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1.  WPROWADZENIE 

 

Rekonstrukcja funkcji mechanicznych elementów szkieletowych kopalnych organizmów 

jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań w paleobiologii. 

Podstawowym źródłem informacji o funkcjonowaniu zwierzęcia w środowisku są dane 

morfologiczne kości, a także analiza sedymentologiczna (rodzaj i cechy osadu, w którym 

pogrzebany został dany osobnik) i geochemiczna, oraz współwystępująca z nim flora i fauna. 

Inną powszechną metodą w rekonstruowaniu funkcji mechanicznych jest również porównanie 

z gatunkami żyjącymi współcześnie, a najbardziej wiarygodny obraz daje powiązanie 

wszystkich możliwych metod. 

Nowe odkrycia paleontologiczne oraz bogatszy zbiór skamieniałości umożliwiają 

przeprowadzenie szczegółowszych badań morfologicznych, a nawet zastosowania zupełnie 

nowych technik badawczych dla uzyskania precyzyjnych informacji i rozwiązania 

problematycznych wcześniej kwestii. Ma to istotne znaczenie, ponieważ niektóre grupy 

organizmów kopalnych są unikatowe ze względu na swoistą anatomię czy pozycję 

filogenetyczną i nie można ich porównać bezpośrednio z żadnymi ze współcześnie żyjących. 

Doskonałym przykładem są tutaj temnospondyle, czyli wymarła grupa płazów egzystujących 

w wodnych lub ziemno-wodnych ekosystemach, począwszy od wczesnego karbonu (ok. 340 

mln lat temu) aż do wczesnej kredy (120 mln lat) (Milner, 1990). Pokrojem ciała, gatunki 

dużych temnospondyli przypominały współcześnie żyjące krokodyle, jednakże są od nich 

bardzo odlegle taksonomicznie, natomiast ich najbliżsi ewolucyjnie krewniacy to 

współczesne Lissamphibia (np. żaby i salamandry), które morfologicznie są całkowicie 

odmienne. Dla grup takich jak temnospondyle, które mimo, że są już znane w paleontologii 

od XIX wieku i doczekały się setek publikacji naukowych (np. Schoch, 2013 i in.), wiele 

kwestii dotyczących ich biologii, tj. behawioru, ontogenezy, sposobu lokomocji czy 

odżywiania, nadal pozostaje dyskusyjnymi. 

Jedną z nowoczesnych technik badawczych stosowanych w paleontologii jest histologia – 

nauka o mikrostrukturze i funkcji tkanek – tutaj dotyczy ona tylko tkanki kostnej. Niestety, 

histologia wiąże się z cięciem i szlifowaniem badanych kości, zatem jej zastosowanie jest 

ograniczone (lub nawet wykluczone) w przypadku nielicznych i wartościowych okazów. 

Inną, powszechną dziś w paleontologii metodą służącą do prezentowania właściwości 

biomechanicznych i wytrzymałości kości jest 2D lub 3D, cyfrowa metoda elementów 

skończonych (z ang. FEA – Finite Element Analysis). FEA jest obecnie najpopularniejszą 

techniką do demonstrowania i symulowania naprężeń działających wewnątrz kości lub na jej 
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powierzchni podczas aktywności biologicznej, tj. podczas poruszania się, pobierania pokarmu 

czy ontogenezy (np. Fortuny i in. 2011, 2012, 2016). Podobnie jak w przypadku histologii, 

symulacje komputerowe również nie są pozbawione wad. Wyniki uzyskane przez FEA często 

bazują na pewnych uproszczeniach (Bright, 2014), podczas gdy dane histologiczne, które 

koncentrują się na konkretnym punkcie przecięcia kości, dają jedynie przesłanki co do 

ogólnej funkcji kości (np. Gruntmejer i in. 2016; Konietzko-Meier i in. 2018). Jednakże, 

zastosowanie obu tych metod badawczych jednocześnie daje możliwość uzyskania 

liczniejszych danych oraz zniwelowania wad analitycznych, i tym samym – uzyskania 

bardziej wiarygodnych wyników. Takie podejście badawcze można zastosować w przypadku 

kręgowców, które są już dobrze poznane w paleontologii, jak np. temnospondyle. 

 

1.1 Histologia kości 

 

Analiza histologiczna jest jedną z metod, na podstawie której można określać 

wytrzymałość mechaniczną pojedynczych kości, a nawet całych szkieletów. Rekonstrukcję 

funkcji mechanicznej kości można wykonać przy założeniu, że jej morfologia i struktura 

wewnętrzna są biologicznie nakierowane na przeciwdziałanie lokalnym obciążeniom, 

wynikającym z wykonywania określonej czynności motorycznej. Właściwości mechaniczne 

kości są wynikiem kompromisu pomiędzy takimi jej cechami jak sztywność i elastyczność, 

zapewniającemu uzyskanie odpowiednio efektywnej kinematyki, przy zachowaniu 

jednocześnie dużej wytrzymałości, chroniącej przed mechanicznymi urazami (Biewener, 

1993). Wytrzymałość wewnętrzna kości wynika z kolei ze stopnia jej kompaktowości, tzn., 

wraz ze wzrostem porowatości kość traci swoją sztywność i wytrzymałość (Currey, 2012). 

Z drugiej strony, kości o małym stopniu porowatości, przy odpowiednio dużej grubości, 

charakteryzują się większą odpornością na działanie obciążeń i tym samym pełnią bardziej 

odpowiedzialne funkcje podczas określonej aktywności życiowej organizmu (Martin, 1991; 

Currey, 2003; Rhee i in. 2009; Achrai i Wagner, 2013). 

 

1.2 Rola szwów w mechanice czaszki 

 

Szwy czaszkowe są odkształcalnymi połączeniami włóknistymi pomiędzy sąsiadującymi 

ze sobą kośćmi czaszki, których głównym zadaniem jest absorbowanie bądź rozpraszanie 

naprężeń generowanych podczas porodu, ontogenezy, a także innych aktywności życiowych, 

np. podczas pobierania pokarmu (Jasinoski i Reddy, 2012). W przypadku tej ostatniej 
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czynności, czaszka poddawana jest różnym rodzajom obciążeń, a morfologia szwu 

w przekroju poprzecznym jest dobrym wskaźnikiem służącym określeniu rodzaju naprężeń 

działających podczas odżywiania (Markey i in. 2006). Wyróżnia się kilka morfotypów szwów 

przeciwdziałających ściskaniu, rozciąganiu, skręcaniu, ścinaniu czy kombinacji kilku 

obciążeń działających jednocześnie (Markey i in. 2006; Jasinoski i in. 2010a; Porro i in. 

2015a). Z powodu braku w polskiej literaturze fachowego tłumaczenia nazw poszczególnych 

morfotypów, w niniejszej pracy doktorskiej używane są oryginalne nazwy anglojęzyczne. 

Szwy interdigitated (deep i smooth) przystosowane są do przeciwdziałania naprężeniom 

ściskającym, szwy shallow interdigitated, abutting i tongue-and-groove naprężeniom 

rozciągającym, natomiast szwy overlapping do przeciwdziałania zróżnicowanym 

obciążeniom działającym jednocześnie (Rafferty i Herring, 1999; Markey i in. 2006; Markey 

i Marshall, 2007b; Moazen i in. 2009; Jasinoski i in. 2010a, b; Porro i in. 2015a). Ponadto, 

obecność włókienek kolagenowych wzdłuż krawędzi sąsiadujących ze sobą kości dodatkowo 

wpływa na rozkład naprężeń generowanych podczas odżywiania, wzmacniając strukturę 

czaszki (Rafferty i Herring, 1999; Jasinoski i in. 2010b). 

 

1.3 Modelowania cyfrowe 

 

Metoda elementów skończonych (FEA) jest zaawansowaną metodą komputerową, 

wykorzystywaną zwykle do testowania odporności biomechanicznej struktur lub obiektów 

pod wpływem działania określonych typów naprężeń (McCurry i in. 2015; Bright, 2014; 

Lautenschlager, 2016, Marcé-Nogué i in. 2017). Jest obecnie bardzo przydatnym narzędziem 

badawczym, powszechnie wykorzystywanym w inżynierii budowlanej, fizyce, medycynie, 

biologii i od niedawna w paleontologii. W przeciwieństwie do histologii, metoda FEA nie jest 

techniką destrukcyjną i co więcej, daje możliwość wielokrotnego i zróżnicowanego 

testowania obciążeniami konkretnego obiektu. 

W paleontologii, FEA wykorzystuje się do testowania naprężeń w obrębie pojedynczych 

kości lub całych szkieletów podczas funkcji motorycznej badanego organizmu lub 

symulowania obciążeń generowanych w czaszce podczas behawioru żywieniowego, np. 

podczas gryzienia, zasysania, czy podnoszenia i opuszczania szczęk. Mechanika czaszek 

współcześnie żyjących kręgowców jest pod tym względem dobrze znana, tym bardziej, że 

badania można prowadzić na żywych osobnikach. Wyniki takich analiz z zastosowaniem 

FEA zaprezentowano między innymi na przykładzie ssaków (np. Tseng i in. 2008; Bright i in. 

2011; Wang i in. 2012), ryb (np. Markey i in. 2006; Markey i Marshall 2007b; Wroe i in. 
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2008), płazów (np. Heiss i in. 2013; Fortuny i in. 2015, 2016) i gadów (np. Marc i in. 2011; 

Curtis i in. 2013; Moazen i in. 2008, 2009, 2013; Porro i in. 2014; Moreno i in. 2008; 

McCurry i in. 2015; Reed i in. 2010; Porro i in. 2013; Fortuny i in. 2016). 

W paleontologii natomiast, analizy FEA często bazują na pewnych założeniach 

i uproszczeniach, co może prowadzić do błędnych interpretacji otrzymanych wyników 

(Bright, 2014). W celu uniknięcia takich błędów, analizy cyfrowe kopalnych kości są 

prowadzone w oparciu o dane morfologiczne, ekologiczne i filogenetyczne, w odniesieniu do 

żyjących współcześnie organizmów o zbliżonej anatomii (Bright i in. 2011; Fortuny i in. 

2016). Zastosowanie FEA w badaniach mechaniki czaszek wczesnych tetrapodów 

prowadzone były zarówno dla form najbardziej prymitywnych, np. Acanthostega (Markey 

i Marshall, 2007a; Neenan i in. 2014; Porro i in. 2015a), jak i dla właściwych temnospondyli 

(Fortuny i in. 2011, 2012, 2015, 2016, 2017; Marcé-Nogué i in. 2015a, 2015b). Wyniki tych 

badań wskazują, że większość gatunków temnospondyli o dużych rozmiarach była 

drapieżnikami specjalizującymi się w gryzieniu zdobyczy, podobnie jak współczesne 

krokodyle. Sposób pobierania pokarmu pozostaje kwestią dyskusyjną w przypadku innych 

grup, np. rodzaju Metoposaurus. W celu rekonstrukcj mechaniki czaszki oraz sposobu 

pobierania pokarmu przez metopozaury, wykonano trójwymiarową symulację FEA czaszki 

gatunku Metoposaurus krasiejowensis (Fortuny i in. 2017; Konietzko-Meier i in. 2018). 

 

2.  CHARAKTERYSTYKA RODZINY METOPOSAURIDAE 

 

Rodzina Metoposauridae należała grupy dużych płazów (Temnospondyli), powszechnie 

występujących w słodkowodnych ekosystemach wodnych późnego triasu (Schoch i Milner, 

2000). Zwierzęta te znane są z zapisu kopalnego niemalże ze wszystkich kontynentów: 

Koskinonodon (wcześniej Buttneria) i Apachesaurus z Ameryki Północnej (Case, 1922; 

Branson i Mehl, 1929, Sawin 1945, Hunt, 1993; Lucas i in. 2007; Lucas, 2015, Gee i in. 

2017), Dutuitosaurus ouazzoui i Arganasaurus lyazidi z Afryki (Dutuit, 1976, 1978; Hunt, 

1993), Panthasaurus maleriensis z Indii (Chowdhury, 1965; Sengupta, 1992, 2002; 

Chakravorti i Sengupta, 2019) oraz Metoposaurus diagnosticus, Metoposaurus krasiejowensis 

i Metoposaurus algarvensis z Europy (Meyer, 1842; Schoch i Milner, 2000; Sulej, 2002, 

2007; Brusatte i in. 2015). 

Metopozaury były dużymi, dorastającymi do 3 metrów długości, wodnymi płazami 

o grzbietowo-brzusznie spłaszczonym ciele, krótkich kończynach oraz potężnej czaszce 

i masywnym pasie barkowym (Hunt, 1993; Schoch i Milner, 2000). Najbardziej 
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charakterystyczną cechą anatomiczną tych płazów jest potężna czaszka o parabolicznym 

kształcie i wyraźnie zarysowanej ornamentacji jej zewnętrznej powierzchni, oraz specyficzne 

umiejscowienie oczodołów w jej przedniej części (Hunt, 1993). Takie umiejscowienie 

narządu wzroku niewątpliwie pomagało w wypatrywaniu potencjalnej zdobyczy w mało 

przejrzystej wodzie (Fig. 1).  

 

 

Fig. 1 Artystyczna rekonstrukcja gatunku Metoposaurus krasiejowensis (rys. Jakub Kowalski 

i Edyta Felcyn). 

 

Ponadto, na powierzchni czaszki przebiegały też kanały linii nabocznej, tzn. organu 

zmysłowego rozpoznającego drgania wody, powszechnie występującego u wodnych zwierząt 

żyjących współcześnie (Sulej, 2002; Steyer i in. 2004). Jako siłę napędową podczas pływania 

używały długiego, umięśnionego i spłaszczonego bocznie ogona, na co wskazują badania 

budowy tkanki kostnej kręgosłupa (Konietzko-Meier i in. 2013). Analogiczne badania kości 

ramiennych i udowych wskazują, że kończyny były delikatnie zbudowane i za słabe do 

aktywnego poruszania się po ziemi, natomiast były wystarczająco silne do zagrzebywania się 

w mulistym osadzie podczas pory suchej (Konietzko-Meier i Sander, 2013). Funkcja 

masywnie rozbudowanego na piersi pasa barkowego (dwa obojczyki i międzyobojczyk) 

w dalszym ciągu pozostaje kwestią dyskusyjną (Fig. 2). Powszechnie sądzi się, że kości te 

stanowiły obciążnik, dzięki któremu metopozaury mogły utrzymywać się przy dnie 
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zbiorników wodnych i atakować z zaskoczenia (Dzik i in. 2000). Z drugiej jednak strony, 

ażurowa mikrostruktura tych kości (Witzmann, 2010) wskazywać by mogła, że pas barkowy 

był stosunkowo lekką strukturą sprzyjającą aktywnemu poruszaniu się w toni wodnej. 

 

 

Fig. 2 Rekonstrukcja szkieletu Metoposaurus krasiejowensis; (A) widok od strony brzusznej 

z wyraźnie zaznaczającymi się kośćmi obręczy barkowej; (B) widok od strony grzbietowej; (C) widok 

od strony bocznej (Dzik i Sulej, 2007). 

  

A B 

C 
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Od chwili opisania pierwszego, późno-triasowego temnospondyla z rodzaju Metoposaurus 

(Meyer, 1842), i poprzez kolejne dekady, wiedza na temat ekologii tych zwierząt nieustannie 

wzrasta (np. Ochev, 1966; Howie, 1970; Hunt, 1933; Dzik i in. 2000; Sulej, 2007; Konietzko-

Meier i Sander, 2013; Konietzko-Meier i in. 2013; Fortuny i in. 2017). Jednak wiele kwestii 

na temat funkcjonowania tych zwierząt w środowisku, np. sposobu odżywiania, nadal 

pozostaje niewyjaśnionych. Gatunek Metoposaurus krasiejowensis (Sulej, 2002) opisany 

z osadów górnego triasu występujących w Krasiejowie, jest idealnym kandydatem do 

rozwiązanie powyższych kwestii. Duża liczba doskonale zachowanych okazów, znajdujących 

się w kolekcji Zakładu Paleobiologii Uniwersytetu Opolskiego, daje możliwość 

przeprowadzenia szeregu badań z wykorzystaniem szerokiego zakresu metodycznego. 

Początkowo, zwierzęta te były przedstawiane jako drapieżniki atakujące z zasadzki, 

pasywnie czatujące na dnie zbiornika wodnego i gwałtownie zatrzaskujące paszczę na 

przepływającej w pobliżu zdobyczy (Ochev, 1966; Murry, 1989) (Fig. 3A-B). Inni autorzy 

przedstawiali metopozaury jako zwierzęta półwodne, o identycznym sposobie życia jak 

spokrewnione z nimi lecz większe kapitozaury (Howie, 1970; Dutuit, 1976; Chernin 

i Cruickshank, 1978; Hunt, 1993). Znalazło to potwierdzenie w badaniach osteologicznych, 

które wykazały, że hydrodynamiczny pokrój ciała, umiejscowienie oczu z przodu czaszki 

i dobrze skostniałe kręgi były doskonałym przystosowaniem do aktywnego pływania w toni 

wodnej, podobnie jak u współczesnych krokodyli (Dutuit, 1976; Hunt, 1993). Wraz 

z odkryciem w Krasiejowie triasowego złoża kostnego, w tym także ze szczątkami gatunku 

Metoposaurus krasiejowensis, Dzik i in. (2000) zaproponował zupełnie nowy obraz 

metopozaurów jako wodnych drapieżników. Umiejscowienie oczodołów, obecność wyraźnie 

zarysowanej na czaszce linii nabocznej oraz słabo skostniałe kończyny potwierdziły 

wcześniejsze interpretacje zaproponowane przez Ochev (1966) i Murry (1989) pasywnego 

trybu życia tych zwierząt. Jednakże, zatrzaskiwanie tak szerokiej paszczy pod wodą musiało 

być mało skuteczną taktyką łowiecką, stąd Dzik i in. (2000) zaproponował możliwość 

zasysania zdobyczy podczas raptownego otwierania paszczy, co miało być bardziej 

optymalnym sposobem pobierania pokarmu (Fig. 3C-E). Co więcej, funkcję masywnych 

kości pasa barkowego (dwa obojczyki i międzyobojczyk) również interpretowano jako formę 

naturalnego balastu umożliwiającego utrzymanie się przy dnie zbiornika (Dzik i in. 2000). 

Przystosowanie metopozaurów do całkowicie wodnego trybu życia i niezdolność do 

poruszania się po ziemi zostało poparte późniejszymi badaniami morfologicznymi (Steyer i 

in. 2004). Analizy histologiczne kości M. krasiejowensis wykazały, że budowa kończyn była 

za słaba do aktywnego poruszania się poza zbiornikiem wodnym, jednak były one głównym 
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motorem napędowym podczas pływania (Dzik i Sulej, 2007; Sulej, 2007). Analizy 

histologiczne kości tego gatunku również przyczyniły się do zrewidowania poglądów na 

temat ekologii metopozaurów. Mikrostruktura kości pasa barkowego początkowo poparła 

wcześniejsze założenie o pasywnym, przydennym trybie życia (Gądek, 2012). Jednakże, 

późniejsze analizy histologiczne kości długich (udowych i ramiennych) oraz kręgów 

całkowicie zmieniły pogląd na temat lokomocji metopozaurów. Obecność bardzo licznych 

punktów przyczepu mięśni szkieletowych (tzw. włókienek Sharpey’a) wzdłuż 

przypowierzchniowej części kręgów świadczy o tym, że długi, bocznie spłaszczony ogon był 

głównym organem napędowym podczas pływania (Konietzko-Meier i Sander, 2013; 

Konietzko-Meier i in. 2013). Z drugiej jednak strony, kończyny, mimo że niezdolne do 

aktywnego poruszania się po ziemi, były wystarczająco silne do zagrzebywania się w osadzie 

podczas pory suchej (Konietzko-Meier i Sander, 2013). Sposób odżywiania się i zdobywania 

pokarmu przez metopozaury nadal pozostał kwestią dyskusyjną. 

  

Fig. 3 (A-B) Pasywny model gryzienia z zasadzki, zaproponowany przez Ochev (1966) 

i Murry (1989); (C-E) Model zasysania zdobyczy, zaproponowany przez Dzika i in. (2000); 

(rys. Jakub Kowalski). 

A 

E 

C 

D 

B 
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Zastosowanie w paleontologii zaawansowanych metod komputerowych, zwłaszcza FEA, 

otworzyło zupełnie nowe możliwości badań i testowania funkcji biomechanicznych kości 

kopalnych organizmów, w tym także temnospondyli (Fortuny i in. 2011; 2012). Symulacje 

komputerowe czaszek dużych, permskich i triasowych temnospondyli, nawet o dość odległym 

pokrewieństwie filogenetycznym, wykazały, że drapieżniki te były przystosowane do 

gryzienia zdobyczy (Fortuny i in. 2011; 2012; 2016; Marcé-Nogué i in. 2015a; 2015b). 

W przypadku metopozaurów, umiejscowienie oczodołów z przodu czaski było 

przystosowaniem do wynurzania głowy ponad powierzchnię wody w celu zaczerpnięcia 

powietrza lub wypatrywania potencjalnej zdobyczy czy drapieżników (Marcé-Nogué i in. 

2015a). Analiza FEA funkcji mechanicznej czaszek Metoposaurus krasiejowensis oraz 

Apachesaurus gregori wykazała, że metopozaury specjalizowały się w dwóch technikach 

łowieckich, tj. gryzienia zdobyczy obustronnie lub bocznie podczas aktywnego pływania, 

oraz gryzienia obustronnego podczas ataku z zasadzki, wynikającego z pasywnego 

spoczywania w mulistym osadzie podczas pory suchej (Fortuny i in. 2017). 

Rekonstrukcja funkcji mechanicznej czaszki z symulacji FEA, zaprezentowana przez 

Fortuny i in. (2017), jest dobrym modelem startowym do przetestowania wiarygodności 

metodyki komputerowej poprzez porównanie jej z wynikami badań histologicznych czaszki. 

Zatem, pierwszym krokiem byłoby sprawdzenie zmienności histologicznej kości czaszki, a 

następnie próba skonfrontowania uzyskanych danych z obydwoma, zupełnie różnymi 

metodami badawczymi. Byłaby to pionierska praca, dodatkowo proponująca wprowadzenie 

do paleontologii nowej metodyki analitycznej. Charakterystyka mechaniki czaszki w oparciu 

o dane histologiczne i cyfrowe oraz nowy model sposobu odżywiania metopozaurów 

zaprezentowany został w pięciu artykułach stanowiących spójny zbiór tematyczny. Trzy 

z nich (Konietzko-Meier i in. 2018; Gruntmejer i in. 2019; Gruntmejer i in. w druku) wchodzą 

w skład niniejszej pracy doktorskiej. 

 

3.  CELE 

 

W przeciwieństwie do współczesnych kręgowców, gdzie analizy biomechaniczne 

prowadzi się na żywych osobnikach, u organizmów kopalnych jest to sprawa trudniejsza 

(Benton, 2010). W przypadku skamieniałości ważne jest, aby badania prowadzić równolegle 

przy wykorzystaniu możliwie jak największej liczby metod, w celu uniknięcia błędnych 

interpretacji wynikających z uproszczeń i ograniczeń każdej z nich. Porównanie danych 
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uzyskanych z kilku niezależnych metod badawczych daje znacznie więcej wyników, pomaga 

uniknąć nadinterpretacji i nieścisłości, a także pozwala na wiarygodne wnioskowania. 

Przy rekonstruowaniu funkcji mechanicznych, liczba okazów ma kluczowe znaczenie, 

tzn., im większa jest ilość skamieniałych szczątków danego taksonu, tym lepsza jest wiedza 

na temat jego zmienności wewnątrzgatunkowej. Jest to ważne, ponieważ pozwala odróżnić 

trendy ontogenetyczne lub mutacje osobnicze, które mogą wpłynąć na ostateczny model 

i zmienić interpretację. Co więcej, powszechna dostępność materiału kostnego jest znacząca 

w przypadku metod destrukcyjnych, takich jak histologia. Idealnym gatunkiem do 

przeprowadzenia tak kompleksowych badań jest właśnie Metoposaurus krasiejowensis (Sulej, 

2002) z późnego triasu Polski. Podkreślić należy również, że rodzaj ten znany jest od ponad 

150 lat (Meyer, 1842) z różnych kontynentów (Europa, Afryka, Ameryka Północna, Azja), 

posiada już obszerny opis morfologiczny, filogenetyczny (np. Sulej, 2002; Sulej, 2007; 

Antczak i Bodzioch, 2018a), a także histologiczny (Konietzko-Meier i Sander, 2013; 

Konietzko-Meier i in. 2013; Teschner i in. 2018). Z punktu widzenia naukowego wydawać by 

się mogło, że jest to wada, ponieważ niewiele zostało jeszcze do odkrycia. Jednakże, dla 

każdej analizy funkcjonalnej, dobrze ugruntowana wiedza jest kluczem do zrozumienia 

nowopowstałych modeli i pozwala na omówienie wyników w najbardziej prawidłowy sposób. 

Głównym celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie zrewidowanego modelu 

behawioru żywieniowego późno-triasowego temnospondyla Metoposaurus krasiejowensis 

(Sulej, 2002) w oparciu o uzupełnienie histologicznych i cyfrowych modeli 

biomechanicznych. Aby zrealizować ten cel, podjęte zostały następujące zadania badawcze:  

1) Zaprezentowanie zmienności histologicznej kości czaszki Metoposaurus 

krasiejowensis; 

2) Przedstawienie modelu histologicznego rozkładu naprężeń, tzn. określenie, jakie siły 

działały w różnych częściach czaszki, a następnie porównanie z wynikami 

uzyskanymi z symulacji komputerowej FEA; 

3) Analiza morfologii i funkcji szwów czaszkowych oraz porównanie biomechaniki 

szwów wynikającej z analizy histologicznej z ich komputerową symulacją przy 

zastosowaniu FEA; 

4) Zaprezentowanie biomechaniki żuchwy w oparciu o morfologię szwów. 
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4.  MATERIAŁ I METODY 

 

4.1 Materiał 

 

Materiał badawczy pochodzi ze stanowiska paleontologicznego (teren dawnej kopalni 

odkrywkowej iłu) w Krasiejowie koło Opola (Górny Śląsk). Utwory mułowcowo-iłowcowe 

występujące w Krasiejowie należą do osadów górnego triasu (kajper), datowanych na noryk 

(Bodzioch i Kowal-Linka, 2012; Racki i Szulc, 2014; Szulc i in. 2015a, b; Szulc i in. 2017; 

Jewuła i in. 2019) lub karnik (Dzik i Sulej, 2007; 2016). Obszar współczesnego Śląska 

znajdował się wówczas pod wpływem subtropikalnych warunków klimatycznych, z dwoma 

porami roku: deszczową i suchą (Szulc, 2005; 2007; Gruszka i Zieliński 2008; Bodzioch 

i Kowal-Linka, 2012). O wyjątkowości stanowiska w Krasiejowie świadczy obfite 

nagromadzenie skamieniałych szczątków roślin (Dzik, 2003; Pacyna, 2014; Zatoń i in. 2005), 

bezkręgowców (Olempska, 2004; Dzik i Sulej, 2007; Dzik, 2008; Skawina, 2013; Skawina 

i Dzik, 2011) i przede wszystkim – dużych kręgowców, zarówno wodnych jak i ziemnych. 

Nagromadzenia te występują w dwóch poziomach (horyzontach) mułowcowo-iłowcowych 

należących do formacji z Grabowej (Fig. 4) (Racki i Szulc, 2014; Szulc i in. 2015a, b; Szulc 

i in. 2017; Jewuła i in. 2019). Najpowszechniejszymi przedstawicielami fauny kręgowej są m. 

in. prymitywne gady – archozaury, np. fitozaury z rodzaju Paleorhinus (Dzik, 2001); 

roślinożerne, opancerzone aetozaury Stagonolepis olenkae (Dzik, 2003; Dzik i Sulej, 2007; 

Sulej, 2010; Antczak, 2016), drapieżne rauizuchy Polonosuchus silesiacus (Dzik, 2003; Sulej, 

2005; Brusatte i in. 2009), protorozaury Ozimek volans (Dzik i Sulej, 2016), a także 

dinozauromorfy Silesaurus opolensis (Dzik, 2003). Skamieniałości dużych płazów – 

temnospondyli – reprezentowane są w Krasiejowie przez dwa gatunki: Cyclotosaurus 

intermedius (Sulej i Majer, 2005) oraz bardziej powszechny Metoposaurus krasiejowensis 

(Sulej, 2002, 2007; Brusatte i in. 2015). Oprócz dużych kręgowców, bardzo liczne są też 

szczątki drobniejszych zwierząt, np. łuski, zęby czy większe fragmenty szkieletu ryb 

ganoidowych i dwudysznych (Dzik i Sulej, 2007; Skrzycki, 2015; Antczak i Bodzioch, 

2018b). Obecnie dokumentowane są też bardzo liczne szczątki silnie zróżnicowanych 

taksonomicznie małych zwierząt (Kowalski i in. 2019). 

Przedmiot niniejszej pracy doktorskiej stanowią trzy czaszki (numery katalogowe UOPB 

01029, UOPB 00128 i UOPB 00124) i trzy żuchwy (numery katalogowe UOPB 01145, 

UOPB 01027 i UOPB 01144) Metoposaurus krasiejowensis. Wszystkie okazy pochodzą 

z kolekcji Zakładu Paleobiologii Uniwersytetu Opolskiego. 
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Fig. 4 Schematyczny profil litologiczny Górnego Triasu (Kajper) ze śląska opolskiego (Racki, 

2017). 
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4.2 Metodyka badawcza 

 

Dwie czaszki (UOPB 01029 i UOPB 00128) i trzy żuchwy (UOPB 01145, UOPB 01027 

i UOPB 01144) Metoposaurus krasiejowensis poddano analizie histologicznej zgodnie ze 

standardowymi procedurami petrograficznymi. Ilość płytek cienkich wykonanych 

z fragmentów czaszek wynosi kolejno: 42 z czaszki UOPB 01029 oraz 5 z czaszki UOPB 

00128 (Fig. 5A-B). Liczba preparatów histologicznych wykonanych z żuchw wynosi 

następująco: 20 z żuchwy UOPB 01145, 7 z żuchwy UOPB 01144 i 5 z UOPB 01027 

(Fig. 5C-D). Następnie, płytki cienkie poddane zostały obserwacjom przy zastosowaniu 

mikroskopu świetlnego LEICA DMLP oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) 

Hitachi S-3700N. W celu oszacowania kompaktowości kości do dalszych badań 

biomechanicznych, płytki cienkie zostały początkowo zeskanowane przy użyciu aparatu 

Epson Scaner, ich zdjęcia zostały przetransformowane w czarno-białe grafiki, a następnie 

poddane procedurze analitycznej przy zastosowaniu programu Bone Profiler (Girondot 

i Laurin, 2003). Szwy czaszkowe i żuchwowe poddano analizie histologicznej w celu 

określenia ich morfologii w przekroju poprzecznym oraz interpretacji funkcji mechanicznych. 

Czaszka UOPB 00124 zeskanowana została przy użyciu tomografu komputerowego CT 

scanner Siemens Sensation 16, znajdującego się w Szpitalu Matki Teresy w Barcelonie 

(Hiszpania). Wygenerowany w ten sposób trójwymiarowy model czaszki poddany został 

analizie statystycznej z wykorzystaniem programu komputerowego Finite Element Package 

ANSYS 16.2. Dwie wartości fizyczne zostały użyte do określenia elastyczności czaszki: 

moduły Younga i współczynnik Poissona. Podczas przeprowadzania symulacji, rozpatrywano 

trzy warianty obciążeniowe: gryzienie obustronne i boczne oraz podnoszenie czaszki. Każdy 

z tych scenariuszy jest charakterystyczny dla innego sposobu poruszania czaszką podczas 

pobierania pokarmu. 
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Fig. 5 (A-B) Fotografie czaszki (UOPB 01029) Metoposaurus krasiejowensis ze 

schematycznymi ilustracjami miejsc cięć kości do analizy histologicznej. 
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Fig. 5 (C-D) Fotografie żuchw (UOPB 01145 i UOPB 01027) Metoposaurus krasiejowensis 

ze schematycznymi ilustracjami miejsc cięć kości do analizy histologicznej. 

 

 

  

C 

D 
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5.  WYNIKI 

 

5.1 Histologia kości skórnyh 

 

Histologia kości skórnych metopozaurów jest w dalszym ciągu słabo poznana, a zaledwie 

kilka pobieżnie przeprowadzonych badań dotyczyło jedynie przypadkowych fragmentów 

kostnych pochodzących z różnych osobników (Gross, 1934; Witzmann, 2009). Co więcej, 

niewiele wiadomo także, czy zmienność histologiczna kości była przystosowaniem do 

odgrywania określonej funkcji biomechanicznej lub/i czy na jej podstawie można przedstawić 

zmienność wewnątrzgatunkową. Histologia kości skórnych czaszki gatunku Metoposaurus 

krasiejowensis jest pierwszym jak dotąd tak szczegółowym opisem histologicznym 

wszystkich kości czaszki jednego osobnika. 

Kości skórne powstają z tkanek miękkich, z pominięciem stadium chrzęstnego. 

W przekroju poprzecznym wykazują trójwarstwową (dipolową) budowę, na którą składa się 

korteks zewnętrzny, region środkowy i korteks wewnętrzny. Na poziomie tkankowym, 

wszystkie kości wykazują podobne typy strukturalne, do których należy kość równolegle-

włóknista, budująca korteks zewnętrzny i wewnętrzny; kość blaszkowata, wypełniająca 

przestrzenie porowe oraz wnętrza osteonów; kość gąbczasta, tworząca region środkowy. 

Włókienka Sharpey’a (struktury świadczące o punkcie przyczepu tkanek miękkich i mięśni 

szkieletowych) występują na całej długości czaszki, jednak najliczniejsze są w jej skrajnie 

tylnej części, a także w obrębie kłykci potylicznych. Struktury szkieletochronologiczne 

występują w postaci zon i annulusów, jednak ze względu na brak ich ciągłości wzdłuż kości 

(nie we wszystkich kościach czaszki są widoczne), nie stanowią dobrego źródła informacji 

w kwestii szacowania wieku osobniczego. Wyraźny w obrębie korteksu zewnętrznego proces 

resorpcji i alternacji (zmiana pozycji ornamentacji na powierzchni czaszki), świadczy 

o przystosowaniu kości do przeciwdziałania biomechanicznym naprężeniom podczas wzrostu 

kości (Gruntmejer i in. 2016). 

Zmienność mikrostrukturalna zbadanych kości jest bardzo wyraźna i można ją 

zaobserwować na długości całej czaszki Metoposaurus krasiejowensis. Mikrostruktura kości, 

tj. grubość i stopień porowatości, jest wyraźnie przypisana konkretnym obszarom czaszki 

(Fig. 6A-H). Wytworzenie grubej kości jest biologicznym zapotrzebowaniem organizmu 

w odpowiedzi na czynniki i siły działające z zewnątrz. Grube i kompaktowe kości (np. 

zaciemieniowa i płytkowa) posiadają dużą odporność mechaniczną i sztywność, 

w przeciwieństwie do kości cieńszych i bardziej porowatych (np. lemieszowa i skrzydłowa). 
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Uzyskane wyniki świadczą o tym, że grubość i porowatość kości są dobrym źródłem do 

interpretacji ich funkcji biomechanicznych, jednak parametry te nie mogą posłużyć jako 

cechy porównawcze w ustalaniu zmienności wewnątrzgatunkowej (Gruntmejer i in. 2016). 

 

Fig. 6 Zmienność mikrostrukturalna kości skórnych czaszki w przekroju poprzecznym. (A) 

kość nosowa; (B) kość zaczołowa; (C) kość zaoczodołowa; (D) kość ciemieniowa; (E-F) kość 

łuskowa; (G) kość skrzydłowa; (H) kość lemieszowa. Skala 1 mm. 
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5.2 Biomechanika czaszki w oparciu o dane histologiczne oraz symulacje FEA 

 

Biologiczną funkcją mikrostruktury kości jest przeciwdziałanie lokalnym obciążeniom 

biomechanicznym pochodzącym z zewnątrz. Zatem, struktura kości wydaje się być dobrym 

przykładem do przetestowania rozkładu naprężeń wewnątrz czaszki, podczas np. czynności 

związanych z odżywianiem. Porowatość kości jest tu istotnym czynnikiem charakteryzującym 

jej sztywność, który z kolei nie jest uwzględniany podczas modelowania cyfrowego FEA. 

W rozprawie doktorskiej porównano dane dotyczące mechaniki czaszki w oparciu o model 

histologiczny i komputerowy. Co więcej, analiza histologiczna miała na celu sprawdzenie 

wiarygodności wyników zaprezentowanych przez FEA. Mikrostruktura kości skórnych 

czaszki Metoposaurus krasiejowensis wykazała, że kości znajdujące się w przedniej i tylnej 

części czaszki charakteryzują się dużą grubością i małą porowatością (Konietzko-Meier i in. 

2019). Tym samym, czyni je to najbardziej wytrzymałymi do przeciwdziałania naprężeniom. 

Kości znajdujące się w części przyśrodkowej dachu czaszki oraz od strony podniebiennej są 

cienkie i porowate, a zatem mechanicznie słabsze. 

Model histologiczny porównano z trójwymiarową symulacją FEA czaszki Metoposaurus 

krasiejowensis. Komputerowa analiza FEA wykonana została dla czterech wariantów 

zachowań podczas pobierania pokarmu, spotykanych u zwierząt współczesnych: gryzienia 

obustronnego, gryzienia bocznego, gryzienia jednostronnego oraz otwierania paszczy (Fig. 7). 

Symulacje przedstawiające gryzienie obustronne i boczne wskazują, że czaszka wykazywała 

dużą odporność biomechaniczną podczas pobierania pokarmu. Model przedstawiający proces 

otwierania paszczy również prezentuje wysoką odporność kości czaszki. Wyjątek stanowi 

scenariusz gryzienia jednostronnego, gdzie cała czaszka, zarówno od strony dachu 

i podniebienia, znajduje się pod działaniem dużego obciążenia (Fortuny i in. 2017; 

Konietzko-Meier i in. 2018). 

Wyniki FEA przedstawiające modele gryzienia obustronnego i bocznego w większości 

pokrywają się z modelem histologicznym. Zastosowane równolegle dwie metodyki badawcze, 

tj. histologia i FEA, wykazały, że Metoposaurs krasiejowensis specjalizował się głównie 

w dwóch technikach łowieckich: gryzienia obustronnego oraz bocznego, i zapewne unikał 

innego sposobu łapania zdobyczy, np. poprzez gryzienie jednostronne. Co więcej, sposób 

strategii łowieckich metopozaurów był ściśle zależny od obecnie panujących warunków 

środowiska. Podczas pory deszczowej i wysokich stanów wód, metopozaury były aktywnie 

pływającymi drapieżnikami, atakując ofiary gryząc bocznie lub obustronnie. Pora sucha 

związana jest natomiast u płazów z mniejszą aktywnością, zatem taktyka ataku z zasadzki 
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poprze zgryzienie obustronne byłaby najbardziej efektywną metodą łowiecką (Konietzko-

Meier i in. 2018). 

 

 

Fig. 7 Model FEA czaszki Metoposaurus krasiejowensis (OUPB 00124), przedstawiający 

rozkład generowanych obciążeń przy różnych scenariuszach poruszania czaszką. 

 

5.3 Funkcja szwów czaszkowych 

 

Szwy czaszkowe odgrywają znaczącą role w mechanice czaszki, a ich morfologia pozwala 

określić typ naprężenia działającego wewnątrz czaszki podczas zaciskania szczęk. Wyróżnia 

się głównie pięć typów morfologicznych szwów, o odmiennych właściwościach 

biomechanicznych: (z ang.) interdigitated (przeciwdziałające naprężeniom ściskającym – 

kompresja), shallow interdigitated, abutting i  tongue-and-groove (przeciwdziałające 

naprężeniom rozciągającym – tensja) oraz overlapping (przeciwdziałające różnym 

naprężeniom działającym jednocześnie) (Fig. 8). 

Wstępne badania histologiczne wykazały, że w obrębie czaszki Metoposaurus 

krasiejowensis występuje tylko jeden morfologicznie typ szwu, tj. interdigitated, 

przystosowany do przeciwdziałania naprężeniom kompresyjnym. W literaturze, ten typ szwu 

jest powszechny u drapieżników gryzących (Gruntmejer, 2012). Uszczegóławiające badania 

histologiczne szwów czaszkowych wykazały obecność dwóch typów morfologicznych: szwy 

splecione (tu wprowadzony nowy podział na podtypy: deep interdigitated i smooth 
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interdigitated) przeciwdziałające kompresji oraz szwy tongue-and-groove przeciwdziałające 

tensji (Gruntmejer i in. 2019). Szwy interdigitated są najliczniejsze na długości całej czaszki, 

zarówno od strony dachu jak i podniebienia. Co więcej, ukośne nagromadzenie licznych 

włókienek Sharpey’a wzdłuż krawędzi kości czaszki potwierdza ich zdolność do 

przeciwdziałania kompresji. Szwy tongue-and-groove występują wyłącznie w przedniej 

części czaszki, w obrębie kości szczękowej i przedszczękowej. Model histologiczny 

przedstawiający rozkład naprężeń wynikających z pracy mechanicznej szwów sugeruje 

przewagę obciążeń ściskających podczas zaciskania szczęk. Dodatkowo, można spodziewać 

się, że w obrębie bocznej i tylnej części czaszki naprężenia kompresyjne były większe 

(obecność szwów deep interdigitated), a w części przyśrodkowej słabsze (obecność szwów 

smooth interdigitated). Naprężenia rozciągające występowały jedynie w przedniej części 

pyska. 

 

Fig. 8 Schematyczny rysunek poszczególnych morfologii szwów w przekroju poprzecznym. 

(A) abutting; (B) interdigitated (tu podział na podtyp deep i smooth); (C) shallow 

interdigitated; (D) tongue-and-groove; (E) overlapping. 

 

Przedstawiony powyżej model histologiczny roli szwów czaszkowych u Metoposaurus 

krasiejowensis porównano z nową symulacją komputerową FEA, koncentrującą się na 

analizie biomechanicznej szwów. Modelowanie przeprowadzono dla trzech scenariuszy ruchu 

czaszki: gryzienia obustronnego, gryzienia bocznego i otwierania paszczy (Gruntmejer i in. 

2019). Symulacje FEA potwierdziły wyniki o dominacji naprężeń kompresyjnych wzdłuż 



23 
 

czaszki podczas zatrzaskiwania paszczy (Fig. 9). Metoda komputerowa wykazała jednak 

pewne różnice, które zauważyć można w tylnej części czaszki. FEA sugeruje, że te obszary 

obciążone były naprężeniami rozciągającymi, podczas gdy model histologiczny wykazał tam 

obecność wyłącznie sił ściskających. Różnice wynikające z zastosowania obu metod 

badawczych pozostają otwarte do dyskusji. W celu rozwiązania tych nieścisłości, przyszłe 

badania powinny skoncentrować się na odtworzeniu układu mięśniowego łączącego czaszkę 

z kręgosłupem. Dotychczasowe badania histologiczne potwierdziły jedynie obecność licznych 

włókienek Sharpey’a w obrębie kłykci potylicznych i kręgów szyjnych. Potwierdzenie 

obecności dobrze rozwiniętego układu mięśniowego w tych miejscach wyjaśniłoby 

możliwość działania zróżnicowanych obciążeń (kompresja-tensja) w tylnej części czaszki. 

Należy również pamiętać, że przy omawianiu takich wyników trzeba rozważyć również inne 

zmienne mogące wpłynąć na ostateczny obraz modelowania, i które mogą stanowić 

ograniczenia modelu, zwłaszcza kiedy analizujemy gatunek kopalny. 

 

 

Fig. 9 Porównanie funkcji biomechanicznej szwów wykazanych przez model histologiczny 

oraz cyfrową symulację FEA. Wyniki histologiczne przedstawiające szacunkowe obciążenia 

biomechaniczne oparte na morfologii szwów czaszkowych. 
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5.4 Biomechanika żuchwy wynikająca z morfologii szwów 

 

W przypadku żuchwy wyodrębniono pięć typów morfologicznych szwów: interdigitated, 

shallow interdigitated, overlapping, tongue-and-groove i abutting. Podobnie jak na 

przykładzie czaszki, szwy interdigitated (deep i smooth) przeciwdziałały naprężeniom 

ściskającym, szwy shallow interdigitated, tongue-and-groove i abutting naprężeniom 

rozciągającym, natomiast szwy overlapping zróżnicowanym typom obciążeń. Morfologia 

szwów jest zmienna na długości żuchwy, co świadczy o bardziej złożonym reżimie naprężeń 

działających podczas odżywiania. Szwy związane z rozciąganiem występują najliczniej 

w przedniej części żuchwy, wzdłuż całej krawędzi kości zębowej oraz w części stawowej 

łączącej żuchwę z czaszką. Obecność naprężeń rozciągających w przedniej części żuchwy 

oraz wzdłuż kości zębowej mogłoby świadczyć o jej elastyczności podczas gryzienia, 

natomiast obecność tensji w części stawowej mogła być przystosowaniem do szerokiego 

otwierania paszczy. Cześć środkowa żuchwy, zarówno po stronie językowej jak i wargowej, 

znajdowała się pod wpływem działania zróżnicowanych naprężeń. Szwy interdigitated, 

przeciwdziałające kompresji, występują głównie w tylnej części żuchwy, co może sugerować 

zdolność do generowania dużej siły zacisku szczęk. Co więcej, obecność długich i licznych 

włókienek Sharpey’a w tych miejscach świadczy o obecności dobrze rozwiniętych mięśni 

żuchwowych (Gruntmejer i in. 2019). 

Analiza histologiczna szwów żuchwy wspiera wyniki uzyskane podczas analizy 

histologicznej i FEA dla kości czaszki oraz szwów czaszkowych. Mikrostruktura kości oraz 

dominacja jednego typu szwu wskazuje, że kości czaszki były ze sobą sztywno połączone 

i zdolne do przeciwdziałania silnym naprężeniom ściskającym. Taka budowa czaszki była 

doskonałym przystosowaniem do szybkiego gryzienia obustronnego i bocznego oraz silnego 

przytrzymywania pochwyconej zdobyczy. Obecność pięciu typów morfologicznych szwów 

w obrębie żuchwy wskazuje, że pełniła ona bardziej odpowiedzialną funkcję podczas takiego 

sposobu żerowania. Żuchwa była dobrze umięśnioną strukturą a jej zdolność do 

przeciwdziałania zróżnicowanym typom naprężeń w różnych jej częściach była adaptacją do 

utrzymania w paszczy walczącej jeszcze zdobyczy (generującej dodatkowe obciążenia) oraz 

silnego zaciskania paszczy (Gruntmejer i in. 2019). 
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6.  WNIOSKI 

 

Głównym celem niniejszej rozprawy doktorskiej było zaprezentowanie mechaniki czaszki 

oraz sposobu odżywiania późno-triasowego temnospondyla Metoposaurus krasiejowensis. 

W celu zrealizowania postawionego zadania badawczego, wykonano szereg analiz 

histologicznych oraz przeprowadzono trójwymiarową symulację komputerową czaszki. 

Wyniki tych badań przedstawiono w pięciu artykułach, stanowiących jeden, spójny 

tematycznie cykl publikacyjny. Trzy z nich wchodzą w skład dysertacji doktorskiej, tj. 

,,Merging cranial histology and 3D-computational biomechanics: a review of the feeding 

ecology of a Late Triassic temnospondyl amphibian”, opublikowany w PeerJ; ,,Cranial suture 

biomechanics in Metoposaurus krasiejowensis (Temnospondyli, Stereospondyli) from the 

Upper Triassic of Poland”, opublikowany w Journal of Morphology; ,,Morphology and 

preliminary biomechanical interpretation of mandibular sutures in Metoposaurus 

krasiejowensis (Temnospondyli, Stereospondyli) from the Upper Triassic of Poland”, 

opublikowany w Journal of Iberian Geology. 

Wyniki zaprezentowanie w streszczonych powyżej artykułach klarują zupełnie nowy 

obraz metopozaurów jako późno-triasowych drapieżników wodnych, wyraźnie różniący się 

od tych, proponowanych przez innych autorów. W okresie ponad 150 lat badań, wyobrażenia 

na temat stylu życia i zachowań metopozaurów ulegały ciągłym zmianom, począwszy od 

poglądu, że byli to pasywni łowcy czatujący na dnie zbiorników wodnych, a skończywszy na 

modelu zwierząt aktywnie żerujących w toni wodnej. Połączenie metody FEA z badaniami 

histologicznymi kości czaszki i żuchwy oraz z analizą typu szwów zaprezentowanych 

w cyklu publikacyjnym niniejszej rozprawy doktorskiej, pozwoliło na stworzenie nowego, 

w tej chwili najlepiej udowodnionego modelu sposobu odżywiania się metopozaurów. Po 

pierwsze, wyeliminowano popularną hipotezę o zasysaniu wody wraz z pokarmem (Dzik et 

al. 2000). Udowodniono również, że metopozaury były bardzo słabo wyspecjalizowane pod 

względem sposobu polowania – w zależności od warunków środowiskowych mogły one 

równie dobrze polować aktywnie, jak i pasywnie czekać na ofiarę i polować z zaskoczenia. 

Nie wykazywały również większych preferencji jeżeli chodzi o sposób gryzienia (gryzienie 

boczne czy też obustronne). Prawdopodobnie, sposób gryzienia był ściśle związany 

z rodzajem pokarmu jaki był w danym momencie dostępny. Ponadto, analiza szwów 

łączących kości dostarczyła dowodów na to, że większe obciążenia mechaniczne kości 

podczas polowania występowały w żuchwie, co wskazuje na to, że podczas gryzienia 

zdecydowanie większą rolę odgrywał proces opuszczania/podnoszenia żuchwy, a nie 
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unoszenia dachu czaszki. Brak specjalizacji w sposobie zdobywania pokarmu mógł być 

kluczem do dużego sukcesu ewolucyjnego tej grupy w późnym triasie i jej 

kosmopolitycznego występowania. Zastosowanie analizy histologicznej i modelowania 

komputerowego do zrealizowania celów niniejszej pracy doktorskiej potwierdziło, że 

odtwarzanie funkcji mechanicznych u kopalnych organizmów jest niezwykle trudnym 

zadaniem. Każda z zastosowanych metod obarczona jest w pewnym stopniu jakimś błędem 

analitycznym, zatem w celu otrzymania wiarygodnych wyników istotne jest jednoczesne 

wykorzystanie różnych, wzajemnie się uzupełniających metod badawczych. 

Przedstawione w niniejszej pracy doktorskiej wnioski dotyczące sposobu odżywiania 

metopozaurów nie wyjaśniają wszystkich kwestii dotyczących ich ekologii, ale stanowią 

solidny fundament dla przyszłych publikacji, m.in. dotyczących biomechaniki żuchwy nie 

tylko w oparciu o analizę szwów, ale także o wytrzymałość fizyczną kości skórnych i jej 

cyfrową symulację. Ponadto, w celu klarownego zaprezentowania ewolucji poglądów na 

temat stylu życia metopozaurów, kolejny artykuł będący na ukończeniu, dotyczyć będzie 

rewizji wszystkich poglądów dotyczących biologii rodziny Metoposauridae, począwszy od 

najstarszych idei, po najnowsze wyniki przedstawione w niniejszej dysertacji doktorskiej. 
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