
Ciekawe dlaczego – 
rybom wyrosły nogi 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat prehistorii. 

 

 

Czym jest prehistoria? 

 

Prehistorią nazywamy czasy, w których ludzie nie zapisywali jeszcze tego, co działo 

się z nimi i z otaczającym ich światem. To historia Ziemi od jej powstania do wynalezienia 

pisma, co miało miejsce około 5500 lat temu. 

Pierwsze prawdziwe pismo wynaleźli Sumerowie, lud zamieszkujący obszar 

nazywany dziś Środkowym Wschodem. 

Ziemia powstała około 4600 milionów lat temu.  

 

 

 

 

 

Skąd wiemy tak wiele o prehistorycznych stworzeniach? 

 

Ludzie, którzy badają prehistorię, pracują jak detektywi, powoli i starannie gromadząc 

informacje i wskazówki z badania i obserwacji skamielin – kamiennych pozostałości zwierząt 

i roślin, które umarły wiele milionów lat temu. 

Większość skamielin powstała po tym, jak martwa roślina czy też zwierzę opadło na 

dno rzeki, jeziora lub morza, gdzie przykrywała je powoli warstwa piasku lub mułu.  

W ciągu wielu milionów lat piasek i muł twardniał i zamieniał się w skałę, 

przechowując skamieniałe rośliny i zwierzęta.  

 

 



Kiedy zaczęło się życie na Ziemi? 

 

Na początku Ziemia była ogromną kulą rozpalonej, gotującej się skały. Minęły 

miliony lat, nim jej powierzchnia ostygła na tyle, żeby mogło się na niej rozwinąć życie. 

Pierwsze żywe stworzenia pojawiły się prawdopodobnie około 4000 milionów lat temu, 

naukowcy nie znaleźli jednak żadnych skamielin, które by to potwierdziły. Najstarsze znane 

skamieliny należą do malutkiej bakterii, która żyła w oceanach 

około 3500 milionów lat temu. 

Pierwsze wielokomórkowe istoty wyglądały jak robaki, 

meduzy lub zawilce. Ich ciała pozbawione kości były miękkie i 

gąbczaste.  

 

Czym jest ewolucja? 

 

Ewolucja to proces stopniowej przemiany jednej istoty żywej w drugą. Zachodzi to 

bardzo, bardzo powoli. Pierwsze bakterie były malutkimi pojedynczymi komórkami. Trzeba 

było 2500 milionów lat, żeby powstały z nich większe stworzenia o ciałach składających się z 

wielu komórek.  

 

 

 

 

Kiedy w oceanach pojawiły się ryby? 

 

Ryby, które ukształtowały się około 500 milionów lat temu, były pierwszymi 

zwierzętami z prawdziwym kręgosłupem. Nie miały jednak szczęk a ni płetw i wyglądały jak 

obecnie kijanki. 

Pozbawione szczęk koniecznych do gryzienia i żucia, pierwsze ryby takie jak 

Arandaspis wsysały niczym odkurzacz malutkie istoty leżące 

na dnie morza. 

Dunkleosteus miał aż sześć metrów długości, nie był 

jednak rekinem. Ten przerażający potwór należał do grupy ryb 



opancerzonych, a to ze względu na płyty kostne chroniące jego głowę przed zębami 

napastnika.  

 

Czy w czasach prehistorycznych żyły rekiny? 

 

Z pewnością tak – rekiny pływały w morzach już 400 milionów lat temu. Należały do 

jednych z pierwszych kręgowców, u których rozwinęły się szczęki i twarde zęby. Były równie 

groźne i niebezpieczne, jak współczesne rekiny! 

Nie chcielibyśmy pływać obok Stethacanthusa. 

Górna część jego niezwykłej płetwy grzbietowej w 

kształcie litery T pokryta była ostrymi kolcami, podobnie 

jak jego głowa.  

 

Czym były skorpiony morskie? 

 

Skorpiony morskie były groźnymi drapieżnikami o ostrych, kolczastych szczypcach, 

którymi łapały swe ofiary. Żyły w tym samym czasie, 

co pierwsze rekiny i miały około dwóch metrów 

długości. Nie miały kręgosłupa, ale ich ciała były 

pokryte twardym szkieletem zewnętrznym..  

 

 

 

Dlaczego ryby wysuwały głowę nad wodę? 

 

Większość ryb pobiera tlen poprzez skrzela. Kiedy jednak pojawiły się rośliny lądowe, 

wydarzyło się coś dziwnego – u niektórych rodzajów ryb pojawiły się płuca, które pozwalały 

oddychać powietrzem. Naukowcy nazywali te stworzenia rybami dwudysznymi i stwierdzili, 

że powstały one dlatego, gdyż w zamieszkiwanych przez nich płytkich rzekach i jeziorach 

było za mało tlenu.  

 

 

 



Dlaczego rybom wyrosły nogi? 

 

Niektórym rybom wyrosły nie tylko płuca – ich płetwy zamieniły się w nogi, a same 

ryby stały się zwierzętami lądowymi! Pierwsze czworonożne zwierzęta, Acanyhostega i 

Ichtyostega  pojawiły się na Ziemi około 370 milionów lat temu. Większość czasu spędzały w 

wodzie, mogły jednak także wypełzać na ląd. 

Acanyhostega i Ichtyostega były przodkami płazów – 

zwierząt, które mogą żyć na lądzie, ale które składają jaja w 

wodzie.  

 

 

Skąd wziął się węgiel? 

 

Większość węgla, który dzisiaj spalamy, powstała z pozostałości po prehistorycznych 

lasach, pokrywających ląd w okresie od 355 do 290 milionów lat temu. Okres ten nazywany 

jest karbonem. 

Gigantyczne rośliny – widłaki górowały nad 

ciepłymi torfowymi bagnami w karbonie. Niektóre z 

nich osiągały wysokość 40 metrów – tyle, co 

piętnastopiętrowy wieżowiec! 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Rybom wyrosły nogi i inne pytania na 

temat prehistorii” Jackie Gaff. 

 

 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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