśnik w warstwach 
datowanych na okres od interglacjału Lublina do zlodowacenia Odry. Materiał obejmował cztery 
górne zęby przedtrzonowe i trzonowe. Mają one budowę typową dla Cervalces a rozmiary 
pośrednie pomiędzy dużymi Cervalces i mniejszymi Alces. Wobec niejasnego statusu późnych 
Cervalces zostały one oznaczone jako Cervalces sp. Występowanie Cervalces w okresie 
zlodowacenia Odry należy do najmłodszych na obszarze Europy, inne stanowiska tego rodzaju są 
datowane na okres MIS 7 (Czyżewska 1989, Kahlke H. D. 1990, Vislobokowa 1990, Breda i 
Marchetti 2005, Stefaniak 2007, Nikolskyi 2010, Stefaniak i in. 2014). 
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Alces GRAY, 1821. Reprezentuje go tylko współczesny łoś Alces alces (LINNAEUS, 1758), 
który pojawił się na obszarze Polski w interglacjale eemskim (Jaskinia w Dziadowej Skale) i z 
początkiem zlodowacenia Wisły (Jaskinia Łokietka). Materiał (276 szczątków kostnych 
należących do 50 osobników) był bogaty, zawierał czaszki, poroża, zęby i kości kończyn. Formy 
z początku zlodowacenia Wisły były nieco większe od współczesnych łosi. Od holocenu do 
okresu atlantyckiego rozmiary łosia zmniejszały się, co mogło być spowodowane ekspansją 
lasów, rozwojem terenów rolniczych i presją człowieka. Zasięg łosia na obszarze Polski w 
okresie zlodowacenia Wisły zmieniał się. Zanikał w okresach stadialnych (MIS 4 i MIS 2). 
Pojawił się na południu Polski (przedpole Karpat i Jura Krakowsko-Częstochowska) w MIS 3. 
Był pierwszym dużym ssakiem leśnym, który rekolonizował obszar Polski pod koniec ostatniego 
zlodowacenia. Pełnił ważną rolę w diecie i kulturze mezolitycznych grup ludzkich, czego 
dowodzi znalezisko przedmiotu ceremonialnego z Rusinowa i obiekty z innych stanowisk z 
obszaru Europy. W holocenie i czasach historycznych jego zasięg uległ znacznemu ograniczeniu. 
Obecnie obserwujemy ponowną ekspansję łosi na zachód (Szymczyk 1973a-c, Schmölcke i 
Zachos 2005, Płonka i in. 2011, Stefaniak i in. 2014). Przejście do współczesnej formy Alces 
alces cechowało się m. in. rozwojem łopat, skróceniem tyki, zmniejszeniem rozmiarów, 
skróceniem szeregu zębowego i zmianami w budowie czaszki (Flerov 1952, Czyżewska 1989, 
Kahlke H. D. 1990, Vislobokowa 1990, Breda i Marchetti 2005, Stefaniak 2007, Nikolskyi 2010, 
Stefaniak i in. 2014). 

Sarny (Capreolini BROOKES, 1828) reprezentowane są przez rodzaje Procapreolus 
SCHLOSSER, 1924 i Capreolus GRAY, 1821. Kopalne sarny mają długą historię ewolucyjną i długi 
okres występowania na obszarze Polski.  

W wczesnym i późnym pliocenie w Polsce występował Procapreolus moldavicus 
(JANOVSKAYA, 1954), przedstawiciel pierwotnego rodzaju Procapreolus. P. moldavicus został 
znaleziony we wczesnoplioceńskim stanowisku Węże 1 i w późnoplioceńskim stanowisku Węże 
2. Sarna z Wężów 1 została opisana pierwotnie przez Czyżewską (1968) jako P. wenzensis. 
Croitor i Stefaniak (2009) na podstawie analizy morfometrycznej materiału z Wężów 1, oraz z 
Mołdawii i Ukrainy uznali go za młodszy synonim P. moldavicus. W monografii 
przeanalizowałem materiał z Wężów 1 (588 szczątków kostnych, reprezentujących około 26 
osobników). Okazy z Wężów 1 porównałem z przedstawicielami Procapreolus z innych 
stanowisk Europy, najstarszą właściwą sarną Capreolus constantini VISLOBOKOVA ET 

KALMYKOV, 1995 (Vislobokova i in. 1995) i z Croizetoceros ramosus. Wymiary zębów i kości 
szkieletu postkranialnego z Wężów 1 są większe niż u P. cusanus, oraz przedstawicieli tego 
gatunku z Ukrainy i Mołdawii, nieco mniejsze od C. ramosus a wyraźnie mniejsze od C. 
constantini, co obrazuje trend polegający na początkowym zwiększeniu rozmiarów. P. 
moldavicus zachował cechy prymitywne w porównaniu do innych przedstawicieli rodzaju 
(Croitor i Stefaniak 2009). Charakter uzębienia (Croitor i in. 2007) wskazuje, że dieta sarny z 
Wężów 1 była podobna jak u Praeelaphus warthae, ale sarna ta odżywiała się nieco miększym 
pokarmem. Przodkiem P. moldavicus był P. ucrainicus KOROTKEVICH, 1965 z późnego miocenu 
Ukrainy. Młodszym stanowiskiem P. moldavicus były Węże 2, skąd opisano lewy ząb M2. Został 
on wcześniej (Stefaniak 1995) oznaczony jako prawdopodobnie należący do P. cusanus 
(CROIZET ET JOBERT, 1828). Ponowna analiza cech morfologicznych i morfometrycznych 
zmieniła to oznaczenie. W Europie w pliocenie występowały dwie linie ewolucyjne 
Procapreolus. Jedna, P. ucrainicus – P. moldavicus, ograniczona do obszaru Kaukazu, Rosji, 
Ukrainy, Mołdawii, Słowacji i Polski, wymarła z końcem pliocenu a Węże 2 są najmłodszym 
stanowiskiem występowania tego gatunku. Druga linia, P. loczyi (POHLIG, 1911) – P. cusanus, 
występowała w zachodniej i południowej Europie i wymarła na początku plejstocenu (Heintz 
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1970, Korotkevich 1970, 1988, Vislobokova 1990, 2008a, b, Croitor i Stefaniak 2009, Valli 
2010). 

Capreolus GRAY, 1821 pojawił się na obszarze naszego kraju we wczesnym plejstocenie. 
Najstarszym stanowiskiem, z bardzo nielicznymi szczątkami nieoznaczonej bliżej sarny, jest 
Jaskinia Żabia (MIS 58-40). Szczątki te to fragment lewego I3, lewa kość półksiężycowata i 
fragment lewej kości śródstopia. Został on wyróżniony z materiału oznaczonego wcześniej jako 
należący do daniela. Podobnie jak łoś Cervalces carnutorum i inne ssaki, przystosowane do 
chłodnego i zimnego klimatu, sarny przybyły z Azji na początku plejstocenu w wyniku 
znacznego ochłodzenia klimatu (wolf event). Wiele ciepłolubnych form znanych z willafranszu 
wymarło, i zostało zastąpione przez inne gatunki. Sarna powstała w Azji, jej przodkiem był 
Capreolus constantini z późnego pliocenu. Najstarszym stanowiskiem Capreolus w Europie jest 
Hajnáčka (zona MN 16), ale nie zostało ono potwierdzone (Fejfar i in. 1990, Vislobokova i in. 
1995, Sabol i in. 2004, Valli 2010). Występowanie Capreolus stwierdzono na 
dolnoplejstoceńskim stanowisku Diliska (2,1 mln. lat, południowa Gruzja), gdzie występował 
także pierwotny łoś (Kahlke R. D. i in. 2011). Kolejnym gatunkiem kopalnej sarny był Capreolus 
cusanoides H. D. KAHLKE 2001, opisany z Untermassfeld, które jest młodsze od Jaskini Żabiej, a 
gdzie także stwierdzono występowanie pierwotnego łosia Cervalces canutorum (Kahlke H. D. 
2001 a, b). Mała liczba szczątków sarny z Jaskini Żabiej, mimo że jej rozmiary mieszczą się w 
zakresie rozmiarów kopalnych i współczesnych saren, oraz mają budowę charakterystyczną dla 
tego rodzaju, nie pozwala na pewne oznaczenie. Podobnie jak w przypadku innych 
jeleniowatych, kolejne stwierdzenie występowania kopalnych saren z obszaru Polski pochodzi 
dopiero ze środkowego plejstocenu stanowiska Kozi Grzbiet. Istnieje duża luka obejmująca 
koniec wczesnego i początek środkowego plejstocenu, licząca około 400 000 - 500 000 lat. Z 
Koziego Grzbietu opisano 13 szczątków, należących do dwóch osobników: zębów i drobnych 
fragmentów kości kończyn należących do Capreolus suessenbornensis H. D. KAHLKE, 1956, 
charakterystycznego dla środkowego plejstocenu. Była to sarna większa od współczesnej. Okazy 
z Koziego Grzbietu mieszczą się w zakresie zmienności kopalnych saren z plejstocenu z innych 
stanowisk Europy. C. suessenbornensis był szeroko rozmieszczony w Europie, od Hiszpanii i 
Anglii do Rosji i Grecji (Kahlke H. D. 1956, 1958, 1960, 1965, 1969, 1971, 2001, Lister 1984, 
Vislobokova 1990, Vislobokova i in. 1995, Pfeiffer 1998, Valli 2010, Kahlke R. D. 2011). 
Gatunek jest uważany za leśny, jego występowanie razem z innymi formami leśnymi potwierdza 
obecność lasów, a także zarośli i terenów otwartych, oraz zbiorników wodnych w otoczeniu 
stanowiska Kozi Grzbiet (Czyżewska 1989, Stefaniak 2001). Część autorów uważa C. 
suessenbornensis za podgatunek współczesnej sarny. 

Wyróżnia się jeszcze inny gatunek kopalnej sarny, młodszy i mniejszych rozmiarów niż C. 
suessenbornensis - Capreolus priscus SOERGEL, 1914, opisany ze stanowiska Mauer (MIS 13-15) 
(Kahlke R.D. 2007, Van der Made i in. 2014). Gatunek ten występował do końca środkowego 
plejstocenu. Na obszarze Polski kolejne występowanie saren pod koniec środkowego plejstocenu, 
z końca zlodowacenia Krzny lub z interglacjału Lublina, odnotowano z Jaskini Biśnik. Nieco 
młodsze szczątki z okresu zlodowaceń Odry i Warty i z interglacjału emskiego, oprócz Jaskini 
Biśnik są znane z Jaskini Nietoperzowej i Jaskini w Dziadowej Skale. W sumie znaleziono 93 
szczątki, należące do 24 osobników. Mają one większe rozmiary niż współczesna sarna, ale 
mniejsze niż C. suessenbornensis. Ilustruje to trend polegający na zmniejszeniu rozmiarów od C. 
constantini do C. cusanoides. C. suessnebornensis jest nieco większy, po czym następuje 
zmniejszenie rozmiarów do holocenu (Van der Made i in. 2014). 
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Capreolus capreolus LINNAEUS, 1758 pojawił się na początku ostatniego zlodowacenia. W 
pracy opisano szczątki pochodzące z 16 stanowisk z późnego plejstocenu i holocenu; 206 
szczątków należało do 46 osobników. Były to poroża, fragmenty czaszek, szczęk i kości szkieletu 
postkranialnego. Podobnie jak w przypadku C. priscus najliczniejsze szczątki stwierdzono w 
Jaskini Biśnik. Porównanie wymiarów szczątków kopalnych i współczesnych saren świadczy, że 
rozmiary zębów są stosunkowo zmienne, a wzmiankowany powyżej trend polegający na 
zmniejszeniu rozmiarów od C. constantini do C. capreolus zaznacza się wyraźnie w wymiarach 
kości szkieletu postkranialnego. Kopalne C. capreolus z Polski nie różnią się rozmiarami od 
okazów z innych stanowisk z obszaru Europy (Van der Made i in. 2014). Na obszarze Polski w 
ostatnim glacjale sarna występowała tylko w interstadiale Grudziądza, a ponownie pojawiła się w 
postglacjale i na początku holocenu. Obszar naszego kraju został zrekolonizowany od wschodu z 
refugium karpackiego (Musil 1986, Sommer i Zachos 2009, Sommer i in. 2009). 

Rangifer tarandus (LINNAEUS, 1758), reprezentowany przez 3251 szczątków należących do 
285 osobników z 23 stanowisk, był najliczniejszym gatunkiem w badanym materiale. Jego 
najstarsze szczątki pochodzą z Bełchatowa (MIS 11 lub MIS 9) (Pawłowska i in. 2011). 
Odnotowałem obecność szczątków renifera z osadów datowanych na MIS 9 (interglacjał Zbójna) 
lub MIS 8 (zlodowacenie Krzny) z Jaskini Biśnik. Do końca środkowego plejstocenu szczątki 
renifera były mniej liczne niż szczątki jelenia szlachetnego, dopiero w późnym plejstocenie staje 
się on najliczniejszym gatunkiem Cervidae. Najwięcej szczątków i stanowisk renifera 
odnotowano z interstadiału Grudziądza (MIS 3), a stanowiskiem gdzie występował najliczniej 
była Jaskinia IV na Górze Birów. Jego liczba spada w okresie LGM i postglacjale. Renifer 
wycofuje się z obszaru Polski na początku holocenu (Czyżewska 1989). W pracy zestawiłem 
pomiary wszystkich szczątków oraz prześledziłem zmienność wymiarów renifera z Polski w 
czasie i przestrzeni. Potwierdziłem wcześniejsze przypuszczenia moje i współpracowników 
(Piskorska i Stefaniak 2012, 2014, Stefaniak i in. 2012) o istnieniu trendu polegającego na 
zmniejszeniu się wielkości renifera od środkowego plejstocenu do stadiału Świecia (MIS 4); w 
okresie interstadiału Grudziądza (MIS 3) jego rozmiary znowu wzrosły. Większość opisywanych 
w pracy poroży należała do samic i reprezentowała formę tundrową tego gatunku. Rozmiary 
szczątków renifera z Polski były pośrednie między delikatniej zbudowanymi i mniejszymi 
reniferami z północno-zachodniej Europy a większymi masywniejszymi reniferami z 
południowo-wschodniej i wschodniej Europy i Azji. Uzębienie renifera z obszaru Polski 
charakteryzują średniej wielkości przedtrzonowce i stosunkowo długie i szerokie trzonowce, co 
stanowi przystosowanie do twardego pokarmu, występującego na obszarze stepotundry 
plejstoceńskiej (Piskorska i Stefaniak 2012, 2014, Stefaniak i in. 2012). 

 
Najważniejsze wnioski i osiągnięcia oraz omówienie możliwości ich wykorzystania 
Na 72 badanych stanowiskach w Polsce stwierdzono przedstawicieli 3 podrodzin, 6 

plemion, 17 rodzajów i 25 taksonów jeleniowatych niższej rangi (16 gatunków); jeden gatunek 
jest nowy dla fauny Polski. W sumie opisano ponad 5500 szczątków; liczebność poszczególnych 
taksonów była bardzo różna. Najważniejsze wyniki uzyskane w pracy przedstawiają się 
następująco: 

1. Najwcześniejsze szczątki jeleniowatych pochodzą z czterech środkowomioceńskich 
(zona MN 7/8) stanowisk na Śląsku i reprezentują Euprox furcatus. Był to jeden z 
pierwszych taksonów Cervidae z zrzucanym porożem i dobrze wykształconą różą. Nie 
różnił się rozmiarami od przedstawicieli tego gatunku z innych stanowisk środkowej 
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Europy. Żył w ciepłym, subtropikalnym klimacie w wilgotnych lasach i na ich 
pobrzeżach. 

W późnym miocenie i wczesnym pliocenie zbiornik epikontynentalny pokrywał 
większość obszaru Polski, dlatego z tego okresu brak szczątków jeleniowatych (Głazek 
i Szynkiewicz 1987).  

2. Kolejne szczątki opisano z pliocenu. Ponad 1150 szczątków z wczesnego pliocenu 
stanowiska Węże 1 reprezentowało Muntiacus polonicus, Praeelaphus warthae, 
Arvernoceros cf. ardei i Procapreolus moldavicus. Rodzaje Muntiacus i Procapreolus 
to starsze formy jeleniowatych znane z miocenu. Praeelaphus i Arvernoceros przybyły 
do Europy w pliocenie. P. moldavicus był jednym z największych przedstawicieli tego 
rodzaju w Europie. Mundżak był typowym reprezentantem Muntiacus. P. warthae był 
jednym z pierwszych w Europie gatunkiem jeleniowatych średniej wielkości z porożem 
o trzech odgałęzieniach. Był mniejszy od zachodnioeuropejskiego Preaelaphus perrieri 
a większy od młodszego P. lyra z Włoch. Nieliczne szczątki należały do Arvernoceros 
cf. ardei, pierwszego na obszarze Polski jelenia olbrzymiego. Klimat tego okresu był 
ciepły i wilgotny, ale zmienił się charakter zbiorowisk roślinnych: występowały lasy 
mieszane i parkowe oraz tereny otwarte. 

W środkowym i późnym pliocenie klimat się ochłodził i stał się bardziej umiarkowany. 
Ten okres w Polsce reprezentuje tylko jedno stanowisko ze szczątkami jeleniowatych 
Węże 2. Znalezione tu 148 szczątków kostnych należało do Croizetoceors ramosus, 
Metacervoceros pardinensis, Arvernoceros cf. ardei i Procapreolus moldavicus. 
Pierwsze trzy, o ogólnoeuropejskim rozprzestrzenieniu, pojawiły się we wczesnym i 
środkowym pliocenie. P. moldavicus był znany z wcześniejszych okresów i jest to jego 
ostatnie występowanie na ziemiach polskich, podobnie jak rodzaju Arvernoceros. C. 
ramosus i P. moldavicus były nieco wieksze od zachodnioeuropejskich przedstawicieli 
tych rodzajów. Rozmiary M. pardinensis mieszczą się w zakresie zmienności form z 
zachodniej Europy a są mniejsze niż u przedstawicieli Metacervoceros ze wschodniej 
Europy. 

Na przełomie pliocenu i plejstocenu klimat się znacznie ochłodził; pojawiły się 
pierwsze zlodowacenia na półkuli północnej, a do Europy przybyli przedstawiciele faun 
zimnolubnych z środkowej i północnej Azji. Ten okres reprezentuje stanowisko 
Rębielice Królewskie. Fauna Cervidae w porównaniu z Wężami 2 była znacznie 
uboższa. Ponad 70 szczątków, głównie zębów, należało do znanego z pliocenu 
Croizetoceros ramosus i Eucladoceros sp. Wymiary C. ramosus nie różnią się znacząco 
od tych z Wężów 2 i innych stanowisk tego gatunku z Europy. Rozmiary Eucladoceros 
sp. były zbliżone do dwóch przedstawicieli tego rodzaju E. dicranios i E. ctenoides ze 
stanowisk z zachodniej Europy i Eucladoceros sp. z Livenzovki.  

3. Znaczące zmiany w faunie jeleniowatych zaszły w wczesnym plejstocenie. Na obszarze 
Polski wymarły formy z wcześniejszych okresów willafranszu a pojawiły się taksony 
charakterystyczne dla późniejszych okresów czwartorzędu. Cervidae z tego okresu, 
znalezione tylko w osadach Jaskini Żabiej, reprezentowane były przez 126 szczątków, 
głównie zębów. Najliczniejszym taksonem był Dama cf. farnetensis, jedyny 
przedstawiciel rodzaju Dama w plejstocenie Polski. Jego rozmiary były typowe dla 
europejskich przedstawiciel tego gatunku. Przedstawicielem dużych jeleniowatych był 
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jeden z najstarszych łosi Cervalces carnutorum. Było to pierwsze występowanie łosi na 
obszarze Polski. W kolejnych okresach czwartorzędu na obszarze Polski bytowali 
pozostali przedstawiciele tej linii Cervidae (C. latifrons, Cervalces sp.) i rodzaju Alces 
ze współczesnym łosiem. Jego rozmiary były zbliżone do łosi żyjąych dziś, mniejsze od 
środkowoplejstoceńskiego C. latifrons a większe od wcześniejszego Cervalces gallicus. 
Także w tym stanowisku odnotowano najstarsze w Polsce występowanie rodzaju 
Capreolus, reprezentowanego przez nieliczne szczątki; jego rozmiary były zbliżone do 
Capreolus cusanoides z dolnoplejstoceńskiego stanowiska Untermassfeld. Podobnie jak 
łosie, przedstawiciele Capreolus występowali na obszarze naszego kraju w kolejnych 
okresach plejstocenu i w holocenie.  

4. Podobnie jak we wczesnym plejstocenie, na początku środkowego plejstocenu istnieje 
duża luka w występowaniu jeleniowatych i innych dużych ssaków na obszarze Polski. 
Jedynymi stanowiskami z tego okresu były Kozi Grzbiet i Sitkówka k. Chęcin. Fauna z 
Sitkówki jest opracowywana, natomiast Kozi Grzbiet reprezentuje okres interglacjału 
Podlaskiego (Cromerian II-III). Fauna Cervidae składała się z czterech gatunków, 
reprezentowanych przez 21 szczątków. W tym stanowisku odnotowano pierwsze na 
ziemiach Polskich występowanie jelenia szlachetnego: dużego Cervus elaphus ssp., o 
wymiarach podobnych do innych europejskich przedstawicieli tego gatunku. 
Przedstawicielem wymarłych jeleni olbrzymich był Praemegaceros verticornis, o 
rozmiarach mniejszych niż na innych stanowiskach z tego okresu. Było to jedyne 
stwierdzenie występowania tego gatunku w Polsce. Pojedynczy ząb przedtrzonowy 
należał do największego z łosi Cervalces latifrons, którego rozmiary były mniejsze niż 
na innych stanowiskach w Europie. Drugim stanowiskiem tego gatunku w Polsce była 
Sitkówka, gdzie znaleziono jego dużą formę. Ostatnim i najliczniejszym jeleniowatym 
w faunie Koziego Grzbietu była sarna Capreolus suessenbornensis. Osobniki z Koziego 
Grzbietu reprezentowały dużą formę podobną do występujących w Miesenheim I, 
Süssenborn i Mosbach.  

5. Jeleniowate z końca środkowego plejstocenu występowały w Polsce na większej liczbie 
stanowisk. W okresie MIS 11 lub 9 (Bełchatów) pojawia się renifer, który od późnego 
plejstocenu do początku holocenu będzie dominującym jeleniowatym. W tym okresie 
najliczniej reprezentowany był jeleń szlachetny. W Bełchatowie stwierdzono 
występowanie Cervus elaphus angustidens. Dominacja tego gatunku utrzyma się do 
końca środkowego plejstocenu. Stanowiskiem z największą liczbą szczątków i 
taksonów jeleniowatych z końca środkowego plejstocenu była Jaskinia Biśnik, w 
innych stanowiskach szczątki i taksony Cervidae były mniej liczne. W tym okresie 
oprócz dużej formy jelenia szlachetnego C. elaphus spelaeus, występował jeleń 
olbrzymi Megaloceros giganteus antecendens/germaniae, którego obeność na ziemiach 
polskich odnotowano od okresu zlodowacenia Krzny/interglacjał Lublina - interglacjał 
Lublina MIS 8/7-MIS 7, tj. ok. 200 – 250 ka. W stanowiskach jaskiniowych 
występowały formy mniejsze niż na większości innych stanowisk europejskich. 
Ostatnim przedstawicielem rodzaju Cervalces w Polsce był Cervalces sp., który 
występował do okresu zlodowacenia Odry (Saalian). W Jaskini Biśnik stosunkowo 
liczny był nowy gatunek sarny Capreolus priscus. Jej rozmiary były typowe dla 
stanowisk z obszaru Europy. Środkowoplejstoceński renifer był większy niż formy z 
późnego plejstocenu, podobnie jak renifery tego wieku z innych stanowisk Europy. W 
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występowaniu jeleniowatych zaznaczają się wyraźne różnice pomiędzy okresami 
glacjalnymi a interglacjałami 

6. W interglacjale eemskim i na początku ostatniego glacjału pojawił się na obszarze 
Polski współczesny łoś i współczesny gatunek sarny. W tym ostatnim okresie 
najliczniejszym gatunkiem był jeszcze jeleń szlachetny, reprezentowany przez 
podgatunek o mniejszych rozmiarach Cervus elaphus simplicidens, drugim był renifer. 
W ostatnim glacjale występowały w Polsce dwie formy jelenia olbrzymiego 
Megaloceros giganteus germaniae/ruffi. Na większości stanowisk otwartych 
występowała duża forma o silnie zaznaczonej pachygnacji i masywnych kończynach. 
W stanowiskach jaskiniowych widoczna jest duża zmienność rozmiarów. Występowały 
tam zarówno duże (Piekary) jak i mniejsze (np. Jaskinia Biśnik) formy. W późnym 
plejstocenie łoś znacznie ograniczył występowanie na ziemiach polskich. Jego nieliczne 
stanowiska pochodzą z początku ostatniego zlodowacenia i z Interplenivistulianu. 
Także liczebność sarny ulega ograniczeniu, chociaż początkowo występuje liczniej niż 
łos, a w kolejnych zimnych okresach Vistulianu zanika podobnie jak łoś i nielicznie 
występuje w Interplenivistulianie. Od stadiału Świecia (starszy Plenivistulian) 
gatunkiem dominującym w faunie Cervidae i dużych ssaków staje się renifer. Jego 
rozmiary zmniejszają się od środkowego plejstocenu do końca MIS 4. Renifer z 
obszaru Polski miał rozmiary pośrednie między dużymi reniferami z Azji, wschodniej i 
południowo-wschodniej Europy a mniejszymi formami z północno-zachodniej Europy. 
Pod koniec plejstocenu i na początku holocenu nastąpiły znaczące zmiany w faunie 
jeleniowatych. Wymiera jeleń olbrzymi, renifer wycofuje się do północnej Europy i 
Azji. Jako pierwszy gatunek obszar Polski rekolonizuje łoś, potem pojawia się jeleń 
szlachetny i sarna. Łoś od środkowego holocenu ogranicza swoją liczebność, a 
dominującymi formami stają się jeleń szlachetny i sarna.  

7. Od okresu środkowego paleolitu zaznacza się wpływ człowieka. Ślady jego działąlności 
świadczą, że polował na jeleniowate, które były ważnym elementem diety i źródłem 
surowców. W holocenie zaznaczył się wzrastający wpływ człowieka na środowisko 
przyrodnicze, a wpływ na jeleniowate był związany z gospodarką rolną, uprawą lasów, 
polowaniami, a także introdukcją nowych gatunków takich jak daniel i jeleń sika. 

Monografia jest pierwszym całościowym opracowaniem szczątków jeleniowatych z Polski 
od środkowego miocenu do holocenu. Jest to najważniejsze osiągnięcie. Zestawiłem i 
zrewidowałem całą wcześniejszą, rozproszoną i fragmentaryczną informacje i uzupełniłem ją o 
około 60% nowych danych. Mimo, że opracowanie skupia się na obszarze Polski, 
przeanalizowano w nim dane z innych stanowisk jeleniowatych na świecie. Występowanie 
taksonów o długiej historii i występowaniu, takich jak Croizetoceros, Cervus, Megaloceros, 
Cervlaces/Alces, Procapreolus/Capreolus i Rangifer, pozwoliło na prześledzenie zmian 
ewolucyjnych polegających na zmienności wymiarów, oraz zmian w występowaniu tych 
taksonów na tle zmieniającego się środowiska. Prześledzono także zmiany ilościowe w 
występowaniu poszczególnych gatunków w czasie i przestrzeni. Zrekonstruowano masę ciała 
kopalnych form, ich preferencje pokarmowe i odtworzono typ środowiska w którym 
występowały. Przedstawiono sukcesję jeleniowatych i zmiany zespołów faunistycznych. 
Uściślono wiek niektórych stanowisk i ich poziomów stratygraficznych. Zestawienie danych 
pomiarów szczątków Cervidae z Polski i innych stanowisk Eurazji może być pomocne innym 
badaczom we wszelkiego typu opracowaniach. Język publikacji umożliwi szerokiemu gronu 
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badaczy korzystanie z zamieszczonych w niej danych. Użycie powszechnie znanych podziałów 
stratygraficznych i nazewnictwa okresów geologicznych ułatwia intepretację danych 
paleoekologicznych, paleogeograficznych i paleoklimatycznych. Przedstawione w pracy wyniki 
znajdą szerokie zastosowanie w literaturze przedmiotu i zostaną wykorzystane przez innych 
badaczy, nie tylko paleontologów ale np. geologów i archeologów. 

 
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

Kopalne jeleniowate i inne ssaki; ewolucja kopalnej fauny Polski 

W trakcie pierwszego roku studiów zainteresowałem się możliwością rozwijania 
zainteresowań paleontologicznych; latem 1982 roku uczestniczyłem w pracach wykopaliskowych 
w Jaskini Żabiej w Podlesicach pod kierunkiem dr hab. Teresy Wiszniowskiej, które 
kontynuowałem jako student a potem pracownik Zakładu Paleozoologii do 1996 roku. W 
październiku 1982 roku zgłosiłem się do Zakładu Paleozoologii, najpierw jako wolontariusz 
uczestnicząc w wybieraniu, preparacji i oznaczaniu materiałów. W trakcie tych prac rozwijałem 
swoją wiedzę i zdecydowałem się studia magisterskie realizować w Zakładzie Paleozoologii. W 
roku 1984 po trzecim roku studiów zostałem zatrudniony w Zakładzie Paleozoologii na okres 
zamknięty jako laborant. Uczestniczyłem w przygotowaniu i prowadzeniu prac terenowych 
Zakładu, oprócz Jaskini Żabiej, w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, w Jaskini Solna Jama k. 
Gniewoszowa, Jaskini na Skalnej Ścianie w Rogóżce. W czasie studiów zostałem członkiem 
założycielem Sekcji Paleontologicznej Koła Naukowego Biologów; jako Koło Paleobiologów 
istnieje ono do dziś. W ramach prac Koła byłem współorganizatorem wymiany z Uniwersytetem 
w Helsinkach. W październiku 1984 przebywałem w ramach wymiany w Finlandii. 
Współorganizowałem ze strony Zakładu obozy naukowe Koła w Kopalni Węgla Brunatnego w 
Koninie w ramach współpracy z Muzeum Okręgowym w Koninie. W ramach prac koła 
zaczęliśmy pod kierunkiem Tomasza Kokurewicza prowadzić obserwacje chiropterologiczne w 
obiektach podziemnych Dolnego Śląska. 

W roku 1985 zostałem zatrudniony w Zakładzie na stałe, najpierw jako pomoc techniczna a 
po ukończeniu studiów magisterskich jako samodzielny biolog. Pierwszym obszarem moich 
zainteresowań były ssaki kopalne, ale wkrótce pod wpływem doc. dr hab. Teresy Czyżewskiej 
zdecydowałem się na specjalizację w kopalnych Cervidae. Moja praca magisterska dotyczyła 
opracowania szczątków plioceńskich jeleniowatych ze stanowiska Węże 2. W roku 1986 
obroniłem pracę magisterską pt. „Jelenie (Cervidae, Mammalia) dolnego i środkowego 
plejstocenu Polski” pod kierunkiem T. Czyżewskiej; została ona opublikowana (Stefaniak 1995). 
W pracy tej opisałem zróżnicowaną gatunkowo (4 taksony), ale nieliczną pod względem liczby 
szczątków faunę Cervidae tego stanowiska. Jest ono bardzo ważne dla Polski. Metacervoceros 
pardinensis (CROIZET ET JOBERT, 1828) i Arvernoceros cf. ardei (CROIZET ET JOBERT, 1828) 
zostały tu po raz pierwszy odnotowane z naszego kraju. Kolejny gatunek został oznaczony jako 
znany ze zachodniej Europy Procapreolus cusanus (CROIZET ET JOBERT, 1828), obecnie 
włączyłem go w obręb Procapreolus moldavicus (JANOVSKAYA, 1954). Najliczniejszym 
gatunkiem był znany już z Rębelic Królewskich Croizetoceros ramosus (CROIZET ET JOBERT, 
1828) (Czyżewska 1972) Prześledziłem powiązania filogeograficzne badanych form, a na 
podstawie budowy zębów i badań zarysowań zębów w SEM zrekonstruowałem ich dietę i 
paleoekologię.  
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 W roku 1987 przez rok odbywałem służbę wojskową. Do aktywnej pracy wróciłem w roku 
1988. W tym samym roku Zakład Paleozoologii wspólnie z Instytutem Geografii i Rozwoju 
Regionalnego naszego Uniwersytetu i Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu rozpoczął prace 
wykopaliskowe w jaskiniach Wojcieszowa na Górze Połom i Górze Miłek. Oprócz weryfikacji 
stanowisk opisanych przez Zotza (1938, 1939) odkryliśmy i zbadaliśmy szereg schronisk 
skalnych. Wyniki tych badań zostały opublikowane (Bieroński i in. 2007, Wiśniewski i in. 2009, 
2013, patrz niżej). 

Jednocześnie rozwijałem swoje zainteresowania związane z kopalnymi ssakami kopytnymi, 
w tym jeleniowatymi, co zaowocowało dwiema pracami opisującymi szczątki Dorcatherium 
crassum (LARTET, 1851) i Euprox furcatus (HENSEL, 1859 ze środkowomioceńskiego stanowiska 
Przeworno (Czyżewska i Stefaniak 1994a, b). Oprócz szczegółowego opisu badanych szczątków, 
w tym stadiów młodocianych poroża Euprox furcatus, zrekonstruowaliśmy paleoekologię tych 
taksonów, a także pokrewieństwa z formami z innych stanowisk europejskich. 

W tym samym czasie zainteresowałem się kopalnymi ssakami morskimi, czego efektem był 
opis odlewu endokranium nieoznaczonego bliżej delfina ze środkowomioceńskiego stanowiska 
Pińczów (Stefaniak 1993). Na podstawie zachowanego fragmentu endokranium stwierdziłem 
istnienie asymetrii wielkości półkul mózgowych już u mioceńskich delfinów, co w powiązaniu z 
budową pozostałych części mózgu wskazuje na podobieństwo lokomocji i istnienie echolokacji 
już u tych kopalnych form. 

Wspólnie z zespołem prof. dr hab. Jana M. Burdukiewicza pod koniec lat osiemdziesiątych 
włączyliśmy się w badania archeologiczne i paleontologiczne dolnopaleolitycznego 
(?środkowopaleolitycznego) stanowiska Trzebnica 2. W dotyczącej go publikacji (Pakiet i in. 
1993) opisano szczątki zwierząt: ślimaka, charakterystycznego dla okresów glacjalnych 
Succineaea oblonga elongata SANDBERGER, 1875; szczupaka Esox lucius LINNAEUS, 1758, 
znalezionego poza kontekstem archeologicznym węża Eskulapa Elaphe longissima LAURENTI, 
1768 i ssaków: konia Equus cf. caballus LINNAEUS, 1758, jelenia szlachetnego Cervus cf. 
elaphus LINNAEUS, 1758 i łosia Alces cf. alces LINNAEUS, 1758. Szczątki były bardzo nieliczne i 
źle zachowane, dlatego w przypadku ssaków oznaczenie nie jest pewne. Jednak, po mimo sporów 
co do wieku stanowiska Trzebnica 2, jest to najstarszy zespół faunistyczny ze stanowisk 
otwartych na Dolnym Śląsku i jeden ze starszych w Polsce. Koń, jeleń szlachetny i łoś należą do 
gatunków charakterystycznych dla młodszych okresów czwartorzędu Polski. 

Kolejnym etapem badań, które prowadziłem wraz z T. Wiszniowską i P. Sochą były 
badania stanowisk paleolitycznych na obszarze Wrocławia. Badania wykopaliskowe prowadzone 
od lat dziewięćdziesiątych XX wieku po początek XXI wieku pod kierunkiem dr hab. Andrzeja 
Wiśniewskiego zaowocowały opracowaniami dwóch stanowisk położnych na Oporowie i przy 
ulicy Hallera. 

Odkrycie w roku 1992 w czasie prac budowlanych na Oporowie we Wrocławiu zęba 
mamuta zapoczątkowało prace wykopaliskowe. Wydobyto tam szczątki konia Equus caballus 
(LINNAEUS, 1758), mamuta Mammuthus primigenius (BLUMENBACH, 1789), żubra lub tura, 
fragmenty zębów ssaków kopytnych oraz fragment poroża renifera z nacięciami. Choć szczątki 
są nieliczne, wyniki naszych badań (Wiszniowska i in. 1994) stanowią uzupełnienie wiedzy o 
ewolucji fauny na Dolnym Śląsku.  
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W kolejnych sezonach badawczych znaleziono następne szczątki kostne i artefakty 
archeologiczne. Podsumowaniem badań stanowisk na Oporowie była monografia pod redakcją 
A. Wiśniewskiego, w której zamieściliśmy opracowanie szczątków kostnych (Wiszniowska i in. 
2003). Najliczniej reprezentowany był mamut, oprócz tego wydobyto szczątki konia, nosorożca 
włochatego, żubra pierwotnego i renifera. W osadach holoceńskich znaleziono prawie kompletną 
czaszkę dzika. Stosunkowo dobrze zachowane były szczątki ryb: szczupaka Esox lucius 
LINNAEUS, 1758 i sandacza Stizostedion lucioperca (LINNAEUS, 1758). Szczątki zwierząt i 
artefakty archeologiczne zostały datowane na okres końca stadiału Świecia, przez interstadiał 
Grudziądza i początek stadiału głównego zlodowacenia Wisły.  

Badania przy ulicy Hallera doprowadziły do odkrycia dwóch horyzontów występowania 
artefaktów i szczątków kostnych: środkowopaleolitycznego, datowanego przypuszczalnie na 
okres końca stadiału Świecia i interstadiału Grudziądza (MIS 4 – MIS 3) i górnopaleolityczego. 
W pracy (Wiszniowska i in. 2002) opisano szczątki ssaków plejstoceńskich: mamuta Mammuthus 
primigenius (BLUMENBACH, 1789), konia Equus caballus (LINNAEUS, 1758), nosorożca 
włochatego Coelodonta antiquitatis (BLUMENBACH, 1807), żubra pierwotnego Bison priscus 
(BOJANUS, 1827) oraz nieoznaczonych bliżej jeleniowatych i pustorogich. Mimo niewielkiej 
liczby szczątków, materiał dokumentuje najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego na obszarze 
Wrocławia.  

Kolejne prace wykopaliskowe przy ulicy Hallera zaowocowały kolejnymi materiałami 
archeologicznymi, paleontologicznymi i kolejną publikacją (Wiszniowska i in. 2005). Odkryto 
szczątki żubra pierwotnego, koni i nosorożców. W warstwach holoceńskich znaleziono szczątki 
dzika. Znalezienie szczątków typowych ssaków stepotundry plejstoceńskiej potwierdziło 
wcześniejsze poglądy na charakter i wiek stanowiska. Oba wrocławskie stanowiska zawierały 
stosunkowo liczny i ciekawy materiał paleontologiczny. Po II wojnie światowej na Dolnym 
Śląsku nie było innych takich znalezisk, szczególnie w kontekście archeologicznym. 

W roku 1997 pracownicy Zakładu Paleozoologii rozpoczęli we współpracy z archeologami: 
mgr Błażejem Muzolfem z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i mrof. dr hab. 
Krzysztofem Cyrkiem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
badania wykopaliskowe w Dolinie Wodącej na Wyżynie Częstochowskiej (Jura Krakowsko-
Wieluńska). Prace koncentrowały się początkowo w kompleksie Skał Zegarowych, gdzie 
wstępnie przebadaliśmy Jaskinię Zegar, Schronisko Pośrednie i Jaskinię Jasną Smoleńską. 
Kolejnym stanowiskiem była Jaskinia Biśnik, której owocne badania rozpoczęły się w roku 1991 
i trwają do dziś. Uzyskane zostały na nie już trzy granty badawcze, w których brałem udział jako 
wykonawca. Podsumowaniem pierwszego etapu badań Jaskini Biśnik było opracowanie 
monograficzne pod redakcją K. Cyrka, w której nasz zespół opisał szczątki fauny (Wiszniowska i 
in. 2002). W sumie przebadano 100 000 szczątków kostnych, spośród których oznaczyłem 
wszystkie duże ssaki i wstępnie ptaki. W pracy opublikowano zestawienie dotąd oznaczonych 
taksonów (45 ssaków i 27 ptaków) z podziałem na grupy ekologiczne. W oparciu o stratygrafię 
osadów zaproponowaną przez Mirosław-Grabowską (2002) scharakteryzowano zmiany fauny w 
poszczególnych warstwach. Należy podkreślić, że Jaskinia Biśnik jest do tej pory najstarszym 
stanowiskiem jaskiniowym, w którym stwierdzono obecność artefaktów człowieka od 
środkowego paleolitu do średniowiecza; towarzyszyły im szczątki zwierzęce od końca środkowej 
części środkowego plejstocenu (interglacjał Zbójna MIS 9, lub zlodowacenie Liwca MIS 10). 
Zmiany fauny w poszczególnych poziomach odpowiadają zmianom klimatycznym i 
środowiskowym. Zwrócono uwagę, że w warstwach deponowanych w okresach zimnych 
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występują taksony ciepłolubne, a w warstwach, które tworzyły się w okresach cieplejszych 
występują formy zimnolubne jak np. renifer. Na uwagę zasługuje stwierdzenie w otoczeniu 
stanowiska zbiornika wodnego i rzeki. 

W latach osiemdziesiątych podjęliśmy przerwane na krótko badania paleontologiczne w 
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Trwały one do końca lat dziewięćdziesiątych. Po śmierci prof. 
Teresy Wiszniowskiej w 2006 rozpoczęliśmy nowy etap badań jaskiń sudeckich we współpracy z 
dr Jerzym Bierońskim z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, prof. dr hab. Janem M. Burdukiewiczem i dr hab. Andrzejem Wiśniewskim z 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Heleną Hercman i dr 
Michałem Gąsiorowskim z Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie. Polegał on na 
uporządkowaniu i ponownym opracowaniu dotychczasowych wyników badań, także materiałów 
historycznych (w tym kolekcji L. Zotza), badaniach stratygraficznych i geomorfologicznych 
osadów, datowaniu nacieków i szczątków kostnych. W datowania kości włączył się aktywnie 
prof. dr hab. Adam Nadachowski po objęciu kierownictwa Zakładu Paleozoologii od 2008 roku. 
Nasze prace zaowocowały licznymi publikacjami, w których byłem pierwszym lub jednym z 
autorów, zawartymi w monografiach, których byłem jednym z redaktorów oraz w 
Sprawozdaniach Archeologicznych. 

W tym okresie w Jaskini Niedźwiedziej realizowany był międzynarodowy projekt “Intra-
Continental Reconstruction of the North Atlantic Oscillation using Stalagmite isotopes and trace 
Elements (Insite)“ - Marie Curie Research Fellow, którego wykonawcą była dr Lisa Baldini z 
Department of Earth Sciences, Durham University, Science Labs; Wielka Brytania. Polegał on na 
datowaniu nacieków i rekonstrukcji klimatu w holocenie w środkowej Europie na przykładzie 
Jaskini Niedźwiedziej. Wyniki badań są na etapie przygotowania do druku.  

Pierwsze wyniki badań jaskiń sudeckich wraz z zestawieniem dotychczasowych prac 
badawczych od XVIII wieku zostały zebrane w pracy Bierońskiego i in. (2007), będącej częścią 
tomu, którego byłem współredaktorem. Był on efektem międzynarodowej konferencji (którą 
współorganizowałem) „International Conference Karst i Cryokarst. 25th Speleological School, 
8th GLACKIPR Symposium”, która odbywała się na obszarze Jury KrakowskoWieluńskiej i 
Sudetów Wschodnich w marcu 2007 roku. Przedstawiono w niej główne obszary krasowe w 
Sudetach: Góry Kaczawskie i Kotlinę Kłodzką: ich genezę, charakterystykę osadów, główne 
stanowiska jaskiniowe (jaskinie i schroniska skalne Góry Miłek, jaskinie w Rogóżce, Jaskinia 
Radochowska, Jaskinia Solna Jama i Jaskinia Niedźwiedzia) oraz ich faunę kopalną i historię 
badań. Na podstawie fauny kopalnej odtworzono zmiany środowiska przyrodniczego. W 
jaskiniach tych znaleziono głównie szczątki form czwartorzędowych od środkowego plejstocenu 
po holocen; tylko w Jaskini Południowej odonotowano występowanie plioceńskich gryzoni (dane 
niepotwierdzone), a w Przewornie znaleziono szczątki zwierząt ze środkowego miocenu. Stanowi 
to przeciwieństwo jaskiń Jury Krakowsko-Wieluńskiej, gdzie stanowisk z fauną plioceńską i 
dolnoplejstoceńską jest więcej. 

Główny nurt moich badań dotyczył ewolucji i wystepowania kopalnych jeleniowatych na 
obszarze Polski. Tej problematyce poświęcona była moja rozprawa doktorska, którą obroniłem w 
2001 roku pt. „Jelenie (Cervidae, Mammalia) dolnego i środkowego plejstocenu Polski”. 

Zawarłem w niej opis szczątków jeleniowatych z dwóch stanowisk: Jaskini Żabiej i 
Koziego Grzbietu, pochodzących z wczesnego i środkowego plejstocenu. Stanowiska tego wieku 
na obszarze Eurazji są bardzo nieliczne, pochodzą w większości z Francji i Włoch, co podkreśla 
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znaczenie badanych stanowisk. W historii i ewolucji faun ssaków, w tym jeleniowatych, okres 
ten miał szczególne znaczenie. Był to czas powstania wielu nowych linii ewolucyjnych i okres 
dużych migracji między kontynentami. Celem mojej rozprawy była wszechstronna analiza 
obejmująca m. in. morfologię i osteometrię szczątków Cervidae z wczesnoplejstoceńskich 
osadów Jaskini Żabiej i środkowoplejstoceńskich osadów Jaskini Kozi Grzbiet, na podstawie 
której określiłem ich pozycję systematyczną i podjąłem próbę rekonstrukcji środowiska życia, 
składu i sposobu pobierania pokarmu oraz adaptacji ruchowych. W wymienionych stanowiskach 
występowało sześć gatunków jeleniowatych, z których cztery: Pseudodama rhenanus (DUBOIS, 
1904), Cervalces gallicus (AZZAROLI, 1952), Megaceroides verticornis (DAWKINS, 1872) i 
Cervalces latifrons (JOHNSON, 1874) to gatunki nowe dla kopalnej fauny Polski. Ponadto 
prześledziłem trendy ewolucyjne w obrębie grup Cervidae reprezentowanych przez badane formy 
i zbadałem pokrewieństwa między gatunkami a także relacje między gatunkami jeleniowatych w 
pliocenie i plejstocenie zachodniej i wschodniej Europy, kierunki migracji, zasięg geograficzny, i 
występowanie w czasie na tle zmieniającego się środowiska. 

Materiał kostny pozyskany z osadów opracowywanych stanowisk stanowiły zęby i ich 
fragmenty oraz rozdrobnione kości kończyn. Oprócz materiału z dwóch badanych stanowisk 
wykorzystałem materiały i opisy szczątków jeleni z plioceńskich stanowisk Węże 1 i Węże 2 i 
porównałem z kopalnymi jeleniowatymi z innych stanowisk Eurazji datowanych na pliocen i 
plejstocen oraz ze współczesnymi Cervidae. 

We wczesnoplejstoceńskich osadach Jaskini Żabiej stwierdzono obecność szczątków 
nowych dla obszaru Polski gatunków jeleni: Pseudodama rhenanus (DUBOIS, 1904) i Cervalces 
gallicus (AZZAROLI, 1952). Jest to najdalej wysunięte na północny wschód stanowisko tych 
gatunków w Europe. Jelenia średniej wielkości z Jaskini Żabiej oznaczyłem pierwotnie jako 
Pseudodama rhenanus, ale później, dysponując większym materiałem porównawczym i danymi 
literaturowymi zrewidowałem to oznaczenie i zaliczyłem tę formę do Dama cf. farnetensis 
(AZZAROLI, 1992). Systematyka jeleni średniej wielkości europejskiego willafranszu jest do dziś 
przedmiotem kontrowersji i dyskusji co do powiązań ewolucyjnych i statusu taksonomicznego 
tych form.  

Z Koziego Grzbietu pochodzą środkowoplejstoceńskie szczątki kostne Cervus elaphus 
LINNAEUS, 1758, Megaceroides verticornis (DAWKINS, 1872), Cervalces latifrons (JOHNSON, 
1874) i Capreolus capreolus LINNAEUS, 1758. M. verticornis i C. latifrons to nowe dla Polski 
gatunki kopalnych Cervidae. Jest to także najstarsze na ziemiach polskich stanowisko 
występowania jelenia szlachetnego i sarny. 

Analiza szczątków kopalnych jeleni średniej wielkości z Jaskini Żabiej i innych stanowisk 
Polski wykazała konieczność rewizji oznaczeń Czyżewskiej (1968) materiałów Cervus warthae z 
plioceńskiego stanowiska Węże 1. Porównanie budowy i wymiarów zębów, kości kończyn i 
fragmentów poroża C. warthae z Wężów 1 z kopalnymi jeleniami z rodzaju Pseudodama 
AZZAROLI, 1992 z terenu Polski i Europy Zachodniej pozwoliło włączyć jelenia z Wężów 1 do 
rodzaju Pseudodama. Cechy budowy zębów i poroża P. warthae i wiek geologiczny osadów 
stanowiska Węże 1 pozwalają sądzić, że gatunek ten należy do najstarszych przedstawicieli 
Pseudodama. Był on prawdopodobnie przodkiem linii ewolucyjnej tego rodzaju, w skład której 
wchodziły P. pardinensis i P. rhenanus, znane z zachodniej, środkowej i wschodniej Europy. 
Podobnie jak w przypadku daniela z Jaskini Żabiej późniejsze prace badawcze, w tym 
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współpraca z dr Romanem Croitorem i wspólne publikacje, zweryfikowały ten pogląd. W 
monografii zaliczam jelenia z Wężów 1 do Praeelaphus warthae (CZYŻEWSKA, 1968).  

W doktoracie nacisk położyłem na rekonstrukcję paleoekologii badanych form, ich 
środowiska życia, diety i adaptacji ruchowych. Przeprowadzona analiza i porównania 
uzyskanych wyników z danymi z literatury umożliwiły mi określenie trendów ewolucyjnych w 
obrębie rozpatrywanych grup Cervidae. Ważnym wynikiem pracy był nowy obraz sukcesji 
Cervidae w pliocenie i plejstocenie na terenie Polski i uzupełnienie informacji o powiązaniach 
kopalnej fauny z terenu naszego kraju z faunami Europy i Azji w przeszłości. 

Część wyników rozprawy doktorskiej uzupełnionej o nowe dane literaturowe 
opublikowano (Stefaniak 2007). Praca dotyczyła szczątków kopalnych łosi Cervalces 
carnutorum (LAUGEL, 1862) z wczesnoplejstoceńskich osadów Jaskini Żabiej oraz zęba 
przedtrzonowego Cervalces latifrons (JOHNSON, 1874) ze środkowoplejstoceńskiego stanowiska 
Kozi Grzbiet. Szczątki z Jaskini Żabiej obejmowały 37 fragmentów zębów i kości kończyn. 
Opisano szczegółowo ich morfologię i wymiary, oraz porównano je ze szczątkami kopalnych łosi 
z innych czwartorzędowych stanowisk Eurazji. Określono ich powiązania ewolucyjne, 
występowanie, oraz dokonano rekonstrukcji diety i lokomocji. Na podstawie paleoekologii 
badanych form i fauny towarzyszącej odtworzono środowisko w otoczeniu stanowisk w czasie 
depozycji szczątków kostnych. 

W roku 2003 na stypendium NATO Science Fellowship w Zakładzie Paleozoologii przez 
rok przebywał Dr Roman Croitor z Mołdawskiej Akademii Nauk. Celem jego pobytu było 
opracowanie i rewizja kolekcji Cervidae ze stanowiska Węże 1. Wyniki opublikowaliśmy 
wspólnie (Croitor i Stefaniak 2009). Publikacja stanowi opracowanie szczątków jeleniowatych ze 
stanowisk z okresu końca miocenu, pliocenu i wczesnego plejstocenu z obszaru Polski, Słowacji, 
Mołdawii, Rumunii, Ukrainy i południowej Rosji. Na podstawie szczegółowej analizy budowy 
czaszek, poroży, zębów, szkieletu postkranialnego zrewidowaliśmy i ponownie opisaliśmy 
szczątki jeleniowatych z badanego obszaru. Stwierdziliśmy występowanie kopalnych 
mundżaków Muntiacus polonicus CZYŻEWSKA, 1968, M. pliocaenicus KOROTKEVICH, 1965 i 
Eostyloceros pidoplitschkoi KOROTKEVICH, 1964. Do pierwotnych saren należał Procapreolus 
moldavicus (JANOVSKAYA, 1954), w obręb którego włączyliśmy P. wenzensis (CZYŻEWSKA, 
1968), P. cusanus (CROIZET ET JOBERT, 1828) i P. kutchurganicus KOROTKEVICH, 1965, ze 
stanowisk wschodniej Europy. Kolejnym gatunkiem był Metacervoceros pardinensis (CROIZET 

ET JOBERT, 1828), znany z Mołdawii, Bułgarii, Rumunii i Polski. „Cervus” warthae 
CZYŻEWSKA, 1968 występował jedynie w stanowisku Węże 1, a „Cervus” lyra (AZZAROLI, 
1992) we wschodniej Europie został znaleziony tylko w Mołdawii. Ostatnim taksonem był 
przedstawiciel jeleni olbrzymich Arvernoceros cf. ardei (CROIZET ET JOBERT, 1828), którego 
nieliczne szczątki zostały znalezione w stanowiskach Węże 1 i 2. Do jeleniowatych o nieznanych 
powiązaniach ewolucyjnych zaliczyliśmy Croizetoceros ramosus (CROIZET ET JOBERT, 1828), 
który we wschodniej Europie występował na Słowacji i w Polsce. Opisaliśmy powiązania 
ewolucyjne i biogeograficzne tych form, ich pochodzenie, występowanie i etapy radiacji w końcu 
miocenu i w pliocenie. Znaczenie pracy polega na kompleksowym podejściu do opisu kopalnych 
form, wykorzystaniu nie tylko poroża, ale głównie czaszek, a także zębów i kości kończyn. 
Udało się dzięki temu dokonać rewizji pozycji systematycznej i występowania taksonów 
plioceńskich jeleniowatych ze wschodniej Europy. 

Kolejną praca o kopalnych Cervidae dotyczyła zmienności morfometrycznej szczątków 
reniferów z późnoplejstoceńskich stanowisk Jury Krakowsko-Wieluńskiej, Dolnego Śląska, 
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Kotliny Nowotarskiej i Gór Świętokrzyskich (Stefaniak i in. 2012). Opracowaliśmy ponad 2700 
szczątków renifera z 20 stanowisk jaskiniowych z obszaru Polski. Znaczenie pracy polega na 
podaniu w tabelach pomiarów wszystkich szczątków, co stanowi cenny materiał dla innych 
badaczy. Wyniki pomiarów porównanliśmy z pomiarami reniferów ze stanowisk Niemiec, 
Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Rozmiary reniferów z terenu Polski osiągają wartości pośrednie 
między mniejszymi i delikatniej zbudowanymi formami z północno-zachodniej Europy a 
większymi i bardziej masywnymi reniferami z południowo-wschodniej Europy. Na obszarze 
Polski na podstawie budowy poroża stwierdzono dominację „tundrowej” formy renifera. 
Większość szczątków należała do samic, przy czym przeważały osobniki z klas wiekowych: 
młode poniżej 2 lat, 5-6 lat i 6-7 lat. Uzębienie reniferów z badanych stanowisk 
charakteryzowały średniej wielkości zęby przedtrzonowe i stosunkowo długie i szerokie 
trzonowce, co stanowi adaptacje do życia na obszarze stepotundry plejstoceńskiej i odżywiania 
się twardym pokarmem. Większość szczątków pochodziła z stadiału Świecia (MIS 4) i 
interstadiału Grudziądza (MIS 3). Znaczna ich część związana była ze stanowiskami 
archeologicznymi i nosiła ślady cięć. Człowiek wykorzystywał poroża i kości do wyrobu 
przedmiotów użytkowych. Renifery były ofiarami drapieżników, a ślady ich działalności są 
widoczne na badanym materiale. 

Kontynuacja opracowań kopalnych Cervidae z obszaru Polski (Stefaniak i in. 2014) 
dotyczyła ponownego oznaczenia zęba P2 należącego do Cervalces latifrons (JOHNSON, 1874) ze 
środkowoplejstoceńskiego (interglacjał Podlaski) stanowiska Kozi Grzbiet, szczątków C. 
latifrons z Sitkówki k. Chęcin (środkowy plejstocen) i nieoznaczonego bliżej przedstawiciela 
Cervalces SCOTT, 1885 z Jaskini Biśnik (warstwy środkowoplejstoceńskie MIS 8 -6 lub MIS 5e). 
Do najstarszych na ziemiach polskich szczątków współczesnego łosia zaliczono zęby M3 z 
Jaskini w Dziadowej Skale (MIS 5e) i Jaskini Łokietka (MIS 5a-d), oraz kość śródręcza z Jaskini 
Biśnik (warstwa 7, przełom stadiału Świecia i interstadiału Grudziądza, MIS 4/3). Na podstawie 
literatury i własnych obserwacji sprecyzowano cechy diagnostyczne dla Cervalces i 
wykorzystano je do oznaczenia materiału z Sitkówki oraz Jaskini Biśnik jako należący do tego 
rodzaju. Porównano wymiary zębów kopalnych łosi od dolnego plejstocenu do holocenu i 
określono trendy ewolucyjne łosi, polegające na zwiększeniu rozmiarów od gatunków 
najstarszych C. gallicus (AZZAROLI, 1952) i C. carnutorum (LAUGEL, 1862), do 
środkowoplejstoceńskiego C. latifrons. Potem nastąpiło zmniejszanie rozmiarów kopalnych łosi 
aż do współczesnych form. Cervalces występował na ziemiach polskich w środkowym 
plejstocenie (MIS 19-17 do MIS 6 lub 5e). Ostatnim i najmłodszym stanowiskiem w Europie 
była Jaskini Biśnik. Znalezienie zębów Cervalces w warstwach 19, 16 i 15 tej jaskini potwierdza 
ich środkowoplejstoceński wiek. Współczesny łoś pojawił się w interglacjale eemskim i 
występował na obszarze naszego kraju w późnym plejstocenie za wyjątkiem LGM. Ponownie 
pojawił się w okresie preborealnym, a na początku holocenu był dominującym gatunkiem 
Cervidae. Przeanalizowano występowanie łosi w ostatnim glacjale w Europie i zmiany ich 
zasięgu. Obecność szczątków łosia w opisywanych stanowiskach wskazuje na warunki 
środowiskowe sprzyjające temu gatunkowi (cieki wodne, bagna, miękka roślinność wodna, 
gałązki i liście). 

Jaskinia Biśnik należy do unikalnych stanowisk na obszarze Polski i w Europie. Długa 
sekwencja osadów, obejmująca okres od środkowej części środkowego plejstocenu 
(zlodowacenie Krzny MIS 8, lub interglacjał Lublina MIS 7) do holocenu, z licznymi szczątkami 
kostnymi i artefaktami archeologicznymi, umożliwia badanie ewolucji, zmian morfologii i 
występowania taksonów zwierząt oraz ewolucję kultur ludzkich a także etapów zasiedlania 
naszego kraju przez człowieka. Takie zmiany opisano w publikacji poświęconej reniferowi z 



27 

 

Jaskini Biśnik (Piskorska i Stefaniak 2014). Zbadane 488 szczątków renifera, należące do około 
70 osobników, pochodzi ze wszystkich warstw stanowiska. Ich wymiary zmniejszają się od 
środkowego plejstocenu do stadiału Świecia (MIS 4) i ulegają zwiększeniu w interstadiale 
Grudziądza (MIS 3). Wyniki porównano z danymi z literatury dotyczącymi obszaru Eurazji i 
Polski. Renifery z obszaru Polski są większe od form z zachodniej Europy za wyjątkiem 
środkowoplejstoceńskiego stanowiska Romain-la-Roche z Francji. Formy ze wschodniej i 
południowo-wschodniej Europy i Syberii były większe. Dane z Jaskini Biśnik potwierdzają 
wcześniejsze obserwacje (Stefaniak i in. 2012), dotyczące występowania głównie formy 
tundrowej renifera na ziemiach polskich. Większość badanych szczątków należała do samic, w 
wieku od 4 do 10 lat. Na podkreślenie zasługują różnice pomiędzy reniferami ze stanowisk z 
obszaru Polski, głównie z okresu stadiału Świecia (MIS 4). Zęby z warstw z tego okresu z Jaskini 
Biśnik są węższe, co wskazuje na dietę złożoną z większej ilości porostów i odzwierciedla 
surowsze warunki środowiskowe panujące w tym czasie w oczeniu jaskini. 

Przy okazji współorganizacji konferencji „International Conference European Middle 
Palaeolithic during MIS 8-MIS 3: cultures-environment-chronology” w 2012, spotkałem prof. 
Jana Van der Made z CSIC, Museo Nacional de Ciencias Naturales, który odwiedził Zakład 
Paleozoologii. Postanowiliśmy przedstawić wyniki jego prac nad kopalnymi ssakami, głównie 
jeleniowatymi, uzupełnione o dane z polskich stanowisk. W publikacji będącej wynikiem tych 
badań (Van der Made i in. 2014) opisaliśmy zmiany ewolucyjne w morfologii i wymiarach, oraz 
następstwo w okresie czwartorzędu rodzaju Canis LINNAEUS, 1758, kopalnych łosi, saren, 
rodzajów Megaloceros BROOKES, 1828, Dama FRISCH, 1775 i Cervus LINNAEUS, 1758. 
Prześledziliśmy związane z klimatem zmiany w wymiarach (długości i szerokości) zębów, 
proporcjach metapodiów i paliczków, i ewolucję ww. linii. W poszczególnych grupach 
wydzieliliśmy podgatunki, czy gatunki i określiliśmy czas ich dywergencji i zastępowania. 
Materiał ze stanowisk polskich był w tych rozważaniach bardzo ważny, ponieważ umożliwił 
doprecyzowanie czasu zdarzeń ewolucyjnych i jednocześnie datowanie niektórych polskich 
stanowisk. Przedstawione w pracy schematy linii ewolucyjnych wraz z szczegółowymi 
pomiarami mogą być pomocne dla innych badaczy. 

W zbiorach Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdują się 
fragmenty kolekcji Niezabitowskiego obejmujące m. in. czaszkę jelenia olbrzymiego 
Megaloceros giganteus BLUMENBACH, 1799 wydobytą przed II wojną światową z rzeki San k. 
Barycza. Czaszka ma zdeformowane poroże. W wyniku analizy (Pawłowska i in. 2014) 
określono jej wiek na 39,800±1000 yr BP (MIS 3), okres interstadiału Grudziądza, kiedy gatunek 
ten był rozpowszechniony w Europie. Okaz zbadano z wykorzystaniem technik 
morfometrycznych, radiologicznych, tomografii komputerowej i histopatologii. Jedno z poroży 
okazu uległo złamaniu, i nie wiadomo, czy było prawidłowo rozwinięte, natomiast drugie jest 
silnie wygięte ku dołowi. Deformacja była naszym zdaniem spowodowana złamaniem, które 
goiło się przez 2-3 miesiące. Nie udało się zweryfikować hipotezy Niezabitowskiego (1935), że 
deformacja była wynikiem ataku drapieżnika. Badania tafonomiczne złamania i samej czaszki nie 
wykazują śladów ataku drapieżnika, jedynie ślady transportu w wodzie i pogrzebania w osadzie. 

W wyniku dalszej współpracy z dr Romanem Croitorem powstała publikacja opisująca 
szczątki jelenia olbrzymiego ze wschodniej Europy (Croitor i in. 2014). Materiał ze stanowisk 
środko i późnoplejstoceńskich na obszarze Polski, Ukrainy, Mołdawii i Rumunii obejmował 
zarówno czaszki jak i kości szkieletu postkranialnego. Wyniki analiz morfometrycznych zostały 
porównane z pomiarami jelenia olbrzymiego z innych stanowisk Eurazji. Stwierdziliśmy 
występowanie dwóch form badanego gatunku. Mniejsza, reprezentowana prez okazy z Jaskini 
Biśnik, posiada archaiczne cechy czaszki i zębów. Druga, duża, forma charakteruje się długim 
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szeregiem zębów przedtrzonowych i krótszymi kończynami. Obie formy różnią się od 
zaawansowanych form jelenia olbrzymiego, z długimi kończynami i skróconym szeregiem 
zębów przedtrzonowych, występujących na obszarze zachodniej Europy i Rosji. Mniejsze fromy 
zanikają pod koniec okresu MIS 3, po LGM wschodnią Europę zasiedlają duże formy z 
zachodniej Europy co potwierdza hipotezę Van der Made (2006). Omówiliśmy także ewolucję i 
występowanie podgatunków jelenia olbrzymiego w czwartorzędzie Europy. 

W ostatniej pracy poświęconej kopalnym jeleniowatym z obszaru Polski (Piskorska i in. 
2015) przedstawiono wyniki badań morfometrycznych, izotopowych, analiz wieku osobniczego i 
sezonowości renifera z późnopaleolitycznych stanowisk Polski. Materiał pochodził z ośmiu 
stanowisk na obszarze Jury Krakowsko-Wieluńskiej, datowanych na okres MIS 3 – MIS 2 
(interstadiał Grudziądza i stadiał główny zlodowacenia Wisły). Wyniki badań morfometrycznych 
potwierdzają wcześniejsze obserwacje Piskorskiej i Stefaniaka (2014). Zęby z Jaskini Biśnik są 
węższe niż u renifera z pozostałych analizowanych stanowisk. Większość okazów należy do 
samic formy tundrowej. Rozmiary form z Polski są pośrednie pomiędzy formami z zachodniej i 
wschodniej Europy. Na podstawie analizy cementu zębów stwierdzono, że renifery ginęły w 
okresach zimnych (zima) w wieku 2-4 lat. Badania izotopowe wskazują na stosunkowo niskie 
wartości paleotemperatur: dla powietrza 1.8 ºC ± 2.0 ºC - 4.4 ºC ± 1.2 ºC, dla wody 1.6 ºC ± 1.9 
ºC - 3.9 ºC ± 1.2 ºC. Nie ma istotnych różnic w zawartości izotopów pomiędzy okazami ze 
środkowego plejstocenu i MIS 3, MIS 2 w Jaskini Biśnik, co sugeruje podobną dietę. Ważną 
obserwacją było to, że stada reniferów zimą migrowały w otoczeniu Jaskini Biśnik i innych 
analizowanych stanowisk jaskiniowych. Obszar południowej Polski znajdował się na 
południowym skraju trasy migracji reniferów w okresach MIS 3 i MIS 2. 

W pracy opisującej położenie, osady, stratygrafię oraz faunę kopalną Jaskini Żabiej k. 
Podlesic (Nadachowski i in. 2011), podsumowaliśmy stan badań geologicznych, 
geomorfologicznych i stratygraficznych tego stanowiska. Jaskinia Żabia należy do nielicznych w 
Polsce stanowisk z dolnego plejstocenu i jest jedynym, gdzie występują szczątki dużych ssaków. 
Fauna kręgowców liczy 75 taksonów. Do tej pory oznaczono 5 taksonów płazów, 10 gadów i 6 
ptaków. Małe ssaki reprezentowane są przez 13 gatunków owadożernych, 6 nietoperzy, 2 
zajęczaki i 18 gryzoni. Duże ssaki obejmują 15 gatunków drapieżnych, niezidentyfikowanego 
bliżej konia i 3 parzystokopytne. Występowały tu zarówno plioceńskie formy reliktowe takie jak 
odmieniec Mioproteus wezei ESTES, 1985, ryjówka Asoriculus gibberodon (PÈTENYI, 1864), 
Beremendia fissidens (PÈTENYI, 1864), gryzoń Mimomys pitymyoides JÁNOSSY ET VAN DER 

MEULEN, 1975, łasicowaty, związany z wodą Pannonictis ardea RABEDER, 1976, jak i liczne 
nowe dla Europy formy, charakterystyczne dla wczesnego plejstocenu: ryjówka Sorex 
runtonensis HINTON, 1911, nowa dla nauki szczekuszka Ochotona zabiensis FOSTOWICZ-FRELIK, 
2008, gryzoń Prolagurus ternopolitanus (TOPACHEVSKIJ, 1973), wcześni przedstawiciele rodzaju 
Microtus SCHRANK, 1798, najstarszy właściwy rosomak Gulo schlosseri KORMOS, 1914, wydra 
Lutra simplicidens THENIUS, 1965, a także pierwotny łoś Cervalces carnutorum (LAUGEL, 1862). 
Stanowisko to dokumentuje migrację gatunków związanych z chłodnym klimatem do środkowej 
Europy w środkowej części dolnego plejstocenu. 

Najnowsze podsumowanie badań fauny kopalnej połudiowej Polski i Ukrainy i jej 
związków z człowiekiem (Nadachowski i in. 2015) to przegląd historii ponad 20 gatunków 
ssaków roślinożernych i drapieżnych oraz niektórych innych kręgowców z plejstocenu środkowej 
i wschodniej Europy, ze szczególnym uzwględnieniem ich znaczenia dla myśliwsko-zbierackich 
grup ludzkich na północ od Karpat. Jednym z celów była weryfikacja hipotezy o tzw. 
kryptycznych refugiach na północ od łańcuchów górskich (Ardeny, Karpaty, Krym) (Stewart i 
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Lister 2001, Sommer i Nadachowski 2006, Stewart i in. 2010, Stankovic i in. 2011). 
Współwystępowanie gatunków o odmiennych preferencjach siedliskowych i klimatycznych w 
tych samych warstwach przemawia za tą hipotezą, i zaprzecza wymarciu większości megafuany 
na granicy plejstocenu i holocenu. Około 50% dużych ssaków plejstoceńskiej stepotundry 
przeżyło w różnych biomach półkuli północnej. Nie jest jasne, w jakim stopniu wymieranie było 
spowodowane zmianami klimatu a w jakim presją człowieka (Gillespie 2008); zmiany 
klimatyczne wydają się grać główną rolę w skali globalnej, a wpływ człowieka zaznaczał się w 
skali regionalnej (Von Koenigswald 2003). Różne gatunki plejstoceńskich ssaków często 
zmieniały zasięg i liczebność, a te zmiany zmuszały grupy ludzkie do migracji i dostosowania 
zachowań łowieckich do bieżącej sytuacji. Wszystkie takie zmiany są udokumentowane w 
stanowiskach strefy peri- i meta-karpackiej. 

Główne osiągnięcia w opisanym powyżej dorobku to: stwierdzenie pierwszych w Polsce 
stanowisk dziesięciu gatunków kopalnych jeleniowatych; wyjaśnienie statusu taksonomicznego 
niektórych form kopalnych danieli, łosi, mundżaków, saren, renifera, jelenia szlachetnego i jeleni 
olbrzymich; ustalenie trendów ewolucyjnych w obrębie kopalnych łosi, danieli, saren, jeleni 
olbrzymich, renifera i jelenia szlachetnego; rekonstrukcja środowiska, diety i sposobu poruszania 
licznych gatunków kopalnych Cervidae; prześledzenie zmian rozmieszczenia, dróg migracji i 
sukcesji kopalnych łosi, jeleni olbrzymich i form jelenia szlachetnego; rekonstrukcja zmian 
faunistycznych w oparciu o stanowiska z ciągłymi sekwencjami zapisu kopalnego: Jaskinia 
Biśnik i Jaskinia Żabia, oraz przyczynek do koncepcji kryptycznych refugiów.  

Fauna Jaskini Biśnik 
Powyżej opisałem pierwszą publikację poświęconą wstępnym wynikom prac badawczych 

w Jaskini Biśnik. Kolejna praca (Cyrek i in. 2010) zawiera wyniki dotychczasowych badań 
archeologicznych, sedymentologicznych, geomorfologicznych, datowań szczątków kostnych 
osadów, nacieków i badań paleozoologicznych. Wyniki te stały się podstawą rekonstrukcji zmian 
środowiska przyrodniczego otaczającego jaskinię w okresie ostatnich 300 000 lat i odtworzenia 
etapów zasiedlenia jej przez grupy ludzkie. Jaskinia ta jest unikalnym na ziemiach polskich i 
jednym z nielicznych w Europie stanowisk z tak długą historią zapisaną w sekwencji osadów 
zawierających szczątki zwierząt i artefakty archeologiczne. Otworzono kilkanaście poziomów 
kulturowych (10 ze środkowego paleolitu, jeden z wczesnego i 5 od neolitu do średniowiecza). 
W większości poziomów występowały liczne szczątki zwierząt, reprezentujące ponad 160 
taksonów ptaków i ssaków. Ich analiza, w połączeniu z wynikami badań osadów, pozwoliła 
odtworzyć zmiany środowiska przyrodniczego. W okresach glacjalnych przeważały tereny 
otwarte, ale z obecnością terenów o zwartej roślinności lasostepów. W interglacjałach i 
interstadiałach tereny te ustępowały miejsca lasom o różnorodnych charakterze, jednak siedliska 
mniej zadrzewione były ciągle obecne. Przez cały okres koło jaskini istniały cieki wodne, rzeka, 
jezioro i tereny bagniste. Współcześnie dolina Wodąca, w której znajduje się jaskinia, jest sucha. 

Oprócz prac ogólnych ukazywały się publikacje poświęcone poszczególnym taksonom 
występującym w tej jaskini. W pracy dotyczącej zagadnień biomineralizacji kości niedźwiedzia 
jaskiniowego z Jaskini Biśnik (Rogóż i in. 2009) wykorzystano kości i zęby niedźwiedzia z 
warstw środkowoplejstoceńskich i górnoplejstoceńskich. Użyto metod mikroskopii optycznej, 
skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej spektroskopii FTIR, i INAA. 
Stan zachowania szczątków, ich wysoki stopień mineralizacji, brak kolagenu i niska zawartość 
REE (pierwiastki ziem rzadkich) sugerują szybkie pogrzebanie i rozpad kolagenu w 
początkowym etapie diagenezy.  
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W kolejnej publikacji (Marciszak i Stefaniak 2010) opisano występowanie w osadach 
Jaskini Biśnik dwóch podgatunków lwa jaskiniowego Panthera spelaea GOLDFUSS, 1810. W 
środkowym plejstocenie występował większy podgatunek P. spelaea fossilis REICHENAU, 1906, 
natomiast w osadach późnego plejstocenu stwierdzono P. spelaea spelaea GODLFUSS, 1810. 
Szczegółowa analiza budowy zębów, głównie łamaczy, i budowy szczęk pozwoliła ustalić trend 
ewolucyjny polegający na zastąpieniu większej formy P. s. fossilis przez bardziej 
wyspecjalizowany i mniejszy podgatunek P. spelaea spelaea. 

Następną pracą poświęconą szczątkom dużych kotów (Marciszak i in. 2011) jest opis 
pierwszego występowania lamparta na terenie Polski. Nieliczne szczątki lamparta: kości szkieletu 
postkranialnego, występowały w warstwach datowanych na środkowy plejstocen i interglacjał 
eemski. Ich wymiary były zbliżone do dużych form współczesnego lamparta. Odkrycie to jest 
pierwszym stwierdzeniem występowania lampartów w środkowym i późnym plejstocenie na 
północ od łuku Karpat.  

Szczątki koniowatych z Jaskini Biśnik (Van Asperen i Stefaniak 2011) znaleziono w 
prawie wszystkich warstwach jaskini. Reprezentowały one gatunek należący do dużych 
kabaloidalnych form Equus ferus BODDAERT, 1785. Analiza 257 szczątków pozwoliła stwierdzić 
zmiany wielkości koniowatych od środkowego do późnego plejstocenu. Duże, masywne i 
prymitywniejsze formy ze środkowego plejstocenu zostały w późnym plejstocenie zastąpione 
przez mniejsze, ale nadal masywne osobniki. Morfologia form środkowoplejstoceńskich 
wskazuje na powiązania biogeograficzne z populacjami z Azji środkowej oraz obecność 
produktywnego, w większości o charakterze otwartym, środowiska w otoczeniu jaskini. 

W kolejnej pracy (Marciszak i in. 2011) przedstawiono faunę ssaków drapieżnych z Jaskini 
Biśnik. W jej osadach stwierdzono występowanie dwóch kompleksów tych ssaków. Pierwszy, 
liczący 20 gatunków, występował od końca środkowego plejstocenu (Saalian) i występuje 
współcześnie, natomiast drugi, znany z najstarszych warstw datowanych na środkową część 
środkowego plejstocenu (MIS 8 i warstwy starsze), składa się trzech gatunków: 
środkowoplestoceńskiego lisa Vulpes cf. praeglacialis KORMOS, 1932, niedźwiedzia Deningera 
Ursus deningeri REICHENAU, 1904 i plejstoceńskiego jaguara Panthera onca gombaszoegensis 
KRETZOI, 1938. Ten ostatni gatunek ma w Jaskini Biśnik jedno ze swoich najmłodszych 
wystąpień na obszarze Europy. Gatunkiem stwierdzonym na obszarze Polski po raz pierwszy był 
występujący w pierwszym kompleksie cyjon rudy Cuon alpinus europaeus BOURGUIGNAT, 1868. 
Na uwagę zasługują gatunki bardzo rzadkie i nielicznie spotykane w stanowiskach jaskiniowych 
na obszarze naszego kraju: norka europejska Mustela lutreola LINNAEUS, 1761, wydra Lutra 
lutra LINNAEUS, 1758 i tchórz stepowy Mustela eversmanni LESSON, 1827. Najliczniej 
reprezentowany był niedźwiedź jaskiniowy. Jaskinia Biśnik stanowiła schronienie dla ssaków 
drapieżnych i ludzi. Obecność koprolitów hieny jaskiniowej, szczątków młodych osobników 
drapieżnych i kości ze śladami gryzienia wskazuje, że ssaki drapieżne rozmnażały się tutaj i 
wychowywały młode. Szczątki ssaków drapieżnych mają istotne znaczenie dla stratygrafii i 
rekonstrukcji paleoekologicznych na obszarze Polski i Europy. 

Szczątki ptaków z Jaskini Biśnik (Tomek i in. 2012) obejmujące prawie 1600 fragmentów 
kostnych reprezentowały 96 taksonów, z co najmniej 285 osobnikami. Większość szczątków 
należała do Galliformes; stosunkowo liczne są również Corvidae, Falconiformes, Anseriformes i 
rodzaj Turdus LINNAEUS, 1758. Na szczególną uwagę zasługuje wymarły podgatunek pustułki 
zwyczajnej (Falco tinnunculus atavus JANOSSY, 1972) oraz cztery gatunki nowe dla kopalnej 
awifauny Polski: orzeł cesarski Aquila heliaca SAVIGNY, 1809, łuskowiec Pinicola enucleator 
LINNAEUS, 1758, krzyżodziób sosnowy Loxia pytyopsittacus BORKHAUSEN, 1793 i czeczotka 
zwyczajna Carduelis flammea (LINNAEUS, 1758). Szczątki ptaków wskazują na mozaikę 
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środowisk w otoczeniu jaskini, od lasów do terenów otwartych z rzadkimi zadrzewieniami. Przez 
cały czas w pobliżu jaskini występowały zbiorniki wodne o różnym charakterze, a także bagna, 
podmokłe łąki, siedliska stepowe i tundra w okresach najzimniejszych. Wskazaliśmy, że obszar 
wokół Jaskini Biśnik był ostoją dla lokalnej fauny leśnej podczas zlodowaceń Odry i Wisły.  

W ostatniej z prac dotyczących szczątków z Jaskini Biśnik (Lõugas i in. 2013) opisano 
szczątki ryb z jaskiń Biśnik, Obłazowej, Borsuka, Nad Tunelem i Schroniska Krucza Skała. W 
Jaskini Obłazowej w Kotlinie Nowotarskiej znaleziono sześć rodzajów: Thymallus LINCK, 1790, 
z lipieniem pospolitym, Coregonus LINNAEUS, 1758, Salmo LINNAEUS, 1758 z łososiem 
szlachetnym i trocią, Salvelinus RICHARDSON, 1836, Esox LINNAEUS, 1758, ze szczupakiem i 
Cottus LINNAEUS, 1758. Współcześnie Coregonus nie występuje na tym obszarze, ale mógł żyć 
w niektórych górskich jeziorach południowej Polski przed LGM. W stanowiskach z obszaru Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej występowały oprócz wymienionych powyżej (za wyjątkiem 
głowacza) miętus Lota lota (LINNAEUS, 1758) i okoń Perca fluviatilis Linnaeus, 1758. Obecność 
tych taksonów w jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej wskazuje na górski charakter 
występujących tam w plejstocenie rzek. Obecność tych zimnolubnych taksonów jest bardzo 
ważna dla rekonstrukcji dróg migracji i potencjalnych refugiów ryb pomiędzy zlewnią Morza 
Bałtyckiego a basenem Dunaju. Migracjom sprzyjały połączenia między różnymi basenami, co 
może być przyczyną dużej wewnątrzpopulacyjnej  zmienności współczesnych ryb Bałtyku. 

Główne osiągnięcia w opisanym wyżej dorobku to: rekonstrukcja zmian środowiskowych 
w okolicach Jaskini Biśnik oraz przyczynek do wiedzy o poszczególnych taksonach: opis dwóch 
podgatunków lwa jaskiniowego, z których jeden zastąpił drugi; pierwsze odnotowanie lamparta 
na ziemiach polskich; ustalenie trendu zmienności rozmiarów kopalnych koni i ich 
biogeograficznych związków z populacjami azjatyckimi; opis dwóch zespołów sssaków 
drapieżnych z pierwszym stanowiskiem cyjona w Polsce i szczątkami wielu rzadkich 
drapieżnych ważnych dla stratygrafii i rekonstrukcji paleoekologicznych; opis szczątków ptaków 
i ryb, który stał się dalszym przyczynkiem do hipotezy kryptycznych refugiów i rekonstrukcji 
szlaków migracji. 

Kopalne fauny Dolnego Śląska 

W podsumowaniu wieloaspektowych badań faun kopalnych Dolnego Śląska (Wiśniewski i 
in. 2009) przedstawiono historię badań paleontologicznych i archeologicznych plejstoceńskich 
stanowisk otwartych i jaskiniowych tego regionu wraz z opisem szczątków zwierząt i artefaktów 
archeologicznych w kontekście geologicznym, geomorfologicznym oraz tafonomicznym. Wśród 
11 zbadanych stanowisk o wykorzystaniu zwierząt i ich szczątków przez człowieka świadczyły 
znaleziska ze stanowisk Wrocław-Hallera, Pietraszyn 11, Henryków 15, Dzierżysław 35, oraz 
znaleziska z hałdy przy Jaskini Wschodniej w Wojcieszowie. Pozostałe stanowiska, ze względu 
na zły stan szczątków faunistycznych i archeologicznych, nie mogą być uznane za stanowiska z 
archeofauną (Stanowisko 1 przy ul. Skarbowców we Wrocławiu, Zastruże, Jaskinia Północna 
Duża, Jaskinia Południowa i inne jaskinie z rejonu Wojcieszowa, Jaskinia Radochowska). W tych 
stanowiskach nagromadzenie szczątków było wynikiem akumulacji rzecznej czy stokowej, lub 
działalności drapieżników zasiedlających jaskinie.  

W kolejnej publikacji (Wiśniewski i in. 2013), na podstawie najnowszych technik 
badawczych obejmujących badania artefaktów krzemiennych, badań geologicznych, 
geomorfologicznych, datowań, rekonstrukcji paleogeograficznych, paleoklimatycznych oraz 
paleontologicznych, zaproponowaliśmy nowy model zasiedlenia przez neandertalczyków obszaru 



32 

 

na północ od Karpat i Sudetów w okresie od interglacjału eemskiego do interstadiału Grudziądza 
(MIS 5 – MIS 3). Badania nowych stanowisk, takich jak Wrocław-Hallera i inne, pozwoliły 
odrzucić pogląd o istnieniu hiatusu pomiędzy MIS 5a a okresem około 45-40 ka. Za wyjątkiem 
okresu stadiału Świecia (MIS 4, 74-59 ka), grupy neandertalskie szeroko zasiedlały ten obszar w 
cieplejszych okresach zlodowacenia Wisły, lecz ich mobilność nie była większa niż w innych 
częściach Europy. Strategie wykorzystywania narzędzi krzemiennych były podobne we 
wschodniej i zachodniej Europie. 

Szczątki mamuta z Dolnego Śląska (Krzemińska i in. 2010) obejmowały 74 kości szkieletu 
samicy mamuta w wieku 18-50 lat. Zostały one wydatowane na okres około 24 ka. Badania 
pozwoliły stwierdzić, że szkielet został po śmierci szybko pokryty osadem, a analiza izotopowa 
wskazuje, że w czasie życia osobnika średnia roczna temperatura wynosiła 6.6±0.8°C. 

Najważniejsze z wymienionych wyżej osiągnięć to mój przyczynek do zaproponowania 
nowego modelu zasiedlania przez Neandertalczyka obszarów położonych na północ od Karpat.   

Kopalne niedźwiedzie 

Badaniom zębów plejstoceńskich niedźwiedzi jaskiniowych i pierwotnego niedźwiedzia z 
plioceńskiego stanowiska Węże 1 poświęcono dwie publikacje (Mackiewicz i in. 2010, 
Wiszniowska i in. 2010). W pierwszej przeanalizowano grubość szkliwa u różnych gatunków 
niedźwiedzi, w zależności od masy ciała. Grubość szkliwa odzwierciedla dietę niedźwiedzi. U 
niedźwiedzi jaskiniowych szkliwo jest najgrubsze, co ma związek z roślinożernością. 
Zaobserwowano trend polegający na zwiększaniu grubości szkliwa ze wzrastającym stopniem 
roślinożerności. Niedźwiedź polarny ma najmniejszą grubość szkliwa, co ma związek z jego 
mięsożernością. Pierwotny, plioceński Ursus wenzensis STACH, 1959 ma grubość szkliwa 
pośrednią między niedźwiedziem polarnym a brunatnym, co może wskazywać na jego większą 
wszystkożerność. Ursus deningeri VON REICHENAU, 1904 ma szkliwo cieńsze niż niedźwiedź 
jaskiniowy. Zauważono wzrost grubości szkliwa tylnych trzonowców u zaawansowanych 
Ursidae, co ma związek ze wzrostem znaczenia tych zębów w rozdrabnianiu pokarmu. Różnice w 
grubości szkliwa wskazują też na różnice w typie lub składzie pokarmu między młodymi a 
dorosłymi niedźwiedziami. 

W drugiej pracy przeanalizowano budowę szkliwa u kopalnych i współczesnych 
niedźwiedzi. W porównaniu do innych Ursidae w szkliwie radialnym niedźwiedzi jaskiniowych 
występował typ 1 pryzmatów szkliwa, natomiast w obrębie pasm Hunter-Schregera występował 
typ 3. U niedźwiedzia jaskiniowego, brunatnego i Ursus wensensis występował tam typ 1 
pryzmatów. Taki typ budowy szkliwa u niedźwiedzia jaskiniowego wiąże się z roślinną dietą; 
budowa szkliwa u tego gatunku jest najbardziej skomplikowana, a grubość szkliwa radialnego 
jest największa spośród ssaków drapieżnych. U. wenzensis ma budowę szkliwa typową dla 
innych Carnivora, a obecność pionowego układu pasm Hunter-Schregera wskazuje na duży 
udział pokarmu zwierzęcego w jego diecie. 

Cykl dotyczący niedźwiedzia jaskiniowego zamyka publikacja poświęcona jednemu z 
najbardziej znanych znalezisk z Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, czaszce z otworami 
(Nowakowski i Stefaniak 2015). Czaszka należała do samicy, a otwory w niej wiązano z 
działalnością człowieka. Szczegółowa analiza z wykorzystaniem technik radiologii, tomografii 
komputerowej i histologii ujawniła wiele zmian patologicznych wywołanych przez choroby jak i 
urazów spowodowanych przez inne drapieżniki. Jest prawdopodobne, że młoda samica była 
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narażona na ataki ze strony dorosłych niedźwiedzi. Obrażenia głowy były zróżnicowane, 
powodując zakażenia kości i stany zapalne. Charakter większości z nich sugeruje, że nie są 
śmiertelne, ale mogły mieć znaczący wpływ na ogólną kondycję zwierzęcia. W przeciwieństwie 
do nich, zmiany na kości czołowej oraz w przedniej części kości ciemieniowej były 
przypuszczalnie przyczyną śmierci, a wynikały z ataku innego niedźwiedzia lub lwa 
jaskiniowego. Spowodowały one ropień w obszarze prawej kości ciemieniowej i zapalenie 
rozszerzające się do mózgu.  

Oprócz szerokiej tematyki badań niedźwiedzi jaskiniowych w Zakładzie prowadzono 
badania niedźwiedzia brunatnego (Marciszak i in. 2015). Był on ważnym elementem zespołów 
ssaków drapieżnych w środkowym i górnym plejstocenie, a jego rozmiary wykazują znaczne 
wahania. Czaszkę niedźwiedzia brunatnego z Jaskini Bukovynka na Ukrainie porównano z 
innymi niedźwiedziami brunatnymi. Przeanalizowano 37 cech czaszki z 263 okazów (2954 
pomiary). Wyniki poddano analizie statystycznej, z uwzględnieniem zmienności związanej z 
płcią i geograficznej. Stwierdzono wyraźny spadek w wielu wymiarach czaszki od środkowego 
plejstocenu przez późny plejstocen, postglacjał do okresu holocenu. Trend ten był 
prawdopodobnie związany ze zmianami klimatycznymi. W późnym plejstocenie okazy z 
Półwyspu Iberyjskiego były znacznie mniejsze od tych z innych stanowisk Europy. Może to 
wynikać z izolacji od innych populacji europejskich. Okazało się, że wielkość nie jest dobrym 
kryterium oceny wieku geologicznego okazów niedźwiedzia brunatnego, a zależy w dużym 
stopniu od dymorfizmu płciowego, zmienności indywidualnej i populacyjnej, a także globalnych 
i lokalnych warunków klimatycznych. 

Główne osiągnięcia w wymienionym wyżej dorobku to stwierdzenie, że grubość szkliwa i 
jego budowa odzwierciedlają dietę zwierzęcia, oraz ustalenie trendu w ewolucji czaszki 
niedźwiedzia brunatnego.  

Zęby neandertalczyka z Jaskini Stajnia i przedmiot rytualny z Rusinowa 

Zakładu Paleozoologii od początku uczestniczył w pacach wykopaliskowych w Jaskini 
Stajnia, położonej na Jurze Krakowsko-Wieluńskiej, którymi kierował dr Mikołaj Urbanowski z 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas obróbki materiału znaleziono ząb ludzki. Znaleziska 
szczątków ludzkich w stanowiskach jaskiniowych z obszaru Polski są stosunkowo rzadkie. 
Badania wykazały, że był to drugi górny trzonowiec neandertalczyka. Było to pierwsze 
znalezisko szczątków neandertalczyka na ziemiach polskich i pierwsze na północ od łuku Karpat. 
Oznaczenie zęba wspiera jego charakterystyczna budowa, oraz datowania szczątków fauny i 
zespoły artefaktów archeologicznych. Szczegółowe badania wykazały obecność próchnicy oraz 
śladów po użyciu twardej „wykałaczki”. Wyniki opublikowano w pracy Urbanowskiego i in. 
(2010).  

Dalsze wykopaliska zaowocowały kolejnymi znaleziskami zębów ludzkich. Opis drugiego 
okazu, określonego jako pierwszy lub drugi górny trzonowiec, przedstawiono w pracy 
Dąbrowskiego i in. (2013). Ząb ten należał do drugiego osobnika i został znaleziony w pobliżu 
pierwszego. Wyniki datowania szczątków niedźwiedzia jaskiniowego i mamuta z tej serii 
osadów, znalezionych w pobliżu zębów, to: > 49.000 lat BP (AMS 14C) dla zęba niedźwiedzia i 
52,9 ka BP (U-Th), dla zęba mamuta. Osad został datowany na 45,9 ka BP metodą OSL. Te daty, 
oraz charakterystyczna dla neandertalczyka budowa zęba, potwierdzają oznaczenie. 



34 

 

Kolejna praca poświęcona problematyce związanej z człowiekiem dotyczyła bardzo 
ciekawego znaleziska - przedmiotu rytualnego wykonanego z poroża łosia z Rusinowa koło 
Świdwina na Pomorzu (Płonka i in. 2011). Obiekt poddano badaniom różnymi metodami i 
wydatowano radiowęglowo na 10 700 ± 60 BP lub 10 910 - 10 680 cal. BC, czyli koniec 
paleolitu, schyłek okresu zlodowacenia Wisły (granica młodszego Dryasu i Allerødu). Na 
powierzchni artefaktu znajduje się skomplikowany ornament w formie zygzaka i 
antropomorficzny rysunek, przedstawiający najprawdopodobniej kobietę z rozpostartymi nogami. 
Analizy paleontologiczne i strukturalne wykazały, że obiekt wykonano z poroża łosia Alces alces 
(LINNAEUS, 1758). Analiza pyłkowa znalezionych na powierzchni okazu szczątków roślin 
wskazuje na obecność zbiorowisk leśnych (lasy sosnowo-brzozowe), a także terenów otwartych, 
oraz chłodny klimat. Przedmiot miał duże rozmiary i był używany przez długi czas, grając 
przypuszczalnie ważną rolę w rytuałach i kulturze symbolicznej grupy myśliwskiej. Ornamenty 
wykazują powinowactwo do wczesnej sztuki mezolitu. Obiekt wnosi informacje o relacjach 
między grupami łowców z późnego plejstocenu i z początku holocenu. 

Najważniejsze osiągnięcia w opisanych wyżej badaniach to pierwsze odnotowanie 
Neandertalczyka w Polsce i na północ od Łuku Karpat, oraz identyfikacja, opis i interpretacja 
obiektu rytualnego z poroża łosia. 

Monografia zjawisk krasowych Wyżyny Częstochowskiej i Wschodnich Sudetów 

Konferencja ”International Conference Karst i Cryokarst. 25th Speleological School, 8th 
GLACKIPR Symposium”, odbyła się w roku 2007 na obszarze Wyżyny Częstochowskiej i 
Wschodnich Sudetów; byłem jednym z jej współorganizatorów. W czasie przygotowywania 
materiałów konferencyjnych zrodził się pomysł wydania monografii w języku angielskim, 
dokumentującej stan badań szeroko pojętych zjawisk krasowych, budowy gelogicznej, 
geomorfologii, hydrologii, ewolucji krasu, archeolgii i paleontologii jaskiń i schronisk skalnych 
oaz ich ochrony na tych obszarach. Badania takie były często pulikowane często w języku 
polskim i rozproszone po wielu źródłach, lub niepublikowane. Inicjatywa została podjęta pzez 
szeroki zespół autorów, a pracami redakcyjnymi kierowali dr A. Tyc z Uniwersytetu Śląskiego, 
dr P. Socha z Zakladu Paleozoologii i ja (K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the 
Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of 
the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 535 pp.). Mój 
merytoryczny wkład w tę publikację obejmował współautorstwo 12 rozdziałów. Pierwszy z nich 
(Stefaniak i in. 2009a.) przedstawia wyniki dotychczasowych badań paleontologicznych na 
obszarze Wyżyny Częstochowskiej: stanowiska i szczątki zwierząt, oraz zmiany klimatu i 
środowiska od miocenu do holocenu odtworzone na podstawie fauny kopalnej. Kolejnych kilka 
rozdziałów dotyczy poszczególnych stanowisk. Obejmują one pierwsze większe podsumowanie 
stanu badań geologicznych, geomorfologicznych, stratygraficznych oraz paleontologicznych 
dolnoplejstoceńskiego stanowiska Jaskinia Żabia (Stefaniak i in. 2009b); szczegółowy opis i 
zestawienie gatunków ssaków drapieżnych, słoniowatych, nieparzystokopytnych i 
parzystokopytnych z osadów tej jaskini, wraz z ich charakterystyką paleobiologiczną i 
paleoekologiczną (Stefaniak i Marciszak 2009); wyniki interdyscyplinarnych badań trzech 
stanowisk jaskiniowych położonych w Skałach Zegarowych w Dolinie Wodącej (Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska) (Stefaniak i in. 2009c); opis kilkuletnich wykopalisk i 
interdyscyplinarnych badań wielokulturowego stanowiska na Górze Birów k. Ogrodzieńca na 
Wyżynie Częstochowskiej (Muzolf i in. 2009); podsumowanie starszych i nowych wyników 
badań geologicznych, hydrologicznych, geomorfologicznych i paleontologicznych Jaskini 
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Niedźwiedziej i jej osadów wraz ze szczątkami zwierząt (Bieroński i in. 2009a); weryfikację 
dotychczasowych badań Jaskini Radochowskiej wraz z przedstawieniem własnych wyników i 
wykluczeniem obecności człowieka paleolitycznego w jaskini, oraz wynikami nowych datowań 
nacieków, szczątków kostnych, badań geologicznych, geomorfologicznych i paleontologicznych 
(Bieroński i in. 2009b); historię poznania nieistniejącej już Jaskini w Rogóżce oraz nowo 
odkrytego kompleksu osadów na ścianie kamieniołomu w Rogóżce wraz z Jaskinią na Ścianie 
(Bieroński i in. 2009c); opis nielicznych ale interesujących szczątków zwierząt z Jaskinii Solna 
Jama, w tym prawie kompletnego szkieletu rosomaka z końca glacjału, a także starszego zespołu 
zwierząt reprezentującego wcześniejsze fazy zlodowacenia Wisły (Stefaniak i in. 2009e) i 
wreszcie opis stanowiska, historię badań, opis osadów, znalezisk archeologicznych i 
paleontologicznych z Jaskini Biśnik, najstarszego stanowiska jaskiniowego ze śladami 
osadnictwa człowieka paleolitycznego na ziemiach polskich, i ze szczątkami zwierząt, roślin i 
artefaktami archeologicznymi (Cyrek i in. 2009). Dwa rozdziały (Stefaniak i in. 2009d, Stefaniak 
i Bieroński 2009) są katalogami wszystkich dotąd opisanych stanowisk, z ich położeniem, 
literaturą, formami krasowymi, datowaniem, stratygrafią, badaniami archeologicznymi i 
paleontologicznymi. Pierwszy dotyczy Wyżyny Częstochowskiej, drugi Sudetów Wschodnich,   

Główna wartość monografii i mojego w niej udziału polega na podsumowaniu istniejącej 
wiedzy, uzupełnienionej o nowe fakty, w syntetycznej publikacji dotyczącej obszarów 
krasowych, bardzo ważnych w punktu widzenia palaeozoologii. 

Badania paleontologiczne na Krymie i analizy kopalnego DNA 

W roku 2007 nawiązałem współpracę z doc. dr hab. Bogdanem Ridushem z Uniwersytetu 
w Czerniowcach (Ukraina), który od początku lat 2000 prowadził badania w Jaskini Emine-Bair-
Khosar (Krym). Na podstawie umowy między naszymi Uczelniami, obowiązującej do dziś, 
prowadziliśmy wspólne prace wykopaliskowe w latach 1998 – 2013; przerwała je aneksja Krymu 
przez Rosję. Jaskinia Emine-Bair-Khosar jest unikalnym w skali światowej stanowiskiem typu 
jaskinia-pułapka. Do dużej i głębokiej studni wejściowej wpadały zwierzęta od mamuta po małe 
kręgowce i owady. Brak dużych drapieżników sprawił, że zachowały się całe szkielety stanowiąc 
unikalny materiał badawczy. Swoiste warunki depozycji zapwniły bardzo dobry stan zachowania 
się szczątków, często ze świetnie zachowanym kopalnym DNA, co zaowocowało licznymi 
pracami. Ważną tematyką badawczą, którą zapoczątkowałem w Zakładzie Paleozoologii były 
badania antycznego DNA. Prowadziłem je wspólnie ze zmarłą nagle w 2015 roku dr hab. Aną 
Stankovic oraz prof. dr hab. Piotrem Węgleńskim i ich zespołem z Instytutu Genetyki i 
Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pierwsza publikacja dotycząca tego tematu (Stanković i in. 2011) przedstawiała wyniki 
badań antycznego DNA ze szczątków Cervus elahus LINNAEUS, 1758 z tej jaskini. Bardzo ważne 
było stwierdzenie obecności dwóch różnych populacji tego gatunku w okolicach jaskini w 
okresie późnego plejstocenu (MIS 3). Na początku tego okresu (interstadiał Bryansk-Dunayevo) 
Krym zasiedlała forma zbliżona do dzisiejszego C. e. hippelaphus (haplogrupa C) żyjącego na 
Bałkanach. Pod koniec tego interstadiału ustąpiła miejsca formie zbliżonej do C. elaphus 
songaricus i C. elaphus sibiricus z obszarów Chin i Mongolii. Można przypuszczać, że ten 
epizod był skorelowany ze zmianami klimatu, roślinności i inwazją gatunków zimnolubnych, 
związanych z terenami stepotundry i stepów Środkowej Azji. Według nas w czwartorzędzie 
Krym mógł pełnić rolę swoistego refugium dla fauny i flory. 
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W drugim opracowaniu dotyczącym Jaskini Emine-Bair-Khosar (Van Asperen i in. 2012) 
przedstawiono morfologię i morfometrię dwóch form wymarłych koniowatych: Equus 
hydruntinus (REGALIA, 1907) i Equus ferus latipes (GROMOVA, 1949). Pierwszy z nich był 
bardzo liczny, a jego stosunkowo dobrze zachowany materiał obejmuje m.in. dwie prawie 
kompletne czaszki, co jest rzadkie w materiałach paleontologicznych. Budowa i wymiary 
szczątków E. hydruntinus wskazują na adaptacje do chłodnego i suchego klimatu, który panował 
w okresie depozycji szczątków na Krymie. Drugim gatunkiem był reprezentant linii 
kabaloidalnej koniowatych E. ferus latipes, charakterystyczny dla Wschodniej Europy i Syberii, 
większy i lżej zbudowany od form z Europy Zachodniej. Wynikać to może z korzystniejszych 
warunków środowiskowych i obfitości pożywienia, które wtedy panowały na płaskowyżu 
Chatyrdag. Oba gatunki współwystępowały w niektórych profilach jaskini. Interesująca jest mała 
liczba osobników młodocianych wśród szczątków Equidae, w przeciwieństwie do innych grup 
roślinożerców, których szczątki znaleziono w tej jaskini. Wynikać to może z sezonowych 
migracji oraz krasowego charakteru płaskowyżu. Młode z matkami mogły przebywać niżej w 
dolinach w pobliżu źródeł wody. Potwierdza to także przewaga szczątków E. hydruntinus, które 
preferują suchsze obszary niż E. ferus latipes. 

W ogólnej publikacji dokumentającej dotychczasowy stan prac badawczych w Jaskini 
Emine-Bair-Khosar (Ridush i in. 2013) przedstawiono szczegółowy opis jaskini, osadów, profili, 
poglądy na jej powstanie, oraz stratygrafię osadów na tle budowy geologicznej i 
geomorfologicznej płaskowyżu Chatyrdag. Opisano główne taksony: ponad 50 gatunków 
zwierząt, których szczątki znaleziono w jaskini i genezę ich depozycji w osadach. Obok form 
wymarłych występują tu gatunki, których brak we współczesnej faunie Krymu, gdyż wycofały 
się na inne obszary. Podano także wyniki datowań bezwzględnych kości. Większość dotychczas 
wydatowanych szczątków pochodzi z okresu od interstadiału Vitachiv (MIS 3) po holocen. 
Jednakże istnieje tu przerwa, która może być korelowana z okresem maksimum ostatniego 
glacjału (LGM, MIS 2). Mógł istnieć wtedy czop śnieżny, który blokował studnię wejściową, 
uniemożliwiając depozycję szczątków. Prześledzono zmiany fauny w poszczególnych okresach i 
zrekonstruowano zmiany środowiska przyrodniczego na płaskowyżu w porównaniu do innych 
stanowisk z Krymu. W okresie MIS 3 panowały warunki stepowe, jednak z obszarami leśnymi 
lub lasostepem w niższych położeniach. 

W ostatniej publikacji traktującej o wynikach badań Jaskini Emine-Bair-Khosar 
(Gąsiorowski i in. 2014) zawarto wyniki badań izotopowych szczątków jelenia szlachetnego i 
żubra pierwotnego Bison priscus BOJANUS, 1827 z tej jaskini. Stwierdzono, że w okresie MIS 3 
na płaskowyżu Chayrdag dominowała roślinność trawiasta, która stanowiła podstawę diety, a 
klimat był cieplejszy i suchy. Pod koniec okresu MIS 3 i na początku LGM nastąpiło pogorszenie 
warunków klimatycznych i rozwój zbiorowisk tundrowych. Polepszeniu klimatu w późnym 
glacjale towarzyszył rozwój zbiorowisk leśnych w pobliżu jaskini. Stwierdzono różnice w diecie 
i zachowaniu pomiędzy tymi dwoma gatunkami. Żubr pierwotny był gatunkiem mniej 
migrującym, o stałej diecie złożonej z traw. Jeleń szlachetny eksplorował zarówno wyżej 
położone obszary stepowe, gdzie w diecie dominowała roślinność trawiasta, jak i niżej położone 
doliny, gdzie występowały lasy i lasostepy, a jego dieta zawierała zarówno trawy jak i liście. 

W badania kopalnego DNA wpisują się publikacje opisujące wyniki badań antycznego 
DNA niedźwiedzia jaskiniowego z Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (Baca i in. 2012, 2014). W 
pierwszej zawarto wstępne wyniki analiz paleogenetycznych. Analiza trzech próbek wykazała, że 
należą one nie do typowego niedźwiedzia jaskiniowego Ursus spelaeus, jak do tej pory sądzono, 
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ale do Ursus ingressus RABEDER, HOFREITER, NAGEL ET WITHALM, 2004, opisanego z obszaru 
południowej i wschodniej Europy i Uralu. Jest to pierwsza informacja o występowaniu tego 
gatunku na północ od łuku Karpat i jednocześnie jedno z jego najstarszych stanowisk. Sekwencje 
U. ingressus z Polski są najbardziej zbliżone do okazów z Uralu i Słowenii, co może wskazywać 
na migracje pomiędzy Europą Środkową i populacjami z Europy Wschodniej. Starszy wiek 
próbek z Jaskini Niedźwiedziej w porównaniu z próbkami z innych części Europy oraz bliskość 
do tych z populacji z Uralu, wskazuje, że ekspansja U. ingressus na wschód i południe zaczęła się 
od obszaru Polski. W kolejnej pracy uzupełniono te informacje o analizy kolejnych próbek oraz 
wyniki nowych datowań metodą uran-tor. Potwierdzono wcześniejsze przypuszczenia o 
pokrewieństwach U. ingressus z Jaskini Niedźwiedziej. Stwierdzono, że haplotypy mtDNA U. 
ingressus tworzą jedno skupienie, różniący się od haplotypów niedźwiedzi jaskiniowych z innych 
stanowisk w Europie. Wyniki datowań wykazały, że U. ingressus pojawił się w regionie 
Sudeckim co najmniej 80000 lat temu, lub nawet wcześniej. Może to sugerować, że pojawienie 
się U. ingressus na obszarze Polski poprzedzało kolonizację Alp, Jury Szwabskiej i Bałkanów. 
Możliwe jest, że migracja tego gatunku przebiegała wzdłuż łuku Karpat i Sudetów. 

Ostatnia publikacja z zakresu badań nad kopalnym DNA jest poświęcona historii jesiotra na 
obszarze Morza Bałtyckiego (Popović i in. 2014). W pracy wykorzystano próbki pochodzące ze 
188 okazów jesiotra z wykopalisk archeologicznych z obszaru Polski, w tym pochodzących z 
badań Zakładu Paleozoologii z Dolnego Śląska i stanowiska Nieszawa Kolonia, zlokalizowanego 
przy ujściu Bugu do Wisły. Należą one do jednych z najstarszych uzyskanych dat dla jesiotra z 
obszaru Europy. W literaturze toczyła się dyskusja który z gatunków jesiotra występował w 
Bałtyku i naszych rzekach: jesiotr zachodni Acipenser sturio LINNAEUS, 1758, czy jesiotr 
osronosy Acipenser oxyrinchus MICHILL, 1815. Wyniki naszych badań wskazują na bliskie 
pokrewieństwo okazów kopalnych z kanadyjskimi populacjami A. oxyrinchus. Jesiotr ostronosy 
skolonizował Bałtyk prawdopodobnie około 4–5 tysięcy lat temu, a przez co najmniej 2 tysiące 
lat był dominującym gatunkiem. Z pewnością kolonizację Bałtyku przez jesiotra ostronosego 
poprzedziła jego hybrydyzacja z jesiotrem zachodnim. Populacje najbardziej zbliżone do 
wymarłego jesiotra bałtyckiego zasiedlają współcześnie rzeki St. John i St. Lawrence w 
Kanadzie. Naszym zdaniem te właśnie populacje powinny stanowić źródło dla restytucji jesiora 
w wodach polskich.  

Najważniejsze osiągnięcia w opisanych wyżej badaniach to: rozwiązanie problemu 
występowania i sukcesji dwu form jelenia szlachetnego na Krymie w oparciu o sekwencje DNA; 
wskazanie Krymu jako potencjalnego refugium; ustalenie występowania i wzajemnych relacji 
dwóch gatunków koni na Płaskowyżu Czatyrdahu; rekonstrukcja zmian środowiskowych na 
Płaskowyżu Czatyrdahu; ustalenie sposobu życia kopalnych jeleni szlachetnych i bizonów na 
Płaskowyżu Czatyrdahu na podstawie analizy izotopowej; ustalenie przynależności i 
pokrewieństw niedźwiedzia z Jaskini Niedźwiedziej, oraz dróg jego migracji na podstawie 
sekwencji DNA; prześledzenie historii zasieldenia Basenu Bałtyku przez jesiotra na podstawie 
sekwencji DNA. 

Badania teriologiczne 

Od roku 1991 uczestniczyłem jako wykonawca w interdyscyplinarnym projekcie o 
tematyce związanej z określeniem stopnia zmian środowisku przyrodniczego Masywu Śnieżnika 
spowodowanych antropopresją i klęską ekologiczną, która dotknęła ten obszar w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. Oprócz głównego tematu mieliśmy zrekonstruować na podstawie 
fauny kopalnej środowisko i jego zmiany w okresie od czwartorzędu po czasy historyczne. 
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Oprócz prac wykopaliskowych w Jaskini Niedźwiedziej moim zadaniem wraz z Markiem 
Kołaczem były badania współczesnej fauny ssaków. Te kilkuletnie badania z zastosowaniem 
odłowów w żywołapki, poszukiwaniem wypluwek i analizą literatury zostały opisane w rozdziale 
monografii, która ukazała się po zakończeniu projektu (Wiszniowska i Stefaniak 1996). W 
rozdziale tym przedstawiamy historyczny i współczesny obraz fauny ssaków. Stwierdziliśmy 
występowanie 42 gatunków (w czasach historycznych występowało ich 47), tym wcześniej 
nienotowanej smużki Sicista betulina PALLAS. Odnotowaliśmy zmiany związane z wysokością 
oraz niekorzystny wpływ wylesienia i powstania poręb na faunę ssaków, co spowodowało zanik 
gatunków leśnych i ekspansję form terenów otwartych i podmokłych: nornika burego i polnika. 

W opisanych badaniach istotne jest nowe stwierdzenie smużki w Masywie Śnieżnika i 
prześledzenie zmian fauny ssaków zależnie od wysokości nad poziom morza.   

Badania archeozoologiczne 

Ważną i bogatą w publikacje dziedziną moich badań była archeozoologia; badania te 
zostały podjęte w Zakładzie Paleozoologii pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku przez 
zespół badawczy w skład którego weszła dr hab. Teresa Wiszniowska i ja, a później dołączył do 
nas dr Paweł Socha. Efektem badań były zarówno opracowania monograficzne stanowisk jak i 
prace dotyczące poszczególnych zagadnień. 

Pierwotnie skoncentrowano się na współpracy z archeologami wrocławskimi. W pierwszej 
z prac (Wiszniowska i Stefaniak 1995) opisano szczątki zwierząt ze stanowiska Rusko 34, g. 
Strzegom, którego wiek określono na okres halsztacki. Materiał obejmował szczątki zarówno 
zwierząt udomowionych (w większości szczątki bydła, pojedyncze fragmenty kości konia, świni, 
kozy), jak i dzikich, wśród których dominował jeleń szlachetny. Na materiał kostny jelenia 
szlachetnego składały się poroża ze śladami obróbki, znaleziono także pojedynczy fragment 
poroża łosia. Opisywane szczątki to zarówno odpady pokonsumpcyjne, jak i pozostałości 
pracowni rogowniczej, gdzie z poroży wykonywano różne narzędzia. Położenie szczątków 
poroża wewnątrz skrzyń, blisko wody, może wskazywać, że poroża były zmiękczane przez 
namaczanie w wodzie. Stanowisko to należało do nielicznych na Śląsku stanowisk z tego okresu, 
jak i też stanowisk pochodzących z poza większych osad. 

Kolejna praca dotyczącą tego samego obszaru (Wiszniowska i Stefaniak 1996) oparta była 
na materiale z dwóch wielokulturowych stanowisk: Rusko 43 i 44. Znaleziono tu tylko 
pozostałości zwierząt domowych, wśród których na obu stanowiskach dominowało bydło. 
Drugim liczniejszym gatunkiem była świnia. Pozostałe formy, takie jak owca i koza, koń i pies, 
reprezentowane były przez pojedyncze osobniki. Interesujące było znalezisko szczątków 
należących przypuszczalnie do kruka. 

W publikacji traktującej o szczątkach kostnych zwierząt z neolitycznego stanowiska w 
Polskiej Cerekwi koło Kędzierzyna Koźla (Wiszniowska i in. 2001) opisaliśmy nieliczne 
materiały, wśród których dominowały szczątki tura, między innymi fragmenty czaszki z 
możdżeniami i zębami należące do samicy. Druga grupa szczątków należała do bydła 
turopodobnego. Pozostały materiał obejmował nieliczne szczątki świni, owcy/kozy i konia. 
Szczątki pochodziły z grobów całopalnych, nosiły ślady opalenia. Występowały tu także odpady 
pokonsumpcyjne. Na uwagę zasługuje rzadkie na ziemiach polskich znalezisko szczątków tura w 
kontekście archeologicznym.  
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Kolejną grupę opracowań archeozoologicznych stanowiły opracowania monograficzne 
szczątków zwierząt pochodzących z badań Rynku Wrocławskiego i jego otoczenia. Rozpoczęte 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, zakrojone na szeroką skalę działania inwestycyjne i 
konserwatorskie (m. in. wymiana całej nawierzchni Rynku), dostarczyły bogatego i 
zróżnicowanego materiału archeologicznego, dzięki czemu Wrocław należy do najlepiej 
poznanych ośrodków miejskich w kraju. 

Pierwsze z opracowań (Socha i in. 1999) dotyczyło parceli przy ulicy Więziennej 11. 
Materiał pochodził z okresu od około 1250 roku do czasów nowożytnych, ale większość warstw 
kulturowych sięgała XVI wieku. Przebadano prawie 20 000 szczątków ssaków i ptaków 
udomowionych. Na szczególną uwagę zasługuje przewaga w kilku fazach osadniczych 
szczątków małych przeżuwaczy, co w połączeniu z informacją z badań archeologicznych i źródeł 
pisanych potwierdza obecność ludności żydowskiej na tym obszarze. Drugą grupę stanowiły 
szczątki bydła. Świnia była stosunkowo nieliczna w tych fazach, gdzie dominowały owca i koza. 
Znaleziono także szczątki konia, psa, kota i ptaków (kury, gęsi, kaczki) i szczupaka. 

W kolejnej publikacji dotyczącej szczątków kostnych z Wrocławskiego Rynku 
(Wiszniowska i in. 2001) opisano materiał liczący ponad 4000 szczątków zwierzęcych, z czego 
około 45% było oznaczalnych. Warstwy pochodziły z okresu od drugiej połowy XIII do połowy 
XIV wieku. Zdecydowana większość szczątków należała do ssaków i ptaków udomowionych. 
Zwierzęta dzikie reprezentowały jeleń szlachetny, zając, kuropatwa i sandacz. Udział kości bydła 
i świni był wyrównany, z nieznaczną przewagą bydła. Oprócz tego mieszkańcy 
średniowiecznego Rynku spożywali mięso małych przeżuwaczy. Szczątki konia stanowiły około 
1,5% badanego materiału. Znaleziono także szczątki kota i psa. Wśród ptaków domowych 
dominowała kura, ponadto obecne były kości gęsi i kaczki. Wiek uboju wskazuje, że zabijano 
głównie zwierzęta dorosłe. Część kości (w tym jelenia szlachetnego) stanowiła surowiec do 
produkcji ozdób i narzędzi, jednak większość miała charakter odpadów pokonsumpcyjnych. Na 
uwagę zasługuje kość łokciowa człowieka ze śladami cięć, znaleziona w okolicy pręgierza. 
Rozmiary opisywanych zwierząt były podobne jak i w innych stanowiskach średniowiecznych z 
obszaru Polski. 

Ostatnią z prac dotyczących badań Rynku Wrocławskiego (Wiszniowska i in. 2002) była 
publikacja poświęcona działce mieszczańskiej Rynek 50 – Igielna 18. Opracowano 10 000 
szczątków kostnych z poziomów datowanych na okres od połowy XIII, poprzez XIII – XIV, 
XVII – XVIII do XIX – XX wieku. We wszystkich fazach osadniczych dominowały kości bydła 
i świni. Bydło przeważało w fazie najstarszej i najmłodszej, w pozostałych najwięcej było 
szczątków świni. W fazie najstarszej występowało prymitywne bydło turopodobne. Prymitywne 
formy świni występowały z różną częstością we wszystkich fazach osadniczych. Szczątki 
owcy/kozy były mniej liczne we wszystkich fazach, jednak zwierzęta te grały pewną rolę w 
diecie mieszkańców posesji. Resztę szczątków ssaków domowych stanowiły kości psa i kota. 
Ptaki reprezentowane były przez najbardziej liczne szczątki kury, kaczkę i gęś. W fazie 
współczesnej stwierdzono występowanie dzika. Ponadto spośród zwierząt dzikich w XIV wieku 
stwierdzono szczątki zająca i jesiotra, co może przemawiać za wyższym statusem ekonomicznym 
mieszkańców tej działki. Duży procent szczątków stanowiły różnego typu odpady 
poprodukcyjne, co świadczy o istnieniu warsztatu rzemieślniczego. 

Kolejne opracowanie (Wiszniowska i in. 2005) dotyczyło okolic placu Nowy Targ i Hali 
Targowej, gdzie miała miejsce pierwsza lokacja miasta przez Henryka Brodatego. Materiał 
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obejmował ponad 6 000 szczątków kostnych zwierząt, głównie udomowionych. Większość 
szczątków we wszystkich poziomach należała do bydła. W starszych fazach osadniczych 
(przedlokacyjnych) szczątki owcy i kozy przeważały nad kośćmi świni, co jest zgodne z 
obserwacjami z innych ośrodków miejskich we wczesnym średniowieczu. Później hodowla i 
konsumpcja świń zyskała na znaczeniu wraz z rozwojem miasta. Oprócz tego znaleziono szczątki 
konia, psa, kota, kury, kaczki i gęsi. Zwierzęta dzikie to pojedyncze fragmenty dzika, sarny, tura 
lub żubra. 

Część badań archeozoologicznych prowadziliśmy w województwie łódzkim, we 
współpracy z Muzeum Archeologicznym w Łodzi. Badania te prowadziłem z doktorantką 
Zakładu Paleozoologii (moją magistrantką) mgr Teresą Piskorską. Pierwsza nasza publikacja 
dotyczyła stanowiska w Pęcławicach, powiat Łęczyca (Stefaniak i Piskorska 2011). Stanowisko 
miało charakter wielokulturowy, poziomy kulturowe obejmowały okres od kultury łużyckiej po 
późne średniowiecze, jednak większość szczątków zwierząt pochodziła z młodszego okresu 
przedrzymskiego i późnego średniowiecza. Szczątki były słabo zachowane. Obejmowały odpady 
pokonsumpcyjne i półprodukty czy wyroby z kości (zgrzebła, łyżwy). Przeważały szczątki bydła, 
drugą grupę stanowiły kości świni. Szczątki konia miały podobną liczebność co owca i koza, co 
jest stosunkowo rzadkie w średniowiecznych stanowiskach archeozoologicznych. Część 
szczątków konia miała zmiany patologiczne, co może wskazywać, że osobniki chore kierowano 
do konsumpcji. Występowały tu także nieliczne szczątki psa. Spośród ptaków udomowionych 
występowała kura. Zwierzęta dzikie reprezentowane były przez jelenia szlachetnego i żurawia, o 
dość znacznych rozmiarach. Stanowisko w Pęcławicach należy do nielicznych w Polsce 
stanowisk reprezentujących mniejsze ośrodki osadnicze. 

Kolejne stanowisko z tego obszaru było także wielokulturowe (Piskorska i Stefaniak 2012): 
Lutomiersk – Koziówki 3 a-c. Większość z 2 400 szczątków kostnych była źle zachowana, 
przepalona. Najwięcej pochodziło z okresu kultury łużyckiej, gdzie dominowało bydło. Drugim 
co do liczebności gatunkiem była świnia. Stosunkowo duży udział miały szczątki konia, 
liczniejsze niż szczątki owcy i kozy. Dzikie zwierzęta reprezentował jeleń szlachetny. W 
poziomie kultury trzcinieckiej dominowało bydło oraz świnia; oznaczono też nieliczne szczątki 
konia i owcy. W bogatym materiale z okresu kultury przeworskiej przeważały, jak w innych 
poziomach, szczątki bydła. Na drugim miejscu znajdowały się szczątki owcy i owcy/kozy. 
Znaleziono też szczątki konia i jelenia szlachetnego. Nieliczne szczątki z późnego średniowiecza 
reprezentowały świnię, bydło i jelenia szlachetnego. Najuboższe były warstwy należące do 
kultury pomorskiej, gdzie występowały tylko szczątki bydła i owcy. We wszystkich fazach 
dominowało bydło, ze zwiększonym udziałem świni w późnym średniowieczu. Godny uwagi jest 
znaczny udział szczątków konia, szczególnie w starszych okresach osadniczych. Na jednym z 
paliczków znaleziono ślady cięcia co sugeruje pokonsumpcyjny charakter szczątków. W 
większości faz występowały szczątki jelenia szlachetnego, co wskazuje na obecność lasów i 
znaczenie łowiectwa. 

Ostatnia publikacja z obszaru województwa łódzkiego (Stefaniak i in. 2015) przedstawia 
analizę 408 szczątków kostnych, w większości noszących ślady przepalenia. Materiały 
pochodziły z okresu kultury pucharów lejkowatych, łużyckiej, przeworskiej oraz nowożytności. 
Na dwóch fragmentach kości długich stwierdzono ślady cięcia wskazujące na pokonsumpcyjny 
charakter szczątków. Największy udział miały kości bydła. Drugą pod względem liczebności 
grupą były małe przeżuwacze: owca lub kozę. Szczątki świni domowej stanowiły niewielką 
proporcję. Dość wysoki udział szczątków konia, niektórych ze śladami cięcia i filetowania, może 
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wskazywać na ich pokonsumpcyjny charakter. Jest to zgodne z poglądem, że na ziemiach 
polskich na konie polowano do okresu neolitu. Pojedyncze szczątki należały do nieoznaczonych 
bliżej przeżuwaczy oraz drapieżnych. Ludność osady neolitycznej w Zgórzu wykorzystywała w 
znacznym stopniu zwierzęta hodowlane. Uzupełnieniem gospodarki było także łowiectwo 
(szczątki jelenia szlachetnego, czy też konia). 

Jedna z naszych publikacji (Piskorska i Stefaniak 2014) dotyczy stanowisk 
zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Materiał pochodził z pięciu stanowisk, 
określonych jako należące do kultury łużyckiej i przeworskiej. Fragmenty kości były bardzo źle 
zachowane, w większości przepalone, co bardzo utrudniło identyfikację. W obiektach obu kultur 
dominowały szczątki bydła, o zróżnicowanym wieku osobniczym, co świadczy o silnie 
rozwiniętej hodowli tego gatunku. Oprócz bydła znaleziono nieliczne szczątki świni, małych 
przeżuwaczy i konia. 

Wartość opisanych wyżej badań polega na dostarczeniu informacji o gatunkach i sposobach 
wykorzystania zwierząt domowych, stopniu zaawansowania ich hodowli, statusie ekonomicznym 
mieszkańców wczesnych miast i mniejszych osad różnych kultur Dolnego Śląska, Śląska, 
regionu Łodzi i Podkarpacia. 

Publikacje historyczne 

Niektóre z moich publikacji dotyczą historii instytucji i organizacji, w których działali 
pracownicy Zakładu, historii badań prowadzonych przez Zakład Paleozoologii, historii kolekcji 
Zakładu oraz wspomnień pośmiertnych. 

Dwie publikacje o takim charakterze ukazały się w tomie poświęconym 45 leciu odkrycia 
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Pierwsza z nich (Stefaniak i Szefer-Michalak 2012) dotyczy 
ostatniego okresu działalności Zespołu Opiniodawczo-Doradczego przy Rezerwacie Przyrody 
Jaskinia Niedźwiedzia, którego od roku 2006 jestem sekretarzem. W tym czasie prace zespołu 
koncentrowały się na nowym regulaminie użytkowania Jaskini, kwestiach kontroli w 
Rezerwacie, oraz opiniowaniu prac eksploracyjnych, badawczych i inwestycyjnych. Drugą 
(Stefaniak 2012b) publikacją było wspomnienie o zmarłym w 2012 roku dr Jerzym Bierońskim, 
zasłużonym geomorfologu i hydrologu, który od samego początku uczestniczył w badaniach 
Jaskini Niedźwiedziej, a od lat sześćdziesiątych badał także inne jaskinie Sudetów. 

Z okazji 40-lecia odkrycia Jaskini Niedżwiedzie w Kletnie postanowiliśmy wydać tom 
jublieuszowy podsumowujący dotychczasowe badania w Jaskini oraz działalność związaną z jej 
ochroną, odkryciami, historią udostępnienia, życiem codziennym itd. Byłem autorem lub 
współautorem trzech rozdziałów. Pierwszy (Stefaniak 2006) dotyczył historii Naukowego 
Komitetu Opiekuńczego Jaskini Niedźwiedziej, jednego z pierwszych komitetów tego typu. 
Przyczynił się on znacznie do ochrony jaskini. W kolejnych dwóch rozdziałach (Stefaniak i 
Socha 2006, Stefaniak i in. 2006) opisano historię badań paleontologicznych i teriologicznych (z 
wyjątkiem badań chiropterologicznych) w Jaskini Niedźwiedziej i w Masywie Śnieżnika, m. in. z 
moim udziałem. 

Podczas konferencji z okazji jubileuszu Ojcowskiego Parku Narodowego postanowiliśmy 
razem z dr Pawłem Sochą przygotować opracowanie dotyczące XIX-wiecznej kolekcji 
pochodzącej z badań C. F. Roemera i O. Grubego w jaskiniach Parku i jego okolic (Socha i 
Stefaniak 2006). Kolekcja, która znalazła się w Zakładzie Paleozoologii, obejmuje znaczną liczbę 
szczątków kostnych i artefaktów, opisanych przez C. F. Roemera w czasopiśmie 
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Palaeontographica. Była to pierwsza praca paleontologiczna z obszaru Polski i początek historii 
badań paleontologicznych i archeologicznych w naszych jaskiniach.  

Najważniejsza z wymienionych publikacji to artykuł dotyczący prawie zapomnianej lecz 
ważnej kolekcji C. F. Roemera and O. Grubego.  

 
Podsumowanie dotychczasowego dorobku i działalności naukowej (szczegółowe zestawienie 
i opis dorobku zawarte są w załączniku nr 5) 
 

Moja działalność badawcza od samego początku mojej pracy zawodowej realizowana jest 
wielotorowo. Główny wątek badań stanowi ewolucja, zmienność morfologiczna i etapy 
zasiedlenia przez jeleniowate obszaru Polski i środkowo-wschodniej Europy. Badania te były 
realizowane z pomocą grantów, których byłem lub jestem współwykonawcą (1 MNiSW i 3 
NCN). Z grantów tych były finansowane prace wykopaliskowe, które dostarczyły materiałów do 
badań i datowań, oraz wyjazdy badawcze. Pozostałe środki wykorzystywane w badaniach 
pochodziły ze srodków statutowych i własnych ambicji badaczych, a także umów zleceń 
instytucji badawczych, firm i muzeów (prace archeozoologiczne).  

Kolejne równie ważne obszary badań to opracowanie stanowisk paleontologicznych i 
archeologicznych z neogenu i czwartorzedu, zarówno jaskiniowych jak i otwartych z obszaru 
środkowej Europy. Obejmowały one zarówno badania kopalnej fauny w szerokim aspekcie, nie 
tylko morfometrycznym, ale także datowań wieku bezwzględnego, prześledzenia szlaków 
migracji i obszarów refugialnych, etapów zasiedlenia przez faunę i grupy ludzkie, rekonstrukcji 
zmian środowiska przyrodniczego w przeszłości na podstawie szczątków zwierząt. W tych 
pracach były szeroko wykorzystywane badania kopalnego DNA i badania izotopowe. Ważny 
element stanowią prace podsumowujące wyniki dotychczasowych badań obszarów krasowych 
Dolnego Śląska i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Osobny wątek stanowią prace archeozoologiczne, które pomagają odtworzyć życie 
dawnych społeczeństw i zmiany preferencji żywieniowych, a także wykorzystanie surowców 
pochodzenia zwierzęcego w przeszłości. Także niewątpliwie mimo niewielkiej liczny 
opublikowanych prac należy wymienić prace teriologiczne oraz prace poświęcone historii badań i 
działalności ciał kolegialnych dla ochrony przyrody. 

Mój dotychczasowy dorobek badawczy obejmuje 46 publikacji recenzowanych, 32 

rozdziałów w książkach (bez doniesień konferencyjnych i publikacji popularnonaukowych). 18 
z nich stanowią artykuły opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Większość 
stanowią ważne dla reprezentowanych dziedzin periodyki takie jak: Quaternary International, 
Palaeontologia Electronica, Palaeontographica, International Journal of Osteoarchaeology, 
Journal of Biogeography, Journal of Archaeological Sciences, Naturwissenschaften, HOMO. 
Journal of Comparative Human Biology, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – 
Abhandlungen. Dotychczas opublikowane prace indeksowane w bazie Web of Science cytowane 

były 103 razy (bez autocytacji), a mój indeks Hirscha (wg. Web of Science) wynosi 7 (stan na 
dzień 31.12.2015). Sumaryczny Impact Factor (zgodny z rokiem opublikowania) wynosi 43.538 

(43.538 dla prac opublikowanych po doktoracie) Sumaryczna liczba punktów MNiSW za 
publikacje naukowe wynosi dla prac opublikowanych i rozdziałów w monografiach (zgodny z 
rokiem opublikowania) wynosi 974 (w tym 747 punktów za publikacje w czasopismach 
indeksowanych w JCR). 

Byłem redaktorem dwóch monografii naukowych (Tyc i Stefaniak 2007, Stefaniak i in. 
2009) i czterech tomów konferencyjnych. W monografiach tych byłem współautorem 13 
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rozdziałów. Ponadto byłem współautorem rozdziałów w 12 innych opracowaniach 
monograficznych oraz 5 rozdziałów w książkach. Ich wykaz zamieszczono w załączniku nr 9. 

Badania te prezetowałem samodzielnie lub we współautorstwie na 21 konferencjach 
międzynarodowych i krajowych, gdzie prezentowano 31 referatów i 21 posterów. Byłem 
członkiem komitetu organizacyjnego następujących konferencji i sympozjów naukowych: 
International Conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 25th -28th June, 2013, 
International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8-MIS 3 cultures-
environment-chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012, International Conference 
KarstiCryokarst. 25th Speleological School, 8th GLACKIPR Symposium, Sosnowiec-Wrocław, 
Poland, March 19-26 , 2007, 49 Sympozjum Speleologicznego. Sekcji Speleologicznej Polskiego 
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Załęcze Wielkie, 22-25.10.2015, 48 Sympozjum 
Speleologicznego. Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 
Kletno, 16-19.10.2014, 41 Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej Polskiego 
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kletno, 18-21.10.2007. 

W roku 2011 zostałem uhonorowany nagrodą I-go Stopnia (dyplom i medal) nagrody im. 
Marii Markowicz-Łohinowicz, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcji 
Speleologicznej, za współredakcję książki: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds) 2009. Karst of 
the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies 
of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 536 pp.), 
oraz nagrodą I-go Stopnia (dyplom i medal) nagrody im. Marii Markowicz-Łohinowicz, 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcji Speleologicznej za zbiorową 
publikację: Cyrek K., Socha P., Stefaniak K., Madeyska T., Mirosław-Grabowska J., Sudoł M., 
Czyżewski Ł. 2010. Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental 
background. Quaternary International, 220, 1-2: 5-30.  

Dwukrotnie otrzymałem nagrody za działalność naukową, 4 razy za działalność 
oganizacyjną, trzykrotnie nagrody indywidualne od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i 
Dyrektora Instytutu Biologii Środowiskowej. W roku 2010 otrzymałem List gratulacyjny Jego 
Magnificencji Rektora UWr za osiągnięcia naukowe związane z odkryciem pierwszych 
szczątków kostnych neandertalczyka z obszaru Polski. Ponadto otrzymałem 2 nagrody 
jubileuszowe i honorowy znak w stopniu brązowym „Przyjaciel Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego, od Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Śląskiego. 

Moja długoletnia praca na Uczelni, na początku w charakterze pracownika naukowo-
technicznego a później na etacie adiunkta wiązała się z intensywną działalnością dydaktyczną. 
Prowadziłem i prowadzę samodzielnie lub współprowadziłem 5 wykładów, ćwiczenia, zajęcia 
terenowe, pracownie specjalistyczne i seminaria. Byłem promotorem 30 prac magisterskich. 
Samodzielnie przygotowałem i prowadziłem w latach 2013-2015 zajęcia z przedmiotu 
„Quaternary Ecology” w ramach programu Erasmus dla studentów z Czech. Zajęcia te 
wypełniały lub nawet przekraczały obowiązujące pensum dydaktyczne, za wyjątkiem roku 
2000/2001, w którym zacząłem pracę na stanowisku adiunkta, roku 2007/2008, 2011/2012 i 
2012/2013, w których przebywałem na urlopie naukowym. W sumie przeprowadziłem 3177 
godzin dydaktycznych. Jestem także promotorem pomocniczym jednego doktoratu. 

Od roku 2008 prowadziłem prace wykopaliskowe w Jaskini Emine-Bair-Khosar na Krymie 
(Ukraina) wspólnie z doc. dr hab. Bogdanem Ridushem z Uniwesytetu w Czerniowcach 
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