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NA D R O D ZE DO G EN ETY C ZN EJ TRA N SFO RM A CJI G A TU N K Ó W

Z nauki o ewolucji wiadomo, że form y ży
wych jednostek zm ieniały się z czasem na Zie
mi. G enetyka natom iast poucza, że inform acja 
genetyczna ustro ju  jest niezm iennie przekazy
wana. Postać ustro ju  jest rezultatem  reakcji 
rozwijającego się zarodka na działanie środo
wiska. Z różnych kom órek rozrodczych, w tych 
samych w arunkach, rozw ijają się różne ustroje, 
ale z identycznych genotypowo zalążków, w róż
nych w arunkach, pow stają różniące się od siebie 
fenotypy.

Badania przede w szystkim  Grzegorza M e n 
d l a ,  a potem  wielu innych doprowadziły do 
wykształcenia się pojęcia genu jako zarodkowej 
zdolności do w ytw orzenia pewnej ustrojowej 
cechy. Gen byłby fizyczną jednostką, r:dzajem  
skomplikowanej m olekuły chemicznej, zajm u
jącej typowe locus w chromosomie komórki. 
Wraz z rozwojem biologii m olekularnej powsta
ło pojęcie innej jeszcze jednostki dziedziczenia, 
mianowicie c i s t  r  o n u. Oba te pojęcia są 
zbliżone do siebie, ale bynajm niej n :e jedno
znaczne. Ich ogólne zastosowanie nie jes*: jesz
cze dokładniej u tarte .

Cistron byłby dla nas m ak r:m 'lek u ł^  po'i- 
nukleotydu desoksyrybzow e?o, czyli m akro- 
molekułą DNA, o olbrzym iej masie, zaw ierają
cą genetyczną inform ację o budowie pojedyn

czej cząsteczki białka (polipeptydu). Masa róż
nych cistronów waha się w szerokich granicach, 
ale dla naszych rozważań przyjm ierry, że jest 
rzędu 150 000 daltonów. M olekuła ta  jest zbu
dowana z dziesiątków tysięcy atomów (wodoru, 
węgla, tlenu, azotu i fosforu). Mimo tak  olbrzy
miej złożoności, biochemicy poznali jej s tru k tu 
rę, a niektóre podobne mniejsze jednostki zo
stały otrzym ane naw et syntetycznie.

Pojęcie genu jako jednostki dziedziczenia na
brało nowej postaci od czasu gdy B e a d 1 e 
i T a  t u m  (1941) zaproponowali zasadę; że je
den gen zawiera genetyczną inform ację o bu
dowie jednego enzymu. Okazuje się, że1 liczne 
enzymy są złożone z szeregu polipeptydowych 
cząsteczek białka, z których każda jest w yzna
czana przez oddzielny cistron. Podjednostki 
białka jednego enzymu byw ają niekiedy synte
tyzowane naw et w różnych nrejscach  w nętrza 
komórki, np. w m itochondriach i w cytoplazmie. 
P djednostki te  dopiero potem  składają si na 
całość cząsteczki enzymu. Pojęcie genu skom pli
kowało się jeszcze w ostatnie1"’ czasach, gdy 
mianem tym  zaczęto nazywać nie tylko jedno-t 
ki inf rm acyjne dla białka, lecz równ eż d h  
niektórych niekcdowych rrakrcm olekuł poM- 
nukleotydów rybozowych (RNA), bicrących 
udzieł w metabolizmie komórek.
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T a b e l a  1
Zestawienie ciężaru DNa  i długości jego spirali w niektórych jednostkach biolo
gicznych. Wartości są tylko z grubsza przybliżone. Za ciężar cistronu przyjęto arbi

tralnie 300 000 daltonów

Obiekt

Ciężar polinukleotydu kodowego Długość spi
rali poli

Liczba mono
nukleotydów Maksymalna

liczba
cistronóww gramach w daltonach

nukleotydu 
w cm

pojedynczej
nici

Mononuleoktyd 5.5-10-22 330 0.34-10- ’ 1 _
J Cistron 5,10-1» 3 10* 1,5-10~6 450 1
Bakteriofag
PhiX 174 5,5' 10“ 18 3,3-10® 1.7-10-4 5000 11

Bakteriofag T 2 4,4-10-18 2,6-108 1,4-10-2 400000 900
Bakteria E. coli 4,2- 1(T16 2,109 0,27 0,8107 1800
Komórka

eukariota 6,5-10~12 3,10ia 220 6,510“ 1410“

Całość ustro ju  człowieka pow staje z jednej 
zapłodnionej komórki jajowej, k tó ra  drogą po
działów tworzy kom órki potomne. Pow stający 
tak  zarodek przysw aja z otoczenia m aterię  
i z niej buduje swój organizm  według ściśle

Ryc. 1. Model fragmentu cząsteczki (podwójnej spirali) 
polinukleotydu desoksyrybozowego (DNA). Jeden skok 
spirali ma długość 3,4 nanom etra (nm) i zawiera około 
10 mononukleotydów. Jeden mononukleotyd przypada 
na długość spirali równą 0,34 nm, co odpowiada cięża
rowi około 330 daltonów. Kule o różnych odcieniach 
przedstawiają w modelu różne rodzaje atomów tej 

olbrzymiej cząsteczki

ustalonego wzorca zawartego w g e n o m i e ,  
czyli w zespole inform acyjnym  polinukleotydów 
desoksyrybozowych (DNA) chrom atyny jąder 
kom órkowych. Genom zaw iera kod inform acyj
ny dla budowy komórki i ustroju. Istotną częś
cią chrom atyny jest podwójna spirala dwóch ze
spolonych ze sobą nitkow atych cząsteczek DNA 
(ryc. 1). Każda cząsteczka tej pary  zaw iera licz
ne cistrony.

W skład organizm u człowieka dorosłego 
wchodzą dziesiątki m iliardów komórek. W szyst
kie pow stają z jednej zapłodnionej zygoty, za
w ierającej kod inform acyjny dla całości ustroju. 
Ileż więc jednostek inform acyjnych m usi za
w ierać ta  kom órka? Liczba ta  nie jest znana, 
ale pewną orientację można uzyskać przez ze
staw ienie ciężaru DNA jednego cistronu z cię
żarem  całości inform acyjnego DNA zawartego 
w kom órce (tab. 1).

S tąd  daje się wypośrodkować, że im bardziej 
skom plikowana jednostka, tym  większa ilość 
DNA w komórce, a więc praw dopodobnie tym  
większa liczba cistronów. Trzeba tylko w yraź
nie zaznaczyć, że w  nitkow atej cząsteczce DNA 
znajdują się bynajm niej nie same cistrony. Ma
m y w niej obok tego jeszcze inform acje o bu 
dowie w ielu innych składników komórki, prze
de w szystkim  o charakterze m olekuł niekodo- 
wego RNA. Dalej znajdujem y tam  inform acje 
„porządkowe”, sygnały dzielące poszczególne 
cistrony i regulatory  odbierania inform acji. Ile 
DNA m olekuły kodowej przypada na cistrony 
nie wiadomo dokładnie. U niektórych bakterio
fagów w  przybliżeniu połowa DNA przypada 
na inform acje cistronowe. Gdybyśm y dowolnie 
zechcieli przyjąć to za m iarę, okazałoby się, 
w  kom órce eukario ta zmieściłyby się inform acje 
o m iliardach cząsteczek białka.

W jaki sposób kod inform acyjny DNA może 
spowodować tw orzenie się cech ustroju? Proces 
ten  jest bardzo złożony. Został on częściowo 
wyjaśniony. W znacznym  uproszczeniu daje się 
on przedstaw ić za pomocą diagram u z ryc. 2. 
Jądrow y DNA stanow i rodzaj archiwum , które 
w całości przem ian bierze tylko pośredni udział. 
M ateriał kodowy jest zachowywany jako infor-
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tnacja także dla dalszych pokoleń komórki. Sto
sownie do tego przed podziałem komórki do
chodzi do podwojenia się cząsteczek kodowych, 
czyli do ich r e p l i k a c j i .  Z jednej cząsteczki 
powstają dwie, przy czym jedna kopia dostaje 
się do każdej kom órki potomnej.

Kod zaw arty w DNA musi być jednak wyko
rzystyw any podczas życia międzypodziałowego 
komórki. Dzieje się to za pośrednictw em  spe
cjalnych cząsteczek pośredniczących. Oto kod

Cistron O dcinki 
nie astronom

Nić DNA [genotyp]

Procesy
trans ~ 
kryp cji

Procesy 
trans
la c ji
Sktadniki 
struktur 
i  enzymów

Formowanie 
y  ' '  —  sie  cech

ustroju

%
*

{
i

f
!

Cechy Senaty po w eustroju 
[struktury, zabarwieniet 
zdolność produkcji energii, 
aktywność enzymów itp J

Ryc. 2. Schemat przeistoczeń prowadzących do two
rzenia się cech ustroju według kodu zawartego w nici 

kodowej DNA. Objaśnienie w tekście

z cistronów archiw alnych zostaje pobierany 
przez specjalne cząsteczki RNA, które są syn
tetyzowane według wzorca cistronów. Tak syn
tetyzowane cząsteczki informacyjnego RNA 
(mRNA), k tórych powstawanie nazywa się 
t r a n s k r y p c j ą ,  są rodzajem  kopii cistro
nów. Są one przenoszone do cytoplazmy, gdzie 
w procesie zwanym  t r a n s l a c j ą  służą one 
jako wzorce dla budowy cząsteczek białkowych. 
Z jednego cistronu może powstać wiele cząste
czek wzorcowego mRNA, zaś na cząsteczce tego 
ostatniego może powstać szereg cząsteczek biał
ka danego rodzaju. Tą drogą syntetyzowane są 
białka s tru k tu r i enzymów kom órki i tym  sa
m ym  w ytw arzane są cechy struk tura lne  i czyn
nościowe kom órek i całego ustroju.

Zgodnie z powyższym, w zapłodnionej kom ór
ce jajowej człowieka znajdują się bardzo liczne 
jednostki inform acyjne, według których form u
ją się cechy organizmu. Podczas podziałów ko
m órek zarodka z reguły  całość inform acji gene
tycznej zostaje przekazana wszystkim kom ór
kom. Z tego olbrzymiego archiwum , gromadzo
nego i uzupełnianego stopniowo z biegiem ewo
lucji, dana kom órka ustro ju  w ykorzystuje dla 
siebie tylko niektóre inform acje. Proces tran s
krypcji inform acji na cząsteczki mRNA, a po
tem  syntezy cząsteczek białka z wytworzeniem  
odpowiedniej cechy ustro ju  nazywa się e k s 
p r e s j ą  inform acji genetycznej. Tylko część 
kodu ulega więc ekspresji. Pozostała, i to b a r
dzo znaczna, część u trzym uje się w stanie u ta 

jonym. W śród inform acji zakodowanych w DNA 
i podlegających ekspresji można rozróżnić dwa 
rodzaje:

1. Inform acje w ykorzystyw ane przez w szyst
kie komórki danego ustroju,

2. Inform acje ulegające ekspresji tylko w ko
m órkach o pewnym  kierunku zróżnicowania.

Ad (1). W szystkie komórki potrzebują np. 
białka histonów jądrowych, białka wrzecion m i- 
totycznych, białka m em bran, białka enzymów 
katalizujących transkrypcję  i translację, enzy
mów zapewniających dopływ energii potrzebnej 
do pędzenia procesów życiowych. Cistrony ko
dujące tego rodzaju cząsteczki są transkrybo- 
wane we wszystkich komórkach.

Ad (2). W kom órkach zróżnicowanych czyn
nościowo, obok powyższych, potrzebne są skład
niki w arunkujące wykształcenie się cech spe
cjalistycznych, jak  na przykład:

a) erytrocyty  produkują masowo białko pod- 
jednostek hemoglobiny,

b) limfocyty produkują masowo immunoglo- 
buliny,

c) komórki gruczołów śluzowych produkują 
masowo białko m ucyny,

d) włókna mięśniowe produkują masowo 
miozynę i inne elem enty białkowe kurczliwych 
struk tu r.

Skoro każda kom órka w zasadzie ma całość 
genetycznej informacji, jest jasne, że muszą 
istnieć czynniki ustrojowe tłum iące lub umożli
w iające ekspresję różnych cistronów. Regulacja 
tego niesłychanie ważnego i olbrzymio złożone
go procesu, w  dodatku zmieniającego się z roz
wojem, wiekiem i w arunkam i bytu, jest jeszcze 
słabo poznana.

Niemniej wiadomo, że w  ustro ju  zachodzą 
międzykomórkowe wpływy. Na przykład two
rzenie się cech płciowych dojrzewającego czło
wieka jest kontrolowane przez działanie nie
których hormonów. Przysadka produkuje sub
stancje dostające się z krw ią do jąder komórek 
organów płciowych i wyzwalające tam  procesy 
ekspresji odpowiednich inform acji genetycz
nych. Poznanie tego rodzaju zjawisk otworzyło 
możliwość sterow ania form owaniem  się nie
których cech ustroju. Z takiego hormonalnego 
sterowania ekspresją genów korzystają lekarze 
endokrynolodzy. Oprócz tego rodzaju wpływów 
na cechy ustroju, istnieje jeszcze inny, polega
jący na sztucznym  zm ienianiu genotypu, a więc 
kodu informacyjnego jąder komórkowych. Tego 
rodzaju możliwości poznano najpierw  u bak
terii.

Jądro  kom órki eukarionta jest oddzielone 
błoną od cytoplazmy. Stanowi ono terytorium , 
w którym  przechowyw any jest kodowy DNA 
i w którym  dochodzi do procesów transkrypcji. 
B akterie nie m ają tery torium  jądrowego. iNato- 
m iast w pewnym  obszarze ich cytoplazm y znaj
duje się genom, tj. zespół kodowego DNA. 
W komórce baktery jnej może znajdować się 
naw et szereg osobnych (jednakowych) geno
mów, z których każdy panuje nad w łasnym  ob
szarem cytoplazmy. Okazuje się, że oprócz ta 
kich genomów typowych gatunkowo, w kom ór
ce baktery jnej znajduje się szereg mniejszych
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cząsteczek DNA, również zaw ierających c istro
ny i również zdolnych do replikacji i ekspresji. 
Takie składniki są różnego rodzaju. Mogą one 
mieć charak ter pasożytniczy i naw et zabójczy 
dla komórki, ale niekiedy są elem entam i jakoy 
uzupełniającym i inform acje zaw arte w genomie. 
Wśrud takich autonom icznie reprodukujących 
się w cytoplaźm ie jednostek w ykryto  pewien 
rodzaj, określony m ianem  e p i s o m ó w .  Do 
ich cech znam iennych należą:

a) obecność cistronów kodujących białko en
zymów biorących udział w replikacji ich w łas
nego kodu,

b) obecność czynnika w arunkującego ich 
przenoszenie się z jednej bakterii na inną, czyli 
proces t r a n s d u k c j i ,

c) zdolność do odwracalnego włączania się do 
DNA genomu komórki gospodarza, czyli i n t e 
g r a c j i  do spirali DNA, na skutek  czego za
chowują się one wówczas jak  inne składniki 
DNA komórki, replikując się łącznie z całością 
inform acji kodowej komórki,

d) zdolność do „poryw ania” ze sobą n iek tó
rych cistronów komórki, w k tórej cytoplaźm ie 
bytują, i przenoszenia tych cistronów d j  innych 
komórek.

Nie możemy tu  wdawać się w  opisywanie 
tych złożonych stosunków i poprzestaniem y ty l
ko na przytoczeniu przykładu zmienności zw ią
zanej z transdukcją  cistronów.

Oto w r. 1971 wprowadzono do użytku an ty 
biotyk gentam ycynę. Już niespełna rok potem , 
od pacjentów , k tórym  ten  lek podawano, w y
osobniono szczepy „nowych” bakterii, odpor
nych na lek. Pojaw ienie się tak iej generacji 
odpornych komórek, m ających nową cechę, by
wa rozum iane na ogół jako m u t a c j a .  O ile 
jednak m utacyjne pojaw ienie się jakiegoś b ra 
ku genetycznego, spowodowane przypadkow ym  
uszkodzeniem jakiegoś genu, byłoby zrozumiałe, 
o tyle trudn ie j w  ten  sposób w ytłum aczyć w y
tw orzenie nowego przystosowania: zdolności 
do ncw ej czynności. W dodatku stw ierdzono, że 
bakterie  w ykazujące odporność na terapeu tycz
nie stosowaną gentam ycynę, okazały się odpor
ne rów nież na szereg innych antybiotyków ,

Ryc. 3. Mikrofotografia męskiej bakterii E. coli. Grub
sze krótkie wypustki są tubulami czepnymi. Nici cien
kie dłuższe, jak też ledwo widoczne krótsze, są orga
nellami innego rodzaju. Długość bakterii jest rzędu 

paru mikronów

z którym i bakterie  nigdy nie m iały styczności, 
a w danym  przypadku na chloram fenikol, na 
am picylinę i na sulfonamidy! Szczepy tego ro 
dzaju, o podobnych cechach, wyosobniono z róż
nych organów danego pacjenta, a wyhodowane 
bakterie  przekazyw ały nowe własności genera
cjom potom nym  zgodnie z zasadami genetyki. 
Co więcej, okazało się, że hodowanie szczepów 
odpornych w raz ze szczepami nieodpornym i po
wodowało przenoszenie się odporności na te 
ostatnie. Zaczęto mówić o „zakażaniu się odpor
nością” na lek, przy czym zakażaniu ulegały 
bakterie  także innych gatunków.

Nie mogło być wątpliwości, że nabyta odpor
ność zostaje u trw alona w genotypie, a oprócz 
tego jest „infekcyjna”, tj. przenosi się przez 
samo zetknięcie się kom órek we wspólnej ho
dowli. Trzeoa było przyjąć, że nowy czynnik 
dziedziczny ulega pom nażaniu się w komórce 
bakterii. Skoro przenosi się on nie tylko przy 
podziale, ale również drogą infekcji, m usi on 
pomnażać się w  ry tm ie  częstszym niż genom 
kom órki. Rozpoczęto badanie odnośnych czyn
ników. Okazało się, że są one m akrom olekularni 
DNA, dającym i się chemicznie w yodrębnić bez 
u tra ty  własności zakaźnych. W ich składzie 
znajduje się elem ent DNA nazwany c z y n n i 
k i e m  R (od resistance). Tego rodzaju elem en
ty, przenoszące się z bakterii na bakterię, znane 
już były wcześniej, przede w szystkim  pod po
stacią tzw. męskiego czynnika bakterii, czyli 
c z y n n i k a  F +.

Stwierdzono mianowicie, że n iektóre indyw i
dua bak tery jne  są zdolne do k o n i u g a c j i  
z innym i osobnikami. B akteria „m ęska” jest w y
posażona w specjalne organelle czepne, widocz
ne w  postaci tubu li w yrastającej z jej ściany 
(ryc. 3). B akteria swą tubulą  przyczepia się do 
innego osobnika, nie posiadającego cechy m ęs
kości, zrasta się z nim, przy czym tubu la  staje 
się rodzajem  m ostka łączącego cytoplazm y obu 
osobników. Przez mostek przedostaje się czyn
nik F +, na sku tek  czego zaatakow ana bakteria  
„zakaża się” męskością, czyli zdolnością do pro
dukcji czynnika F +. Czynnik ten  okazał się czą
steczką DNA o ciężarze zbliżonym do tegoż n a j
m niejszych wirionów. Czynnik zawiera tylko 
parę lub kilka cistronów, m. in. cistron kodują
cy białko t u b u l i n ę ,  z którego zbudowana 
jest tubula. Czynnik F + pomnaża się w cyto
plaźm ie bakterii, i to w ry tm ie częstszym niż 
jej w łasny genom.

Czynnik F +, m ający ciężar około 6 • 10-17 g, 
istn ieje  w  postaci szeregu odmian. Może m iano
wicie posiadać w  swym składzie cistrony oder
w ane od genom u bakterii. W ykazano, że czyn
n ik  F + może prowadzić dwojaki sposób bytow a
nia. Może on istnieć jako odrębna plazmida 
w  cytoplaźm ie i ulega wówczas replikacji we 
w łasnym  ry tm ie, innym  niż genom bakterii, 
przy  czym w raz z nim ulegają replikacji przy
łączone doń cistrony. Zakaża on inne bakterie 
drogą koniugacji, a wraz z nim  mogą przenosić 
się związane z nim  cistrony. W pewnych oko
licznościach czynnik ten ulega „rekom  inacji” , 
tj. uzyskuje inną form ę bytowania. Znika on 
wówczas z cytoplazm y i bakteria, jakkolw iek
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nadal „m ęska”, przestaje  przekazywać cechę F + 
innym  osobnikom. W tym  stanie czynnik F + 
bytuje w  form ie u tajonej, mianowicie jest w łą
czony do całości DNA genomu gosp:darza, przy 
czym replikuje się z całością kodu inform acyj
nego komórki.

Genom bakterii ma postać niteczki zam knię
tej w krąg, w którym  tkw ią cistrony komórki. 
W tym  kręgu istnieje określone miejsce, do 
którego może włączyć się czynnik F +. Ma on 
niejako swoje m iejsce tak, jak inne elem enty 
genomu bakterii. Tak zintegrow any F + może 
niekiedy odłączać się i uzyskiwać na nowo auto
nomiczne i zakaźne własności. W takim  procesie 
oddzielania się, F + może porywać ze sobą część 
cistronów bakterii i w raz z nimi tworzyć au to
nomiczną jednostkę cytoplazm atyczną. Oder
wane geny pochodzą zawsze z miejsc genomu 
sąsiadujących z okolicą doczepiania się czyn
nika F +.

Obie reagujące ze sobą cząsteczki DNA, bak
terii i czynnika F +, m ają postać nitkow atej po
dwójnej spirali tw orzącej koło. Obie koliste 
cząsteczki m ają pasujące do siebie (stereoche
micznie) miejsca, którym i sczepiają się ze sobą. 
a w następstw ie ulegają in tegracji we wspólny 
genom. Schem at przebiegu tych zjawisk, 
w uproszczeniu za W. Hayesem, znajduje się 
w diagram ie ryc. 4.

Nadmieniony poprzednio czynnik odporności 
R m a wiele cech podobnych do czynnika F +

(A)

Ryc. 4. Interakcja między genetycznymi czynnikami 
DNA: genomem bakterii i czynnikiem F+, według 
W. Hayesa. Nić genomu (kolistego) bakterii jest przed
stawiona linią ciągłą, czynnika F+ — linią kropkowa
ną. Strzałki w kole genomu przedstawiają kierunek 
procesów replikacji. Strzałki prostopadłe do k~ła ge
nomu oznaczają miejsca przyczepiania się czynnika F+.
(A) — schemat procesu przyłączania się i odłączania 
się (zależnie od kierunku biegu zjawisk) czynnika F+.
(B) — schemat procesu porywania cistronów sąsiadu

jących z miejscem przyczepienia czynnika F+

i oba są rodzajem  episomów. Czynnik R za
wiera DNA z cistronam i i przenosi się infek
cyjnie drogą koniugacji. Jego ciężar wynosi 
około 1,2 • 10-16 g, a więc bliski bakteriofagom 
PhiX174 i T2. Czynnik R również prowadzi ze

sobą różne cistrcny oderwane od genomu bak
terii. Ma on cistrony kodujące enzymy czynne 
w metabolizmie przetw arzania niektórych 
składników otoczenia. Podobnie jak czynnik F + 
może on posiadać różną postrć. Według h ;po- 
tezy Andersona i Lewisa w jego składzie znaj
duje się czynnik d e l t a ,  w arunkujący cechę 
zakaźności. Czynnik ten  ma ciężar około 
6 • 10-17 g i może tworzyć „agregaty” z różnymi 
genami oderw anym i od genomu bakterii. Czyn
nik delta zakażać może różne rodzaje bakterii 
i przenosić cistrony pomiędzy kom órkam i róż
nych gatunków.

W yjaśnienie tych stosunków nie w ydaje się 
jeszcze pewne. Przenoszenie genów w arunku
jących odporność na leki w raz z czynnikiem  R 
m iewa niekiedy charakter „epidemii” w popu
lacji bakterii. W pewnych w arunkach szczepy 
odporne pojaw iają się masowo. W yjaśniono, że 
odporność polega na zdolności do pewnej czyn
ności metabolicznej, zależnej od obecności okre
ślonego enzymu. Cdporność na gentam  cvnę 
jest uw arunkow ana zdolnością do produkcji 
enzymu katalizującego acetylację. W jelitach 
człowieka znajdują się masy saprofitycznych 
bakterii E. coli. U norm alnych ludzi bakterie te 
są wrażliwe na gentam ycynę. Trafia ą się w ich 
populacji baktery jne osobniki odporne, ale 
z częstością jednego na m iliardy osobników 
wrażliwych. Gdy antybiotyk jest podawany pa
cjentowi, w jego organizmie masowo pojawiają 
się same lub praw ie same odporne bakterie. 
Sposób rozprzestrzeniania się odporności nie 
jest jeszcze całkowicie jasny.

R. C. C l o w e s s  uważa, że czynnik R jest 
podobny do tzw. latentnych wirusów, od któ
rych różni się głównie tym , że latentne w irusy 
mogą ulegać uaktyw nieniu, w następstw ie cze
go stają się czynnikami zabójczymi dla bakterii, 
gdy plazmidy delta są pozbawione cech szkodli
wych dla swego gospodarza także w ich au to
nomicznej postaci.

Tego rodzaju czynników „zakaźnych”, prze
noszących się w raz z ładunkiem  cistronów, po
znano wiele w świecie bakterii. W niektórych 
przypadkach wykazano, że czynnik może prze
nosić się na różne rodzaje bakterii. Przekonano 
się w  ten  sposób, że genom bakterii może się 
zmieniać, oraz że istnieją subcelularne czynniki 
przenoszące cistrony z genomu na inne genomy. 
Istnieje więc rodzaj „wspólnoty” crs+n n ó w , 
k tóre mogą być czynne w różnych komórkach.

W arto nawiasem  nadmienić, że powyższe 
własności drobnoustrojów  spowodowały znacz
ne zwiększenie się odporności bakterii na leki 
wówczas, gdy te leki zostały zastosowane. Z ja
wisko to m a miejsce tam, gdzie antybiotyki są 
stosowane, a więc przede wszystkim w klini
kach i w hodowlach zwierząt.

Gdy stwierdzono istnienie tego rodzaju 
zmienności, rozpoczęto próby sterowanego prze
szczepiania genów, nie tylko między bakteriam i, 
ale również między komórkami eukariontów. 
Tą drogą można by prawdopodobnie uzupełnić 
wrodzone braki metaboliczne u ludzi. O zakaź
nym  przenoszeniu się niektórych cech u bakterii 
wiedziano już od czasów prac F. G r i f f i t h a
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(1928), i późniejszych A v e r y ’ego i wsp. (1941). 
Toteż pierwsze próby sterowanego przenosze
nia cech przedsięwzięto jeszcze zanim  zrozu
m iano mechanizm przekazyw ania cistronów. 
P róby takie są dotąd ty lko jeszcze w  zacząt
kach, w skazują jednak, że doczepianie nowych 
genów do genotypu kom órek ssaków i człowie
ka nie jest bynajm niej utopią.

Nie w spom inając w yników uzyskanych na 
bakteriach, przytoczym y przykładowo następu
jące dziedziczne eksperym entalne efekty.

1. Uzyskano przeniesienie genów kodujących 
s tru k tu rę  praw idłow ych podjednostek hem o
globiny z kom órek szpiku kostnego zdrowego 
człowieka utrzym yw anych w hodowli tkanek  
na takież kom órki osobnika niezdolnego do w y
tw arzania praw idłow ej hemoglobiny i cierpią
cego na anemię sierpowatokomórkową.

2. Przeniesiono gen kodujący s tru k tu rę  b iał
ka enzym u fosforylazy inozynowej z kom órki 
na kom órkę ssaka.

3. Przeszczepiono gen kodujący s tru k tu rę  
białka transferazy  alfa-D -galaktozo-l-fosfoury- 
dylowej z w irusa lam bda na kom órki fibrobla- 
stów  człowieka utrzym yw ane w  hodowli tkanki, 
m ianowicie na kom órki pobrane od pacjenta, 
k tó ry  na skutek m utacji u trac ił zdolność do 
syntezy tego enzym u i cierpiał na  galaktozem ię.

4. Spowodowano absorpcję i in tegrację genu 
w arunkującego odporność na 5-jodo-2’-desoksy- 
u rydynę z roztw oru DNA zawierającego ten  
gen przez kom órki nowotworowe (limfocyty) 
człowieka żyjące w  hodowli tkanki.

5. Spowodowano absorpcję i in tegrację genu 
kodującego w ytw arzanie melaninowego b arw 
nika z roztw oru zawierającego ten  gen przez 
kom órki chomika nie zdolne do produkcji barw 
nika.

6. Zaszczepiono gen kodujący pow staw anie 
czerwonej barw y kw iatów  petunii, jak  też zm ie
nionej postaci liścia te j rośliny za pomocą po
daw ania roztw orów  DNA zaw ierających odpo
w iedni gen pęczniejącym  nasionom  albo k ieł
kom  roślin nie posiadających danej cechy, tj. 
petuniom  o kw iatach białych, wzgl. m ającym  
zwykła postać liści.

7. Zaszczepiono gen um ożliw iający produkcję 
p irym idyny za pomocą podaw ania roztw orów  
DNA rozlicznych bakterii lub w irusów  pęcznie
jącym  nasionom albo kiełkom  m utan tów  rośliny 
A rabinopsis thaliana, nie zdolnym  do syntezy 
tego związku.

Powyższe wyniki, i szereg dalszych, w skazu
ją, że przeszczepienie penów z kom órki na ko
m órkę jest możliwe. N iektóre fragm enty  kodo
wego DNA zdają się łatw o w ydostawać z kom ó
rek, jak też łatw o ulegać absorpcji przez inne 
komórki, k tórym  brak  odnośnego genu. W yka
zano jednak również możliwość doczepienia 
drugiego dodatkowego identycznego genu do 
genomu kom órki. W licznych doświadczeniach 
wykazano, że kom órki mogą absorbować i bez 
zmian integrow ać do swego genom u cistrony 
znajdujące się w  roztworze w  ich otoczeniu. 
Kom órka zawiera wprawdzie enzym y rozkłada- 
jace obcy DNA, jednak w w ielu przvt>9dkach 
DNA cistronow y nie tylko nie jest rozkładany,

ale gromadzi się w  okolicy jądra, a potem  do
staje  się do jego w nętrza i zostaje włączony do 
genomu. M echanizm tych zjaw isk nie jest jesz
cze jasny.

W niektórych przypadkach przysw ojenia ob
cego cistronu stwierdzono, że zostaje on włączo
ny do genomu komórki jako rów norzędny p a rt
ner innych elem entów. Nie jest tak  jednak 
zawsze. Skoro nowo nabyta cecha przenosi się 
dziedzicznie, wyznaczający ją gen m usi być ja 
koś sprzęgnięty z DNA kodowym komórki. We
dług teorii eksosomów A. S. Foxa, w niektórych 
przypadkach obce cistrony nie ulegają in teg ra
cji, lecz zostają tylko doczepione do pewnych 
regionów genomu. W takiej doczepionej postaci 
nie tylko ulegają one replikacji w raz z całością 
genomu komórki, ale mogą ulegać ekspresji.

W edług A. T o m a s z a  istnieją trzy  rodzaje 
m echanizm ów „w ym iany genów” : 1) transduk- 
cja za pośrednictw em  wirusów zakażających 
kom órkę, 2) koniugacja u bakterii oraz 3) odda
w anie jednostkow ych elem entów genetycznych 
do otoczenia kom órki oraz w ychw ytyw anie ich 
i in tegracja  przez inne komórki. Ten ostatni ro 
dzaj w ym iany m a być procesem aktyw nym , do 
którego kom órki zostają przysposobione w nie
k tórych  okresach cyklu życiowego. Przysposa- 
biająco m a działać specyficzny gatunkow o czyn
nik kom petencji. Czynniki te ułatw iają zarówno 
oddawanie cistronów do otoczenia, jak ich ab
sorpcję przez kom órki „receptorow e”. W okre
sach przysposobienia bakterie m ają wydzielać 
specjalne aglutyniny, powodujące skupianie się 
ich w grupki, co ma być rodzajem  pierw otnej 
ew olucyjnie postaci koniugacji, u łatw iającej 
w ym ianę elem entów  genetycznych.

Powyższe fak ty  świadczą, że m ateriał gene
tyczny może być w ym ieniany pomiędzy różny
mi kom órkam i, naw et pomiędzy kom órkam i 
protokariontów  i eukariontów . Jakkolw iek spo
soby postępow ania m etodycznego nie sa jeszcze 
wypośrodkowane, ale jesteśm y, jak się zdaje, 
u  progu nowych technik um ożliwiających ste
row ane zm iany genotypów żywych jednostek. 
Taka inw encja człowieka dotyczy jednak nie 
ty lko jego otoczenia, ale jego w łasnej dziedzicz
nie przekazyw anej postaci. W ydaje się, że 
w  chwili obecnej od skutecznego dokonywania 
n iektórych genetycznych transform acji człowie
ka jesteśm y oddaleni czasowo chyba n więcej 
niż od ekonomicznie opłacalnej fuzji jąder ato
mowych. Spraw a w ydaje się tylko kw estią 
czasu.

W społeczeństwach owadów znajdujem y 
przykłady indukowanego p o l i m o r f i z m u .  
W superorganizm ach, jakim i w edług C. D. M i- 
c h e n e r a  są mrowiska, term itiery  i pnie 
pszczele, z identycznych jaj, o jednakow ym  ge
notypie, pow stają osobniki płciowe albo też 
obojętnopłciowe indyw idua różne kastowo. 
Przyjęło się obecnie zdanie, że form owanie się 
kast zachodzi pod działaniem  horm onalnej eks
presji genetycznej inform acji i dopływu odpo
wiedniego pokarm u. Byłaby to ta  sama droga, 
jaką m am y pod postacią hum oralnych oddzia
ływ ań w wielokom órkowym  organizmie. Jak  
widzim y z niniejszego artykułu , istnieją inne
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drogi — zmian nie tylko fenotypu, ale geno
typu. W ymiana cistronów zachodzi niewątpliw ie 
w w arunkach natu ralnych  u bakterii. Czy jest 
ona w ykorzystyw ana w ram ach tworzenia kast 
w społeczeństwach owadów, jeszcze nie wiemy. 
Czy potęga społeczeństw ludzkich sięgnie rów
nież po te m echanizm y genetyczne?

Korzyść takich przystosowań, korzyść spo
łeczna, w ydaje się zrozum iała jako czynnik 
w walce o byt. Inaczej jest z korzyścią indyw i
dualną, gdyż w raz z jednostronnym  doskonale
niem ograniczona zostaje żywotność osobnicza.

Po napisaniu powyższego artyku łu  nadszedł 
num er tygodnika Naturę  z 19. VII 1974, w  któ
rym  zamieszczono treść wezwania National 
Academy of Sciences USA. Akadem ia propo
nuje m oratorium  dla pew nych badań w zakre
sie cytogenetyki z powodu ryzyka jakie przed
staw iają one dla zdrow ia ludzkości. Następujące

badania polegające na „m anipulacjach gene
tycznych” m ają być zawieszone do czasu w y
jaśnienia możliwości niekontrolowanego zakaże
nia ustrojów  przez obce geny:

Badania typu  I: nad autonomiczną replikacją 
bakteryjnych plazmid, polegające na w prow a
dzeniu genetycznych determ inant dla czynni
ków w arunkujących odporność na leki i dla 
czynników toksycznych.

Badania typu II: nad łączeniem genetycznego 
DNA kodowego wirusów rakotw órczych z auto
nomicznie pom nażającym i się plazmidami bak
terii i komórek eukariontów.

Liczni, ale nie wszyscy, badacze są gotowi 
bezwarunkowo zastosować się do wezwania. 
W wezwaniu wyłuszczane są niebezpieczeństwa 
związane z niedostatecznie zrozum iałymi „ma
nipulacjam i genetycznym i”. H istoria stwierdza, 
że w  swych dążeniach ludzie są nieustraszeni.

NELLI SZARKO (Poznań)

PO R Ó W N A N IE  FA U N Y  A R K T Y K I I A N T A R K T Y D Y  
N A  T L E  W A R U N K Ó W  ŚR O D O W ISK O W Y C H

Życie zwierząt i ich szczególne rozmieszczenie na 
Ziemi jest uzależnione od wielu czynników. Bogactwo 
typów i odmian środowiska na Ziemi jest duże. 
W każdym środowisku i strefie klimatycznej panują 
specyficzne warunki. Życie zwierząt uzależnione jest 
od wielu czynników zewnętrznych. Na czołowe m iej
sce wysuwa się zespół czynników klimatycznych, 
z których najważniejszymi są: tem peratura, światło, 
wilgotność i ciśnienie atmosferyczne.

Porównując warunki środowiska Arktyki i Antark
tydy zauważyć należy, że jednym z najważniejszych 
elementów tych terenów jesit klimat. Właśnie klimat 
i szata roślinna ma ogromny wpływ na istniejący tu 
świat zwierzęcy. Obszary te leżą w tak zwanej po
larnej strefie klimatycznej, którą charakteryzują bar
dzo niskie tem peratury tak średnie jak i bezwzględ
ne. Średnia tem peratura Antarktydy w najcieplejszym 
miesiącu nie przekracza 0°C. Stosunkowo najłagod
niejszy klimat m ają wybrzeża tego kontynentu, a su
rowość jego wzrasta w miarę zbliżania się do bieguna. 
Najniższa tem peratura zanotowana na Antarktydzie 
wynosi —92,7°C i jest najniższą tem peraturą zanoto
waną na Ziemi. Średnie tem peratury w okresie naj
zimniejszym wynoszą około -—60°C. Klimat Antarkty
dy charakteryzuje się zimnymi porywistymi w iatra
mi, których szybkość wynosi w styczniu 12,6 m/sek., 
a maksymalna średnia szybkość 23,6 m/sek. Ostatnie 
badania wykazały, że warstwa zimnego powietrza po
krywa ten kontynent grubością około 300 m, a nad 
nią dopiero wznoszą się warstwy cieplejsze.

Natomiast Arktyka jest nieco cieplejszym konty
nentem. Średnia tem peratura powietrza wynosi tu 
—30°C, a w zimie —50°C. Nad obszarem Arktyki 
przeważnie zalega wyż i stąd ten surowy klimat. Od 
czasu do czasu przechodzą nad terenem tym wędrow
ne niże przynoszące duże opady śnieżne i podobnie 
jak na Antarktydzie ogromne wichury. Nad kontynen
tami tymi występuje zjawisko dni polarnych, podczas

'których słońce nie wschodzi. Długość dnia w okresie 
letnim jest największa na Ziemi, ale natężenie pro
mieniowania słonecznego jest małe. Okres lata trw a 
tutaj tylko od 2—3 miesięcy. Duże wypromieniowa- 
nie i zużywanie ciepła na stopienie śniegów w porze 
letniej obniża średnie tem peratury powietrza. Okres 
zimy na tych obszarach trwa bardzo długo bo od 7—0 
miesięcy.

Charakterystyczną cechą na obu kontynentach jest 
ogromna zmienność tem peratury w ciągu dnia i z dnia 
na dzień. Antarktyda posiada klimat i warunki bar
dziej niesprzyjające dla rozwoju świata roślinnego 
i zwierzęcego niż Arktyka. Wynika to stąd, iż prawie 
cały ląd Antarktydy pokryty jest wiecznym lodem. 
Jedynie na wybrzeżach dzięki wpływom morza klimat 
jest łagodniejszy. Natomiast Arktyka pod tym wzglę
dem jest bardziej uprzywilejowana, świadczy o tym 
bogato tam występująca flora i fauna. Południową 
granicę regionu arktycznego stanowi zasięg występo
wania tundry. Tundra charakteryzuje się słabą roślin
nością złożoną głównie z mchów i porostów. W głębi 
kontynentu spotkać można karłowate drzewa. Roślin
ność Antarktydy natomiast jest bardziej skąpa i wy
stępuje tylko w tak zwanych „oazach ciepła” i w czę
ściach pasa przybrzeżnego. W większości rośliny, któ
re występują na tych kontynentach zostały przeniesio
ne przez wiatry z innych obszarów. Jak widać zróż
nicowanie między środowiskiem Antarktydy i Arktyki 
jest znaczne zarówno w klimacie, szacie roślinnej, a co 
za tym idzie także żyjących tam zwierzętach.

Obszar Antarktydy pozbawiony jest wegetacji, dla
tego też nie ma tu zwierząt ani ptaków naprawdę lą
dowych. Występujące na Antarktydzie gatunki żyją 
na brzegach morskich. Przykładem tego mogą być fo
ki, które żyją w morzu, ale śpią na brzegu lądu (ryc. 
1). Zwierzęta Antarktydy musiały przystosować się do 
ostrych warunków klimatycznych.

Stosunkowo licznie reprezentowane tu  są ptaki,
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b
Ryc. la, b. Foki

Ryc. 2. Mewa

które zamieszkują wysipy w pobliżu lądu, a na kon
tynencie trzym ają się blisko brzegów. Ptaki charakte
rystyczne dla tego obszaru można podzielić na lata
jące i nielatające. Wszystkie one są przystosowane do 
tamtejszych warunków atmosferycznych.

Ptaki latające mają silne skrzydła o rozpiętości do
chodzącej u niektórych do 3 m co pozwala im latać 
wśród antarktycznych huraganów (ryc. 2). Grupę tę 
reprezentują w pierwszym rzędzie różne odmiany al
batrosa, bałkany, mewy dominikańskie, pomorniki 
oraz kury i koguty egmanckie. Wszystkie te ptaki żyją 
blisko morza, u brzegów Antarktydy, żywią się prze
ważnie rybami lub drownymi morskimi zwierzętami.

Typowymi ptakam i dla tego kontynentu są odmia
ny ptaków  nielatających, do których przede wszyst
kim zalicza się pingwiny (ryc. 3a, b). Pingwinów nie 
spotyka się poza Antarktydą nigdzie na całej kuli 
ziemskiej. Najpopularniejszą odmianą pingwina jest 
pingwin cesarski sięgający 1 m wysokości, oraz ping
win Adeli zamieszkujący Ziemię Adeli. Jak  wiadomo 
ptaki są zwierzętami o stałej tem peraturze ciała. Ce
chę tę wykorzystują ptaki żyjące w zimnym klimacie. 
S tała tem peratura ciała umożliwia im utrzymanie 
szybkiej przemiany materii, co z kolei pozwala tym 
zwierzętom na dużą aktywność. Pingwiny, będące pta
kam i niezdolnymi do lotu, mają małe wiosłowate 
skrzydła służące do pływania, dzięki którym mogą 
zdobywać pożywienie w morzu.

Z obszaru A ntarktydy zwierzęta migrują w zimie 
na północ. W okresie krótkiego lata Antarktyda jest 
terenem, na którym  pingwiny i inne ptaki wychowu
ją swoje potomstwo. Stałym mieszkańcem tego kon
tynentu jest wspomniany już pingwin cesarski, który 
wysiaduje swoje ja ja  w czasie zimy. Składa jaja na 
lód a później przenosi je do kieszeni lęgowej (ryc. 4a). 
Powolny rozwój piskląt zmusił pingwiny cesarskie do 
wylęgu w czasie polarnej zimy (ryc. 4b).

Jedynymi ssakami zamieszkującymi Antarktydę są 
foki, których tu  występuje aż 7 gatunków. Ssaki mor
skie nie uciekają przed zirrnym klimatem oraz ostry
mi huraganami, ale przed zamknięciem się pod po
włoką lodową. Tylko dwa rodzaie fok nauczyły się 
żyć w  tych warunkach, są to foki obrączkowane czyli 
nerpy oraz foki brodate. Foki te posiadają łooatowa- 
te odnóża pływne, którymi są zdolne przebić lód i wy- 
żł~bić otwory do oddychania (ryc. Ib). Najważniejszym 
pożywieniem zwierząt tam żyjących są skorupiaki 
morskie.

Obszar Arktyki jest terenem ubogim tak pod 
względem fauny jak i flory. Duży wpływ na rozwój 
świata zwierzęcego wywiera system nocy i dni polar
nych. W okresie tym wiele gatunków wędruje na po
łudnie szukając lepszych warunków życia. Inne pozo
stające na miejscu okrywają się gęstym futrem, ptaki 
na tonrast obfitym puchem. Wszystkie zwierzęta po
larne odznaczają się dużą zdolnością do gromadzenia 
podsvórnego tłuszczu, który stanowi zapas, wyżywie
nia oraz ochronę przed zimnem. U fok np. warstwa 
tłuszczu osiąga w okresie zimy około 10 om grubości. 
Obszary te charakteryzują się dużą liczbą osobników 
przy ograniczonej ilości gatunków. Charakterystyczne 
jest przystosowanie poszczególnych gatunków do wa
runków polarnych. Ciekawym tego przykładem jest 
sowa śnieżna, która poluie również w dzień, inaczej 
nie mogłaby przetrwać długiego dnia polarnego.

Jednym z najpopularniejszych ssaków arktyc^nych 
jest piesiec, zwany też lisem polarnym. Występuje on 
na wszystkich nawet bardzo niedostępnych obszarach



m

"#5-*

m & M

■

>>p
ot-i
-*-»

£
o

-crta>,

O
a
>oa
w
£o
ii.w
HW

O
O
PS
O
w
Jw





37

Arktyki. Na przykład W latach 1930—1931 wyprawa 
Wegenera zaobserwowała pieśca w środku lądolodu 
grenlandzkiego w odległości około 400 m od wyspy. 
W 1940 r. wyprawa Czerewicznego znalazła ślady pie
śca w rejonie „bieguna niedostępności”. Występujące 
na tych obszarach odmiany lisa polarnego różnią się 
tylko Ubarwieniem futra. Organizm tego zwierzęcia 
nie potrzebuje zwiększać przemiany materii. Jeżeli 
tem peratura powietrza nie spada poniżej •—40°C pie- 
siec nie potrzebuje biegać aby się rozgrzać. Zimą fu 
terko jego jest puszyste. Charakteryzuje się wełnistą 
sierścią, latem natomiast ma mniejsze właściwości izo
lacyjne.

Z dużych ssaków najwspanialszym okazem zwie
rząt polarnych jest ren. Należy on do grupy zwierząt 
roślinożernych. Występuje we wszystkich częściach 
Arktyki. Na wyspach Archipelagu Arktycznego żyje 
odmiana rena zwana karibu (ryc. 5). Sierść mają bar
dzo grubą przy skórze, przez co zatrzymują więcej po
wietrza i zyskują warstwę ochronną, gdyż poszcze
gólne włosy zawierają komórki z powietrzem. Zwie
rzęta te w poszukiwaniu pożywienia przebywają dale
kie trasy.

Na uwagę zasługuje również wół piżmowy. Zasięg 
występowania tych ssaków nie jest duży, ogranicza 
się do północnej Grenlandii i Amerykańskiego Archi
pelagu Arktycznego. Wół piżmowy jest zwierzęciem 
nieco większym od naszego barana. Odznacza się du
żą siłą fizyczną. Zwierzęta te są mniej odporne na 
trudne w arunki niż reny. Są to zwierzęta powolne. 
W arktycznych warunkach nie znoszą wilgoci, gdyż 
sierść nie wysycha, zlepia się i zamarza tworząc pan
cerz lodowy. W ten sposób zwierzę zostaje unierucho
mione i jest narażone na niebezpieczeństwa. Długa 
sierść dochodząca do 60 cm zakrywa całe ciało zwie
rzęcia łącznie z nogami i w ten sposób chroni je przed 
zimnem. Zwierzęta północy oprócz dokładnie otulają
cego je futra posiadają mniej odkrytej skóry wokół

Ryc. 4a, b. Pingwiny cesarskie

nozdrzy i łap, a uszy i ogony mają krótkie i bardziej 
puszyste niż zwierzęta z południa. Wiele zwierząt 
zmienia na zimę swą letnią brązową sierść na białą 
zimową. Jesit to charakterystycznym przykładem fi
zjologicznej adaptacji dla ochrony przed zimnem. Ko
mórki pozbawione pigmentu zostają wypełnione po
wietrzem, co w tych warunkach klimatycznych s ta 
nowi wspaniałą izolację.

Podczas długich miesięcy zimowych niektóre zwie-

Ryc. 3a, b. Pingwiny Ryc. 5. Karibu
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Ryc. 6a, b. Niedźwiedzie białe

rzęta zapadają w sen lub okres spoczynku np. susły 
ogonowe, czy lemingi. Zwierzęta te spędzają zimę pod 
powierzchnią śniegu, czasem śpią w legowiskach 
z traw, czasem są aktywne, zawsze jednak pozostają 
w ukryciu. Występujące tu  bielaki polarne, oraz gro
nostaje w dużej części stanowią pożywienie dla in
nych gatunków. Typowym mieszkańcem kraju  polar
nego jest niedźwiedź biały (ryc. 6a, b).

Ogromna większość ptaków na tych terenach to 
letni goście. Ptaków osiadłych, które potrafią na m iej
scu przetrwać zimę, jest bardzo mało. Do nich należy 
par dwa górska, która spody łapek ma pokryte pióra
mi. P tak ten umie grzebać korytarze w śniegu i do- 
kopywać się roślinności i w ten sposób może prze
trw ać najtrudniejsze okresy.

Ryc. 8. Morsy

P taki żyjące w Arktyce zakładają gniazda w szcze
linach niedostępnych skał (ryc. 7).

Podsumowując rozważania nad światem zwierzę
cym Antarktydy i Arktyki można stwierdzić, że róż
nice w faunie na obu kontynentach wynikają z od
mienności środowisk. Arktyka jest kontynentem ciep
lejszym, posiada bogatszą faunę lądową, a uboższą 
morską. Natomiast Antarktyda jest kontynentem zim
niejszym, posiada bogatszą faunę morską a uboższą 
lądową. A ntarktyda pozbawiona jest ssaków lądowych 
zupełnie, a Arktyka ma je liczną. Pewne podobień
stwo występuje w przypadku morsów i fok, lecz i te 
gatunki są nieco odmienne na obu kontynentach.

WACŁAW JARONIEWSKI (Łódź)

W Ę Ż E  M O R SK IE

Rodzina węży morskich HydrophUdae obejmuje gru
pę węży przystosowanych wtórnie do stałego przeby
wania w wodzie morskiej. Centrum występowania tych 
zwierząt stanowią morza strefy tropikalnej na pogra
niczu oceanów Indyjskiego i Spokojnego. Węże m or
skie żyją głównie w pobliżu lądów, ra f i mielizn.

Szczególnie lubią płytkie wody wzdłuż wybrzeży, gdzie 
mogą nurkować aż do dna. Najłatwiej je spotkać przy 
ujściach rzek obfitujących w ryby. W porze deszczo
wej w ędrują czasem 100 i więcej km w górę rzeki. 
Do życia na pełnym morzu przystosował się tylko je
den gatunek — pęz (Pelamis platurus).

Ryc. 7. Mewy



Jak  dotąd, nie zaobserwowano węży morskich 
w Atlantyku, jakkolwiek przeniknięcie tych zwierząt 
przez kanał Panamski nie jest w przyszłości wykluczo
ne. Dotyczy to zwłaszcza wspomnianego już pełnomor
skiego gatunku Pelamis platurus, który występuje 
w Oceanie Indyjskim i Pacyfiku i spotyka się często 
w pobliżu zachodnich wybrzeży Panamy. Natomiast 
drogę z Oceanu Indyjskiego dookoła Afryki przypusz
czalnie zamyka wężom morskim zimny Prąd Benguel- 
ski.

Zmiana środowiska spowodowała szereg przystoso
wań, które dość wyraźnie różnią węże morskie od lą
dowych. Węże morskie m ają mniej lub więcej wyraź
nie spłaszczony z boków tułów i szeroki, wiosłowaty 
ogon, co bardzo ułatw ia im pływanie. Głównym orga
nem napędowym jest ogon, który pełni rolę płetwy. 
Natomiast tarczki brzuszne, dobrze rozwinięte u węży 
lądowych, umożliwiające tym zwierzętom pełzanie, są 
u węży morskich wyraźnie zredukowane, jako nieprzy
datne w czasie pływania. Jednakże ich zanik powodu
je, że większość gatunków węży morskich porusza się 
na lądzie z trudem i unika tego środowiska.

Niektóre węże morskie przypominają swoim wyglą
dem węgorze, które jednak mają ciało gładkie, powle
czone śluzem. Natomiast u węży morskich jest ono 
pokryte szorstkimi łuskami. Kilka gatunków węży mor
skich odznacza się grubą i ciężką tylną częścią ciała 
w porównaniu do smukłej części przedniej i bardzo 
małej głowy, np. małogłów (Microcephalophis gracilis). 
Duży i ciężki tułów stanowi w wodzie doskonałe opar
cie (na zasadzie bezwładności) przy szybkim wysuwa
niu przedniej części ciała w momencie ataku.

Ochronę przed u tratą  płynów ustrojowych i przeni
kaniem do organizmu jonów z soli morskich stanowią 
u tych zwierząt zgrubienia skóry, zwłaszcza między łu 
skami. U niektórych gatunków stwierdzono aktywne 
wydalania nadmiaru soli z organizmu. U krępacza 
(Aipysurus laevis) znajduje się w paszczy gruczoł wy
dalający nadm iar chlorku sodowego pobranego z wo
dą morską. Należy pamiętać, że zasolenie wód oceani
cznych wynosi średnio 3,5%, w tym 2,7% chlorku sodu 
(stężenie fizjologiczne NaCl wynosi dla człowieka tyl
ko 0,9%).

Innym przystosowaniem do przebywania w wodzie 
jest przesunięcie nozdrzy ku górze (z wyjątkiem przed
stawicieli rodzaju Laticauda). Przy nurkowaniu otwo
ry nosowe zaciskają się szczelnie. Również jam a gę
bowa zamyka się całkowicie. Nie ma szczeliny, przez 
którą mógłby wysuwać się język. Zwraca uwagę silne 
ukrwienie błon śluzowych w paszczy węży morskich, 
co zwiększa im w wodzie wymianę gazową i uzupełnia 
częściowo oddychanie płucne. Ułatwia to im dłuższe 
przebywanie pod wodą.

Tylko o kilku gatunkach węży morskich wiemy 
z pewnością, że wychodzą na ląd w celu złożenia jaj. 
Są to przedstawiciele podrodziny Laticaudinae, słabiej 
wyspecjalizowanej. Natomiast silniej związane z mo
rzem węże z podrodziny Hydrophiinae wydają na świat 
żywe potomstwo.

Węże morskie są bardzo spokrewnione z rodziną 
zdradnicowatych (Elapidae), do której czasem je za
liczano. M ają podobne, żłobkowane zęby jadowe osa
dzone nieruchomo z przodu paszczy. Jady wielu ga
tunków węży morskich są bardzo silne i niebezpiecz
ne dla ludzi. Jeszcze bardziej wrażliwe są na nie ryby, 
które po ukąszeniu niemal momentalnie tracą zdolność 
ruchu i szybko giną.
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Ryc. 1. Wiosłogon pospolity — Laticauda laticaudata

Węże morskie dzielą się na dwie podrodziny: Lati
caudinae i Hydrophinae. Przedstawiciele pierwszej 
z wymienionych stanowią grupę bardziej pierwotną, 
słabiej wyspecjalizowaną, związaną jeszcze z lądem 
w cyklu rozrodczym. Węże te m ają wyraźnie dachów
kowato ułożone łuski grzbietowe i stosunkowo dobrze 
jeszcze zachowane tarczki brzuszne, umożliwiające peł
zanie na lądzie. Podrodzina Laticaudinae obejmuje tyl
ko 3 rodzaje: Laticauda, Aipysurus i Emydocephalus.

Do ważniejszych przedstawicieli podrodziny Laticau
dinae należy wiosłogon prążkowany — Laticauda se- 
mifasciata (Reinwardt), dość duży wąż morski, osią
gający niekiedy długość 1,9 m i grubość 7,5 cm. Żyje 
w pobliżu brzegów w Pacyfiku od wysp Riukiu na pół
nocy po wyspy Samoa na południu. Ma on pewne zna
czenie gospodarcze. Od lat Japończycy łowią corocznie 
w pobliżu Filipin tysiące tych węży, których mięso 
nadaje się do celów spożywczych i znajduje na Dale
kim Wschodzie chętnych nabywców.

Wiosłogon pospolity — Laticauda laticaudata (Lin- 
naeus) jest mniejszy od poprzedniego i osiąga średnio 
długość 1 m. Należy do najpospolitszych węży mor
skich. Żyje w przybrzeżnych wodach Indii, Indochin, 
wysp Archipelagu Malajskiego, północnej Australii, 
Nowej Gwinei, Filipin, wysp Riukiu i wysp Salomona. 
Wyróżnia się pięknym ubarwieniem w szarobłękitne 
i ciemnobrunatne poprzeczne pasy przebiegające do
okoła ciała.

Wiosłogon żmijowaty — Laticauda c olubrina 
(Schneider) stanowi gatunek najsilniej związany z lą
dem spośród wszystkich węży morskich. Często wycho
dzi na brzeg, najchętniej wieczorem. Nie jest agresyw
ny i chociaż łatwo go można spotkać na brzegu, uką
szenia ludzi są niezmiernie rzadkie. Żyje u wybrzeży 
tropikalnej części Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. 
Osiąga średnio długość 1 m. Największe okazy jakie 
spotykano mierzyły 1,4 m.

Krępacz olbrzymi — Aipysurus laevis (Lacepeće) 
występuje w morzach niedaleko brzegów Nowej 
Gwinei, północnej Australii, wysp Kai i Aru oraz 
Wysp Lojalności. Osiąga długość do 1,5 m. Odznacza 
się bardzo krępą, jak na węża i masywną budową cia
ła. Na lądzie ociężały i niezdarny. Nie wiadomo czy 
sam wychodzi na ląd. Okazy spotykane na brzegu zo
stały przypuszczalnie wyrzucone przez fale.

Przedstawiciele podrodziny Hydrophiinae wykazują 
silniejsze od poprzednich powiązanie ze środowiskiem 
wodnym i prawdopodobnie nigdy same nie wychodzą 
na ląd. Wydają na świat żywe potomstwo, zwykle 2 
do 6 młodych. Łuski na ciele węży z tej podrodziny 
zwykle nie zachodzą na siebie dachówkowato, a leżą

2*
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Ryc. 2. Wręgowiec pospolity

obok siebie w postaci sześciokątnych lub podłużnych 
płytek. Tarczki brzuszne są wyraźnie zredukowane 
i zbliżone rozmiarami do łusek grzbietowych. Unie
możliwia to przedstawicielom podrodziny Hydrophii
nae sprawne poruszanie się na lądzie.

Podrodzina Hydrophiinae obejmuje 13 rodzajów 
i około 37 gatunków. Należy do niej najdłuższy z węży 
morskich, wręgowiec olbrzymi — Hydrophis spiralis 
(Shaw). Największy z badanych okazów mierzył 2,7 m, 
jednak większość ma długość około 1,5 m. Wąż ten wy-

Ryc. 3. Wręgowiec pospolity — Hydrophis cyano- 
cinctus. Widoczny silnie spłaszczony ogon. Łuski na 

grzbiecie sześciokątne, ułożone obok siebie

Ryc. 4. Małogłów pospolity — Microcephalophis gra- 
cilis. Głowa tego węża znajduje się w cieńszym końcu 

ciała

stępuje w morzach od Zatoki Perskiej po Półwysep 
Malajski, Archipelag Malajski, Filipiny, Tajwan i wy
spy Riukiu.

Wręgowiec pospolity — Hydrophis cyanocinctus 
Daudin występuje pospolicie od Zatoki Perskiej po J a 
ponię i Australię. Osiąga przeciętnie 1,3 m, czasem po
wyżej 1,5 m. Żyje najchętniej przy brzegach porośnię
tych namorzynami. W porze deszczowej można go cza
sem spotkać na lądzie o kilka km od brzegu. Choć bo
wiem nie opuszcza on wody chętnie, to jednak potrafi 
na lądzie pełzać i unosić głowę. Na Półwyspie Malaj- 
skim notuje się często ukąszenia tego węża i przypadki 
śmiertelne wśród ludzi.

Wręgowiec słodkowodny — Hydrophis semperi (Gar- 
man) żyje w słodkowodnym jeziorze Taal w południo
wej części wyspy Luzon na Filipinach. Stanowi z te
go powodu jeden z nielicznych wyjątków wśród węży 
morskich. Osiąga długość 0,7 m.

Wręgowiec rafowy — Hydrophis ornatus (Gray) 
jest szeroko rozpowszechniony w przybrzeżnych wo
dach od Zatoki Perskiej po Filipiny, Archipelag Bis
marcka, Wyspy Gilberta i Australię. Osiąga długość 
do 1 m. W niektórych rejonach bardzo pospolity, np. 
w Zatoce Manilskiej na Filipinach.

Wręgowiec małogłowy — Hydrophis fasciatus 
(Schneider) występuje w Zatoce Bengalskiej, Zatoce 
Syjamskiej, cieśninie Malakka, wokół wysp Archipela
gu Malajskiego i Filipin oraz północnej Australii. Osią
ga długość 1,2—1,5 m. Mała głowa i cienka przednia 
część ciała umożliwiają mu chwytanie ryb kryjących 
się w wąskich szczelinach raf koralowych i skał pod
wodnych. Samica wydaje na świat tylko 1—2 młodych 
rocznie.

Małą głową wyróżniają się jeszcze inne gatunki 
wręgowców, jak  Hydrophis belcheri (Gray), H. brookei 
Giinther, H. caerulescens (Shaw), i H. klossi Boulen- 
ger.

Małogłów pospolity — Microcephalophis gracil's 
(Shaw) żyje w morzach od Zatoki Perskiej po wybrze
ża południowych Chin i północnej Australii. Odznacza 
się bardzo małą głową. Osiąga długość 0,75 do 1 m. 
Węże morskie o bardzo małej głowie nie stanowią dla 
człowieka większego zagrożenia ze względu na krótkie 
zęby jadowe. Niemniej nie wolno ich lekceważyć i za
wsze trzeba obchodzić się z nimi ostrożnie.

Grzbietopręg jadowity — Enhydrina schistosa (Dau
din) występuje w morzach od wybrzeży Madagaskaru 
przez Zatokę Perską, Archipelag Malajski, północne 
brzegi Australii do Nowej Gwinei. Wąż ten często wę
druje w górę rzek. W Gangesie i Indusie można go 
spotkać nawet w odległości 100 km od morza. Grzbieto
pręg osiąga długość do 1,5 m. Ma stosunkowo dużą gło
wę i długie zęby jadowe. Koniec pyska zachodzi z gó
ry na dolną szczękę. Jest to wąż agresywny. Przy po
bieraniu jadu porusza wciąż szczękami. Ma bardzo sil
ny jad, którego dawka śmiertelna wynosi dla człowie
ka około 1,5 mg suchej substancji. Tymczasem od jed
nego węża można go uzyskać jednorazowo 10 razy wię
cej. Uważa się, że grzbietopręg powoduje więcej przy
padków śmiertelnych u ludzi, niż wszystkie pozostałe 
gatunki węży morskich.

Guzkowiec — Lapemis hardwickii (Gray) spotyka 
się w  pobliżu brzegów między Zatoką Bengalską, J a 
ponią i Australią. Pospolity u wybrzeży Wietnamu Po
łudniowego. Jest to gruby wąż z dużą głową, osiąga
jący długość 0,9 m. Łuski na grzbiecie m ają czasem po 
1 kolcu lub guzku umieszczonym centralnie. Tarczki
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"brzuszne silnie zredukowane, a czasem ich brak. Jest 
to również wąż agresywny i bardzo jadowity.

Pęz — Pelamis platurus (Linnaeus) jest jedynym 
gatunkiem pelagicznym, nie związanym ze strefą przy
brzeżną mórz i oceanów. Występuje w całym obszarze 
tropikalnych wód Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego, od 
zachodnich brzegów Ameryki po wschodnie wybrzeża 
Afryki i wyspę Madagaskar. Jest to niewielki wąż, 
osiągający długość 0,75, wyjątkowo do 1 m. Zwinięty

w kłębek przebywa często na powierzchni wody, uno
szony przez fale.

Węże morskie mają niewielu wrogów. Stąd dla 
utrzymania populacji wystarcza mała liczba potom
stwa. Największe zapewne straty powodują sztormy, 
które wyrzucają wiele tych zwierząt na brzeg. Więk
szość węży morskich nie potrafi poruszać się w obra
nym przez siebie kierunku i ginie w promieniach tro
pikalnego słońca.

CEZARY PACYNIAK (Poznań)

R Z A D K IE  G A T U N K I D R Z E W  I K R Z E W Ó W  OBCEGO PO CH O D ZEN IA  
W  PO LSC E ZA SŁU G U JĄ CE NA R O Z PO W SZ E C H N IE N IE

Polska jest krajem  o zróżnicowanej rzeźbie i k li
macie. Stwarza to możliwości uprawy obcych drzew 
na wolnym powietrzu pochodzących z niektórych ob
szarów zarówno Azji, jak i obu Ameryk, a także z po
łudniowej Europy. Prace eksperymentalne w tym za
kresie prowadzą ogrody botaniczne, arboreta i inne 
placówki naukowe. One też głównie grupują rzadkie 
gatunki tych roślin. Najbogatsze kolekcje drzew i krze
wów znajdują się w Arboretum Kórnickim, następnie 
w Rogowie, w Ogrodach Botanicznych: Poznania, W ar
szawy, Wrocławia, Krakowa, a także w parkach za
równo w miastach jak i na wsi w zachodniej Polsce. 
Interesujące gatunki drzew obcego pochodzenia można 
spotkać także i na terenach leśnych, np. w wojewódz
twie koszalińskim w nadleśnictwie Karniszewice. Po
pularyzowanie zagadnień z zakresu introdukcji jest 
bardzo istotne. Znalazło to wyraz m. in. w obradach 
Międzynarodowego Kongresu Ogrodniczego, który się 
odbył w 1966 r. w M aryland (USA).

Zapoznanie się z rzadkimi gatunkami roślin drze
wiastych ma na celu nie tylko walory poznawcze, lecz 
i gospodarcze. Niewątpliwie jedną z największych oso
bliwości dendrologicznych naszego kra ju  jest buk rze
komy antarktyczny — Nothophagus antarctica var. 
uliginosa rosnący w  Ogrodzie Botanicznym we Wro
cławiu, mający swoją ojczyznę w Chile. Dużym wy
darzeniem w ostatnich latach było odszukanie drugie
go egzemplarza sekwojadendronu olbrzymiego — Se- 
ąuoiadendron giganteum  o obwodzie 292 cm („Wszech
świat” 1974, nr 1), który rośnie w Brwicach, powiat 
Chojna, województwo szczecińskie. Do tej pory uwa
żano, że tylko w Glinnej pod Szczecinem rośnie oka
załe drzewo tego gatunku.

Są to miejsca najdalej wysunięte na wschód, gdzie 
gatunek ten w uprawie osiąga znaczne rozmiary. 
W ostatnich latach wysadzono kilka młodych egzem
plarzy sekwojadendronu m. in. w Ogrodzie Dendrolo
gicznym AR w Poznaniu. W trzeciorzędzie te olbrzy
mie drzewa występowały w Europie od Szpicbergenu 
aż do Włoch („Przyroda Polska” 1974, nr 3).

Innym rzadkim gatunkiem iglastym jest sosna kłu
jąca — Pinus pungens. W swojej ojczyźnie Ameryce 
Północnej, gdzie występuje w Appalachach dorasta do 
20 m wysokości. Rośnie na glebach suchych kamieni- 
sto-żwirowych. Pień oczyszcza się słabo. Igły zebrane 
są po 2, czasem po 3, długie 5 do 8 cm, sztywne. Cechą 
wyróżniającą szyszki są silne hakowate kolce na tarcz
kach łusek nasiennych. Najstarszy egzemplarz posa

dzony w  1875 r. rósł w Gołuchowie, powiat Pleszew, 
który w wieku 80 lat usechł i został wycięty. Osiągnął 
on 16 m wysokości. Obecnie znana jest powierzchnia 
leśna dwuarowa z tym gatunkiem w nadleśnictwie 
Lubsko, w leśnictwie Biecz, w województwie zielono
górskim. Trudno byłoby aktualnie ocenić przydatność 
tej sosny dla zadrzewień w Polsce, niemniej jednak 
wskazane byłoby rozpowszechnienie jej w ogrodach 
botanicznych i arboretach.

Wśród sosen rzadkim gatunkiem jest również limba 
koreańska — Pinus koraiensis. Ojczyzną tej limby jest

Ryc. 1. Gałązka buka rzekomego — Nothophagus 
antarctica var. uliginosa (Ogród Botaniczny we Wro

cławiu). Fot. C. Pacyniak
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Hyc. 2. Strzała sekwojadendronu olbrzymiego rosnące
go w Brwicach (województwo szczecińskie). Fot. T. Mi- 

chalska-Pacyniak

Ryc. 3. Szyszki jodły algierskiej — Abies numidica. 
Fot. R. Królikowski

Mandżuria, Korea i Japonia. Dorasta ona do 40 na 
wysokości. Pokrojem zbliżona jest do naszej rodzimej 
limby — Pinus cembra, szyszki są jednak znacznie 
większe od 10 do 20 cm długości, natomiast igły osią
gają długość od 7 do 15 cm. Drzewa obradzające na
siona zdolne do kiełkowania znajdują się w  Felicja
nowie i w Arboretum w Wojsławicach koło Niemczy. 
Inne egzemplarze rosną także w  Oliwie i Rogowie.

Limby w  dużym stopniu odporne są na zanieczysz
czenia atmosfery i dlatego mogłyby wzbogacić zadrze
wienia okręgów przemysłowych zwłaszcza Śląska. 
Rzadkim gatunkiem wśród limb w Polsce jest wschod- 
niosyberyjska karłow ata limba — Pinus pumila wy
mieniana z Przelewic. Inne rzadkie sosny to: P. cem- 
broides var. paryana (Osowa Sień i Kórnik), a także 
P. parviflora  (Szczecin), P. parviflora var. glauca 
(Przelewice).

Z rzadkich w uprawie jodeł, a zasługujących na 
rozpowszechnienie należy wymienić bardzo dekoracyj
ną jodłę koreańską — Abies koreana. W Arboretum 
w Kórniku osiągnęła ona wysokość 8 m i corocznie 
obradza szyszki które zebrane są w wierzchołkowych 
partiach korony. Jodła ta odporna jest na mrozy. Oso
bliwością jest także jedna z najpiękniejszych jodeł 
wschodnioazjatyckich — jodła mandżurska (A . holo- 
phylla), także odporna na mrozy. Korowina u tego 
gatunku łuszczy się strzępiastymi płatami. Na uwagę 
zasługują jeszcze dwie inne rzadkie jodły, a miano
wicie jodła arizońska — A. arizonica o sinosrebrzy- 
stym zabarwieniu igieł oraz jasnoszarej grubej, korko- 
w atej korze i jodła algierska — A. numidica rosnąca 
w Rogowie. Ta pierwsza jodła odznacza się dość dużą 
wytrzymałością na mrozy.

Godnym polecenia wśród świerków jest wysoce de
koracyjny i odporny na mrozy świerk dwubarwny — 
Picea alcokiana pochodzący z Japonii. Igły posiada 
spłaszczone, ciemnozielone, z białymi paskami od spodu 
Szyszki u tego gatunku są niewielkie, czerwone przed 
dojrzeniem. Rośnie m. in. w Kórniku. W Przelewicach 
rosną dwa dalsze rzadkie gatunki świerków: P. schren- 
kiana i P. breweriana.

Zestaw rzadkich gatunków iglastych byłby niepełny, 
gdyby pominąć takie gatunki jak: Cunninghamia lan- 
ceolata (Rogów, Wrocław). W swojej ojczyźnie w Chi
nach osiąga wysokość do 25 m, charakteryzuje się dość 
długimi płaskimi igłami 3—6 cm, błyszczącymi spodem 
z 2 białymi paskami, ostro zakończonymi. W niektó-

Ryc. 4. Pędy Cephalotaxus drupaceae (Ogród Botanicz
ny w Poznaniu). Fot. C. Pacyniak
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rych ogrodach, m. in. w Ogrodzie Dendrologicznym AR 
w Poznaniu znajdują się młode egzemplarze cedra 
atlantyckiego — Cedrus atlantica. Gatunek ten wpraw 
dzie najbardziej wytrzymały ze wszystkich cedrów na 
niskie tem peratury w ostre zimy ulega zmarznięciu, 
podobnie jak Seąuoia sempervirens (Bydgoszcz).

Innym osobliwym gatunkiem jest Cephalotaxus 
drupacea. Kilka drzewek tego gatunku w odmianie 
karłowatej rośnie w Ogrodzie Botanicznym w Pozna
niu. Dość rzadkimi drzewami są: Libocedrus decurens 
(Rogów, Poznań), Sciadopitys verticillata (okazałe 
egzemplarze rosną we Wrocławiu i Wojsławicach).

Rozpowszechnionym jedynie w uprawie w ogrodach 
botanicznych, arboretach i nielicznych parkach jest 
drzewo pochodzące z Chin — metasekwoja chińska 
(Metaseąuoia glyptostroboides). Dobrze rośnie ona na 
wilgotnych, nawet bagnistych i torfiastych glebach. 
Do Polski pierwsze nasiona sprowadzono w roku 1947. 
Warto nadmienię, że do roku 1944 drzewo to było 
uważane za wymarłe. Najokazalsze egzemplarze rosną 
w Kórniku, Warszawie i Krakowie. Polecać ją  można 
do uprawy w dużych parkach i zieleńcach, zwłaszcza 
na Śląsku. Metasekwoja jest ozdobnym i szybko rosną
cym gatunkiem. Podobnie jak modrzew i cypryśnik 
zrzuca na zimę liście. Drzewo to łatwo mnoży się we
getatywnie.

We wstępnej części z gatunków liściastych wymie
niono buka rzekomego — Nothophagus, inną osobli
wością nie tylko w Polsce, lecz i w Europie jest sur
mia — Catalpa bungei var. heterophylla podawana

jedynie z Osowej Sieni. Innymi rzadkimi gatunkami 
są: błotnia leśna i wodna — Nyssa silvatica et. N. 
aąuatica.

Okazały egzemplarz błotni leśnej rośnie w Lipnie 
koło Opola, gdzie obradza owoce z dobrze kiełkującymi 
nasionami, natomiast we Wrocławiu rosną dość duże 
drzewa błotni wodnej. Wyjątkowo efektownie wyglą
dają te rośliny jesienią, kiedy liście zmieniają barwę 
na czerwoną.

Na szersze rozpowszechnienie w parkach i w zieleni 
osiedlowej zasługuje krzew — Comptomia peregrina. 
W naszym kraju  rośnie jedynie w parku w Mużako- 
wie (województwo zielonogórskie), gdzie zajmuje wśród 
wrzosowiska powierzchnię około 2 arów. Są to krzewy 
o wysokości od 0,5 do 1 m o kulistym pokroju. Natu
ralnie rosną w lasach wschodniej części Ameryki Pół
nocnej, w górach na glebach piaszczystych jak i torfo
wiskach. Gatunek ten znosi dobrze ocienienie. Kulisty 
pokrój i delikatne paprociowate, zimozielone liście 
stanowią o jego wartości ozdobnej. Rozmnażać można 
go z nasion i sadzonek zdrewniałych.

Wśród 3 znanych z terenu Polski ajlantów rzadkimi 
gatunkami są: ajlant kolczasty i ajlant Giralda wy
mieniony jedynie z Arboretum Kórnickiego. Drzewa 
z tego rodzaju charakteryzują się dużymi, złożonymi 
z wielu listków liśćmi. Są gatunkami ozdobnymi, które 
znoszą duże zanieczyszczenia atmosfery. Szczególnie 
polecać należy je dla okręgów silnie uprzemysłowio
nych, zwłaszcza bardziej pospolity gatunek — ajlant 
gruczołkowaty — Ailanthus altissima.

Ryc. 5. Młody egzemplarz cedra atlantyckiego — Ce- Ryc. 6. Libocedrus decurens (Ogród Dendrologiczny 
drus atlantica (Ogród Dendrologiczny AR w Poznaniu). w Poznaniu). Fot. C. Pacyniak

Fot. C. Pacyniak
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Ryc. 7. Charakterystyczny pokrój ewodii •— Evodia da- 
nielli (Ogród Botaniczny w Poznaniu). Fot. C. Pacy

niak

Z rodzaju ewodia w  naszym kra ju  uprawia się n a j
częściej dwa gatunki: ewodię koreańską i chińską — 
Evodia danielli, E. hupechensis. Są to niewielkie 
drzewka wrażliwe na silne mrozy. Kwiaty są białe ze
brane w  baldachogronach, rozkwitają w sierpniu i są 
miododajne. Piękny okaz ewodii chińskiej mający wy
sokość 12 m i obwód 154 cm na wysokości 30 cm od 
ziemi rośnie w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, 
nieco mniejsze egzemplarze z tego rodzaju rosną 
w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu i w Kórniku.

Do szerszej uprawy można je polecać w Polsce za
chodniej i częściowo południowej. Niezwykłym gatun

kiem z rodziny wiązowatych jest — Hemiptelea davi- 
dii. Gatunek ten charakteryzuje się pędami opatrzo
nymi długimi i ostrymi cierniami. Największy okaz
0 wysokości 8 m rośnie w Osowej Sieni, który obradza 
owoce.

Wśród dębów bardzo rzadkim gatunkiem nie tylko 
w  Polsce, lecz i w Europie jest dąb — Quercus pyre- 
naica rosnący w Mużakowie (województwo zielono
górskie). Wydaje on odrosty korzeniowe. Z innych ga
tunków dębów rzadkimi są: Q. castaneaefolia (Prósz
ków), Q. pontica (Przelewice — owocuje), Q. mongo- 
lica var. grosserata (Nietków, Prószków), Q. lyrata (je
dynie w Osowej Sieni), Q. libani (Kórnik, Poznań).

Niezwykle rzadko spotykaną w uprawie (Kórnik) 
jest olsza kamczacka (Alnus fruticosa) o dużych jajo
watych liściach, dekoracyjna i odporna na mrozy.

Wyjątkowo piękną rośliną drzewiastą i bardzo rzad
ką naw et w ogrodach botanicznych jest kamelia — 
Camelia japonica. Jest to niewielkie drzewo do 15 m 
wysokości lub krzew. Dziwić się należy, że dotychczas 
nie zainteresowano się w Polsce upraw ą tego gatunku. 
Równie pięknym drzewem jak  kamelia jest stew ar- 
cja — Stewartia pseudocamelia (Rogów). Kwiaty po
siada ona kremowo-białe, duże, bardzo ozdobne.

Rzadkim i ozdobnym drzewem jest Kalopanax pictus 
(Rogów, kilka egzemplarzy). Jest to drzewo dochodzą
ce w  swojej ojczyźnie do 30 m wysokości. Pędy po
siada uzbrojone gęstymi kolcami. Lubi gleby głębokie, 
gliniaste, a stanowiska słoneczne osłonięte przed wia
tram i. Gatunek ten powinien być sadzony w parkach 
pojedynczo lub w niewielkich grupach.

Bardzo ozdobnym krzewem i zasługującym na roz
powszechnienie jest ośnieża czteroskrzydła — Halesia 
caroliniana. Pochodzi ona z Ameryki Północnej. Kwia
ty u tego gatunku są białe, dzwonkowate, zwisające na 
długich szypułkach, wyglądają okazale. Ozdobne są nie 
tylko kwiaty, lecz i owoce. Gatunek ten odporny jest 
na mrozy. Okazałe krzewy rosną w Rogowie i w Kór
niku, obradzając obficie owoce. Poza omawianymi ga
tunkam i na uwagę zasługują jeszcze borówki amery
kańskie, a wśród nich gatunek pod nazwą Vaccinium  
corymbosum. Jest to krzewinka silnie rozgałęziona, 
u nas dorastająca do 1,2 m wysokości, a w  swojej 
ojczyźnie nawet do 4 m. Owoce tej borówki są duże
1 słodkie. Jesienią liście o długości do 6,5 cm pięknie 
czerwienieją. Plantacje tej borówki i innych m aj dują 
się w województwie szczecińskim i zielonogórskim.

Określone ramy artykułu nie pozwalają na opisanie 
dalszych rzadkich gatunków drzew i krzewów, dlatego 
zainteresowanych należy odesłać do podręczników z za
kresu dendrologii i Rocznika Dendrologicznego PTB.

EDMUND JOŃCA (Wałbrzych)

P L E JS T O C E Ń S K IE  SPŁ A SZ C Z E N IA  S T O K O W E  W  SU D E TA C H  
ŚR O D K O W Y C H

Podczas trw ającej prawie milion la t epoki lodowej 
pasmo górskie Sudetów zostało dwukrotnie nawiedzo
ne przez lodowiec kontynentalny: w okresie glacjału 
krakowskiego ( M i n d e l )  i środkowopolskiego (R i s s). 
Kwestia dwukrotnoścd zlodowacenia Sudetów otatecz-

nie została rozstrzygnięta stosunkowo niedawno, w  wy
niku stwierdzenia w Lubiechowie na Pogórzu Wałbrzy
skim (S. S z c z e p a n k i e w i c z  1963) i w  Scinawce 
w Kotlinie Kłodzkiej (W. W a l c z a k  1963) międzymo- 
renowych osadów interglacjalnych, zawierających florę
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interglaojału mazowieckiego, zwanego inaczej wielkim. 
Tym samym definitywnie zakończony został wieloletni 
spór o to, czy spotykane w wielu miejscach dwa po
kłady glin morenowych, rozdzielone wodnymi i wod- 
nolodowcowymi piaskami i mułkami, pochodzą z dwóch 
odrębnych glacjałów, czy też tyllko z dwóoh stadiałów 
tego samego zlodowacenia (S. Szczepankiewicz 1954).

Nadal jeszcze pozostaje do rozwiązania problem za
sięgu ku południowi poszczególnych lądolodów w Su
detach. Powstaje mianowicie pytanie, czy lądolód środ- 
kowo-polski miał identyczny zasięg jak i południowo- 
polski (krakowski), czy też w poszczególnych obsza
rach nie dotarł on tak daleko jak poprzedni lub też 
może sięgnął dailej na południe. Wydaje się, że nde 
wszędzie granice obydwu zlodowaceń pokrywały się 
ze sobą. Np. w Kotlinie Wałbrzyskiej, oddzielonej od 
Pogórza Wałbrzyskiego wzniesieniami o wysokości 
względnej około 150 m, i wysokości bezwzględnej do 
600 m n. p. m. są dowody na pobyt tylko lądolodu środ- 
kowo-polskiego.

Srodkowo-polsfca pokrywa lodowa miała na obsza
rze Pogórza Wałbrzyskiego grubość około 100 m i się
gała wysokości 550—560 m n. p. m. Szczyty wzniesień 
przekraczające tę wysokość sterczały ponad lodem ja 
ko nunataki, podlegając działaniu całego zespołu pro
cesów peryglacjalnych (okołolodowcowych), modelują
cych ich powierzchnię. Największe znaczenie z nich 
miały: wietrzenie mrozowe powodujące rozpad skał, 
odpadanie i grawitacyjne przemieszczanie sikał, spływ 
mas ziemnych po stoku (soliflukcja) i działanie wiatru.

Wynikiem działania procesów peryglacjalnych są 
m. in. formy skalne, występujące na stoikach zwykle 
powyżej 520—550 m n. p. m., a także nie opisywane 
stąd dotychczas spłaszczenia stokowe i progi (klify) 
skalne, spotykane wyłącznie na północnych stokach 
wzniesień w okolicy Wałbrzycha. Prawdopodobnie for
my tak :e znajdują się także i w innych grupach gór
skich Sudetów, szczególnie Zachodnich, o czym wspo
minają w swych pracach A. J a h n  (1965) i A. M a r 
t i n i  (1969).

Spłaszczenia i teraski stokowe założone po poziomi
cy z ograniczającymi je od górnej części stoku proga
mi skalnymi nazywane są terasami krioolanacyjnymi 
(J. Demek 1968, 1969, M. BaumgaTt-Kotarba 1971,
A. Jahn 1970). Znane są one z obszarów Syberii, Ala
ski, a także z różnych obszarów Europy, w tym także 
z Karpat Polskich.

Terasy i spłaszczenia krioptanacyjne (altyplanacyj- 
ne, golcowe) rozwijają się w klimacie peryglacjalnym 
w drodze intensywnego cofania się ściany skalnej 
wskutek wietrzenia mrozowego i powstania wyraźnego 
klifu (ang. „frost-riven cliff”, ros. „moroznyj zabój ), 
u którego podnóża powstaje systematycznie rozszerza
jąca się półka o małym nachyleniu. Produkty wietrze
nia progu Skalnego odprowadzane są w dół stoku 
w drodze soliflukcyjnego lub grawitacyjnego przemie
szczania mas względnie są spłukiwane przez zmyw po
wierzchniowy. Powierzchnia podstawy klifu jest pra
wie płaska i posiada nachylenie w granicach 5 10 .
U podnóża stromych skarp i klifów zalega zwykle 
stok usypiskowy (grawitacyjny) o nachyleniu 16—32 
i długości kilkunastu metrów.

W okolicy Wałbrzycha stokowe progi skalne i spła
szczenia u ich podnóży występują na północnych sto
kach wzniesień zbudowanych ze skał karbońs.cich, zwy
kle od wysokości powyżej 500 m n. p. m. Natomiast na 
zachód od Wałbrzycha, w rejonie Lubomina i Strugi 
formy te zaczynają się już od wysokości około 430 m

n. p. m. W wielu miejscach twarzą one układ amfitea
tralny, np. w okolicy Glinika i na Krowim Grzbiecie 
koło Strugi. Długość progów waha się od 30 do ponad 
500 m, a ich wysokości od 1,0 do 3,5 m. Górne odcinki 
progów, szczególnie na terenie zalesionym, są pionowe 
i obnażone, ukazując podłoże skalne. Z układu skał 
wynika, że klify rozwijały się przede wszystkim tam, 
gdzie warstwy skalne zapadały w kierunku przeciw
nym niż zasadnicze nachylenie stoku. Wszystkie progi 
mają zbliżony kierunek przebiegu — azymuty ich mie
szczą się w granicach 240—315° N (kierunek wschód— 
zachód i zbliżone). Współczesny rozwój ścianek skal
nych jest nieznaczny, o czym świadczą zarówno nikłe 
ślady odpadania skał jak i porosty porastające skałę.

Występujące poniżej progów spłaszczenia stokowe 
posiadają prawie wszędzie zbliżone nachylenie w gra
nicach 5—10°, wobec średniego nachylenia stoku 15— 
25°. Szerokość spłaszczeń waha się od 30 do 170 m. Na 
ich powierzchni zalega cienka pokrywa gruzowo-glinia- 
sta o cechach utworu soliflukcyjnego — gruz skalny ma 
osie dłuższe ułożone zgodnie z nachyleniem stoku. Po
nad progiem z reguły znajduje się niezibyt szerokie

Wybrane profile teras krioplanacyjnych w okolicy Wał
brzycha w Sudetach Środkowych: 1 — nachylenie te 
renu w stopniach, 2 — kierunek upadu warsitw skal
nych podłoża, 3 — peryglacjalne pokrywy gruzowo- 

gliniaste u podnóża progów skalnych

spłaszczenie o nachyleniu 3—8°, czasem lekko wypukłe 
(patrz ryc.). Należy tu  wyraźnie podkreślić, że spłasz
czenia stokowe nie mają żadnego związku bezpośred
niego z formami dolinnymi, nie mogą być zatem uzna
ne za fragmenty starych teras rzecznych. Mimo, iż nie
które formy znajdują się w terenach podlegających 
swego czasu zlodowaceniu, to na ich powierzchni nie 
znaleziono osadów lodowcowych. Eratyki polodowcowe 
spotkano natomiast poniżej i powyżej tych form. 
Świadczy to o usunięciu osadów glacjalnych przez 
procesy peryglacjalne i subniwalne już po ustąpieniu 
lodowca. Powyższy fakt świadczy w pewnym stopniu 
o genezie i wieku omawianych spłaszczeń. Na plejsto- 
ceński wiek zrównań stokowych wskazują także pła
skodenne dolinki rozłogowe, nacinające niektóre spła
szczenia, np. w okolicy Glinika. Dolinki holocenskie 
(erozyjne) nacinają od dołu najniżej położone terasy 
lub rozcinają dolinki denudacyjne.

Hipoteza o krioplanacyjnej genezie półek stokowych 
w Sudetach Wałbrzyskich opiera się na ich podobień
stwie do teras krioplanacyjnych opisanych przez 
J. D e m k a  (1968, 1969) z innych obszarów Europy, 
w tym z sąsiednich terenów Czechosłowacji. Poza wy
glądem zewnętrznym na taką genezę wskazują i inne 
objawy, jak: martwy obecnie klif, często pokryty stoż
kiem usypiskowym; nacinanie od dołu stoku najniż
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Wysokość 
n.p.m. 
w m

Spłaszczenie Skarpa — próg Stok
grawitacyjny

szer. spadek wys. dług. azymut dług. [nachylenie

Krowi Grzbiet I 460 40 7—9° 3,5 50 245° 19 18—34°
Krowi Grzbiet II 465 50 5 -6 ° — — — — —
Krowi Grzbiet III 475 30 8—9° 1,5 100 270° 18 29°
Lubomin 470 60 2—7° 1,5 430 255° 12 23°
Biały Kamień 490 35 9° 2,0 300 235° 7 24°
Czarnuszka 550 130 5—11° 1,5 30 285° 8 17—22°
Glinik I 640 50 7° 1,0 80 290° 12 23—30°
Glinik II 675 30 6° 2,0 45 315° 8 16°
Glinik III 690 170 7—90° 3,5 450 262° 14 24—27°

szych teras wstecznie rozwijającymi się dolinkami ero
zyjnymi; soliflukcyjny charakter pokryw gliniasto- 
gruzowych na powierzchni spłasz.czeń oraz brak na 
terasach śladów pokryw trzeciorzędowych i osadów lo
dowcowych. Fakty owe określają nam wiek teras. Dol
ną granicę ich wieku stanowi okres zaniku procesów 
peryglacjalnych, a zatem zlodowacenie bałtyckie, nato
miast granicą górną jest zapewne najstarsze zlodowa
cenie tego terenu, tzn. krakowskie, a może naweit środ- 
kowo-poLskie.

Uważam, że iterasy krioplanacyjne w okolicy W ał
brzycha powstały podczas glacjału środkowo-polskiego 
i rozwijały się jeszcze w warunkach subniwalnych 
podczas glacjału bałtyckiego. Od tego czasu są form a
mi martwymi.

Przyjrzyjmy się bliżej kilku spłaszczeniom krdopla- 
nacyjnym, zestawionym w załączonej tabelce.

Na południowy zachód od wsi Struga wznosi się 
częściowo zalesiony grzbiet Rudówki (470,7 m n. p. m.). 
Głęboka i wąska dolinka dopływu Leśnego Potoku 
oddziela go od Krowiego Grzbietu o wysokości około 
513,8 m n. p. m., stnowiącym północną odnogę Węgiel- 
nika (612,0 m n. p. m.). Północny sitok tego grzbietu ma 
charakter schodowy i nachylenie 15—21°. Pierwszy sto
pień „schodów” znajduje się na wysokości około 
460 m n. p. m. Posiada szerokość około 40 m, nachyle
nie 7—<9° a od południa zamknięty jest progiem skal
nym wysokości 1,5—3,5 m i długości 50 m o kierunku 
południowy zachód — północny wschód (245° N). 
U podnóża klifu zalega martwy stok usypiskowy, k tó
rego odcinek górny ma 3—4 m długości i 30—34° na
chylenia, a odcinek dolny 15 m długości i 18° nachy
lenia. W arstwy skalne (zlepieńce karbonu) zapadają 
ku południowi pod kątem około 20°.

Nad klifem spadek terenu wynosi 5—6° ku północy 
i jest to  nasftępne spłaszczenie o szerokości 50 m, lek
kim załomem przechodzące w stok o spadku 10—12° 
i szerokości 40 m, a następnie w terasę szerokości 30 m 
i nachyleniu 8—9°, zamkniętą od południa łukowato 
wygiętym progiem wys. 1,0—1,5 m i długości ok. 100 m. 
Próg ten jest w znacznej części zamaskowany zwie-

trzeliną tworząc załom o nachyleniu ok. 29°. Jego wy
pukłe czoło o nachyleniu 18° przechodzi w  grzbietową 
część wzniesienia, rozciętego od południa dolinką ero
zyjną. W górnym odcinku tej dolinki znaleziono na- 
rzutniaki skandynawskie (znaczone także przez 
E. D a t h e g o  na mapie geologicznej z 1906 r.).

Podobny charakter do form wyżej opisanych m ają 
spłaszczenia na północnym skłonie krawędzi morfolo
gicznej, oddzielającej Kotlinę Wałbrzyską od Wyżyny 
Unisławskiej na wschód od Glinika Starego, a na p o 
łudnie od Wałbrzycha-Podgórza.

Krawędź ta jest rozcięta dolinkami holoceńskimi do 
wysokości około 600 m n.p.m. Na wys. 640 m zauważyć 
można wyraźny stopień o spadku 7° ku N i szerokości 
40—60 m, zakończony progiem wysokości 0,7—1,0 m 
o nachyleniu 23—30° i długości 80 m (kierunek progu: 
wschód—zachód, azymut 290° N). Nad progiem teren 
o spadku 8—11° po kilkudziesięciu metrach przechodzi 
w spłaszczenie o nachyleniu 6° i szerokości 30 m, za
kończone wklęsłą skarpą wys. Ok. 2 m. Na wysokości 
ok. 690 m n. p. m. znajduje się kolejne spłaszczenie 
o szerokości 170 m i nachyleniu 7—9° ku N, rozcięte 
poprzecznie dolinką denudacyjną szerokości do 40 m. 
Od południa zamyka terasę klif skalny długości 50 m, 
przechodzący na wschód i zachód w zamaskowany gru
zem próg o łącznej długości około 450 m. Kierunek 
progu — 262° N, wysokość 1,5—2,5 m. Warstwy skalne 
(górna część warstw żaclerskich górnego karbonu) za
padają ku południowi pod kątem  około 12—15°.

Teren nad progiem jest płaski, nachylony średnio 
9° ku N i również nacięty poprzeczną dolinką denuda
cyjną o kierunku wschód—zachód. Na omawianym ob
szarze lądolód dotarł do wysokości około 580 m n. p. m. 
zatem spłaszczenia znajdują się powyżej te j wysokości.

Terasy krioplanacyjne w Sudetach Środkowych wy
magają szczegółowych badań terenowych. Ich istnienie 
świadczy o wielkim wpływie procesów peryglacjalnych 
na morfologię stoków w Sudetach. Poniżej zamieszcza
my zestawienie niektórych opisanych form z okolicy 
Wałbrzycha.

D R O B I A Z G I  P R Z Y R O D N I C Z E

Pasożyt wnętrza nasion
Powiązania troficzne dotyczące układu pasożyt—ży

wiciel posiadają specyficzny charakter w przypadku 
pasożytów larw  owadów, żerujących w  nasionach.

Wspomniane powiązania są ważne nie tylko z punktu 
widzenia ekologicznego, lecz także gospodarczego. 
W niektóre lata bowiem szkodniki nasion spośród owa
dów, ograniczają w poważnym stopniu ilość nasion 
zdrowych, potrzebnych przede wszystkim do celów ho
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dowlanych. Jako przykład służyć może Finlandia, gdzie 
w latach 1937 do 1942 groził całkowity brak nasion 
świerka z powodu masowego wystąpienia szkodliwych 
owadów, a ostatnio (1956—1960) Bułgaria ( M a d z i a -  
r a - B o r u s i e w i c z  1965). Dlatego chociażby z tego 
względu celowe jest ustalenie pasożytów szkodników 
nasion, by w przyszłości ewentualnie móc zastosować 
pasożyty do walki biologicznej z tymi owadami.

Szkodniki nasion jak również ich pasożyty w w a
runkach laboratoryjnych uzyskuje się w wyniku ho
dowli z porażonych nasion. W tym celu zakłada się ho
dowle indywidualne (jedno nasienie w probówce) oraz

Larwa szkodnika Megastigmus pictus (Forster) porażo
na przez pasożyta Mesopolobus zetterstedtii (Dalia 
Torre), znaleziona wewnątrz nasienia modrzewia euro
pejskiego; ls — larwa szkodnika, ms — żuwaozki la r
wy szkodnika, ep — wylinka pasożyta, mp — żuwacz- 

ka pasożyta (Oryg.)

masowe (głównie w fotoeklektorach, szalkach Petriego, 
słojach Wecka). Zazwyczaj w prowadzonych hodowlach 
układ pasożyt-żywiciel sugeruje już zbieżność wystę
powania szkodników nasion z ich przypuszczalnymi 
pasożytami. Aby uzyskać m ateriał dowodowy potwier
dzający to przypuszczenie należy wykonać analizę na
sion metodą krajania. W rozważaniach teoretycznych 
zakłada się, że w przypadku pasożytnictwa, we wnę
trzu nasion, z których wylęgły się pasożyty, można bę
dzie odnaleźć charakterystyczne żuwaczki larw żywi
cieli, czyli szkodników nasion.

Przykładem mogą być badania dotyczące pasożytów 
szkodnika nasion modrzewia europejskiego — znamicn- 
ka modrzewiowca Megastigmus pictus (Forster) (=  sy- 
non. Megastigmus seitneri Hoffmr). Otóż analiza na
sion modrzewia europejskiego, z których wylęgły się 
przypuszczalne pasożyty z hodowli indywidualnych, 
wykazała obecność jasnoszarej, jak gdyby zmumifiko
wanej larwy (ryc. 1), wylinkę z ostrymi „sztyletowaty
m i” żuwaczkami oraz ekskrementy larwalne uformo
wane w kształcie czaszy. Larwę tą umieszczono w kro
pli wody destylowanej na szkiełku podstawkowym, a 
następnie pod binokularem wypreparowano z niej bru
natne, uzębione żuwaczki (mandibulae). Stwierdzono, 
że są one identyczne z żuwaczkami larwy znamionka 
modrzewiowca, uprzednio uzyskanymi z larwy wy
mienionego owada, żerującej w nasieniu modrzewia 
europejskiego. Wypreparowane z wylinki „sztyletowa
te” żuwaczki należały do pasożyta, którym okazał się 
Mesopolobus zetterstedtii (Dalia Torre). Uzyskano więc 
dowód porażenia larwy znamionka modrzewiowca 
przez Mesofolobus zetterstedtii (Dalia Torre).

Reasumując, analiza wnętrza nasion dostarcza nie

wątpliwych dowodów pasożytnictwa w odniesieniu do 
pasożytów szkodników nasion.

M. S k r z y p c z y ń s k a

Owadobójcze właściwości niektórych 
grzybów z grupy Fungi imperfecti

Grzyby wykazujące właściwości owadobójcze nale
żą głównie do grupy grzybów niedoskonałych (Fungi 
imperfecti). Jest to sztuczne zgrupowanie grzybów, 
u których nie wykryto dotychczas rozmnażania płcio
wego. W miarę poznawania sposobu ich zarodnikowa
nia doskonałego, zalicza się je do odpowiednich klas 
zachowując jednak często nazwę stadium konidialnego.

Pozycja systematyczna oraz morfologia grzyba nie 
dają nam żadnej wskazówki co do typu i stopnia w ła
ściwości owadobójczych patogena. W tych samych jed
nostkach systematycznych, w których znajdują się 
grzyby owadobójcze spotykamy także gatunki fitopa- 
togeniczne i saprofityczne.

Spośród grzybów owadobójczych najbardziej intere
sującą grupą są pasożyty względne. Rozwijają się one 
w zasadzie na odpowiednich gatunkach żywicielskich 
i dysponują samodzielnym mechanizmem infekcji, 
lecz mogą się również rozwijać na najróżnorodniej
szych podłożach organicznych i mineralnych. Podat
ność gospodarza na infekoję grzyba wzrasta wraz z ob
niżeniem jego kondycji fizjologicznej. Do pasożytów 
względnych zaliczamy większość pospolicie spotyka
nych owadobójczych i nicieniobójczych strzępczaków.

Drugą grupę w obrębie grzybów owadobójczych sta
nowią pasożyty fakultatywne, które w zasadzie pro
wadzą saprofityczny tryb życia, mogą jednak w pew
nych specyficznych warunkach atakować osłabione 
owady wywołując chorobę i śmierć. Infekcja owadów 
wywołana przez grzyby fakultatywne następuje naj
częściej poprzez drobne zranienia. Grzyby mogą rów
nież infekować przez nieuszkodzoną kutikuilę ponie
waż niektóre gatunki, szczególnie we wczesnym okre
sie rozwojowym, mają zdolność produkowania enzy
mów chitynolitycznych mających zdolność rozpuszcza
nia chityny i ułatwiających wnikanie grzybni do tka
nek. Pasożyty wnikające do tkanek przez rany nie po
siadają odpowiednich enzymów zdolnych do rozłożenia

Stonka ziemniaczana porażona przez grzyo Beauveria 
bassiana (Bals.)

3*
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organów wewnętrznych, a śmierć gospodarza powsta
je skutkiem rozrastania się grzybni oraz przerastania 
przez nią organów wewnętrznych aż do wypełnienia 
całej jam y ciała.

U pasożytów względnych grzybnia po wniknięciu 
do tkanki owada rozpada się na pojedyncze komórki. 
Zostają one rozprzestrzenione w organizmie owada za 
pośrednictwem hemolimfy. Wydzielane przez grzyb 
enzymy proteolityczne rozpuszczają niektóre narządy 
wewnętrzne, a toksyny grzyba doprowadzają do śm ier
ci gospodarza.

Wśród grzybów niedoskonałych — patogenów owa
dów najbardziej są znani przedstawiciele z rodzajów 
Beauveria, Metarrhizium, Paecilomyces, Cephalospo- 
rium  i inne. Grzyby te zdolne są wywołać u owadów 
infekcję prowadzącą do śmierci gospodarzy. Patogeny 
te mogą porażać znaczną liczbę gatunków owadów. 
Grzyb Beauveria bassiana (Bals.) poraża w USA 175 
gatunków owadów, w ZSRR — 60 ( J e w ł a c h o w a  
1971), w Polsce — 80 ( L i p a  1963). Gatunek ten może 
być hodowany na różnych pożywkach co ma duże zna
czenie praktyczne. Szeroko znane z pozytywnych re
zultatów jest wykorzystanie B. bassiana w walce 
z omacnicą prosowianką, larwami stonki ziemniacza
nej, owocówki jabłkóweczki i innymi szkodnikami 
upraw rolniczych i sadowniczych. Interesująca jest 
także perspektywa wykorzystania preparatu  sporzą
dzonego ze spor B. bassiana przeciwko komarom. Nie
dawno stwierdzono również możliwość wykorzystania 
preparatów  z zarodników grzyba Paecilomyces fari- 
nosus (Dicks.) do walki ze szkodnikami leśnymi. Grzyb 
Aschersonia sp. był zastosowany do walki ze szkod
nikiem cytryn —■ mączlikiem cytrusowym.

W badaniach przeprowadzonych w USA obserwo
wano, że Aspergillus flavus  powodował śmiertelność 
25% chrząszczy trojszyka ulca natomiast Chaetomium  
globosum  100% śmiertelności tegoż szkodnika. O bser
wowano także śmiertelność larw  trojszyka ulca i tro j
szyka gryzącego w przypadku żywienia ich pokarmem 
zawierającym Streptomyces sp., Trichoderma sp., Pe- 
nicillium juniculosum, P. terrestre, Aspergillus fum i- 
gatus.

Szczególną rolę w perspektywicznym zastosowaniu 
grzybów do zwalczania szkodliwych owadów widzi się 
przede wszystkim w wykorzystaniu ich produktów 
metabolizmu i toksyn. Wykrzystanie toksyn wymie
nionych grzybów w charakterze insektycydów jest 
związane ze specyficznym działaniem ich w stosunku 
do owadów i całkowicie nietoksycznym lub słabo tok
sycznym działaniu na zwierzęta wyższe. W 1949 r. 
stwierdzono, że toksyczne działanie B. bassiana polega 
na wydzielaniu substancji trującej przez spory przy 
kiełkowaniu. Podobne dane odnoszą się uo Aspergillus 
flavus i Metarrhizium anisopliae. Dwie substancje w y
rażone wzorem chemicznym C29H10O9 i C12H610 16 w y
dzielone z filtratu  kultury Myrothecium roridum, 
morfologicznie bliskiego Metarrhizium anisopliae, h a 
mowały aktywność pobierania pokarm u przez larwy 
meksykańskiego chrząszcza sojowego, a tym samym 
niszczyły go (wg J  e w ł a c h o w e j  1971).

Spośród wielu produktów typu aflatoksyn w ytw a
rzanych przez A. flavus  i inne gatunki tego rodzaju 
oraz podobnych znalezionych u PenicilAum, n a jbar
dziej interesujące są połączenia typu kwasu kojowego, 
szczawiowego i aspergillowego, które wykazują wpływ 
na morfogenezę owadów zbliżony w działaniu do hor
monów i przejawiają właściwości chemosterylizacyjne. 
Badania przeprowadzone w ZSRR wykazały, że po

rażający larwy żółwinka azjatyckiego A. flavus naru
szał przebieg procesu wylinki i przeobrażenia co pro
wadziło do pojawienia się niezdolnych do życia form 
imaginalnych. W pracach wielu autorów zagranicznych 
znajdujemy również informacje dotyczące jeszcze bli
żej nieokreślonych antybiotycznych substancji produ
kowanych przez strzępczaki.

W związku z coraz liczniej prowadzonymi próbami 
wykorzystania grzybów w biologicznej walce, ważne 
jest zagadnienie nieszkodliwości ich dla człowieka. 
W obecnej chwili mamy dane tylko odnośnie działania 
grzybów muskardynowych (np. Beauveria, Paecilomy
ces). Ogólnie należy przyjąć, że niska tem peratura 
optymalna niezbędna dla rozwoju tych grzybów i ich 
specyficzność są gwarancją ich nieszkodliwości dla 
człowieka i  zwierząt wyższych. Zapoczątkowane bada
nia nad wprowadzeniem spor B. bassiana do organiz
mu ciepłokrwistych nie wykazały ich toksycznego dzia
łania. W yjątkiem jest grzyb Aspergillus flavus, które
go metabolity, szczególnie typu aflatoksyn, m ają przy
puszczalnie kancerogenne działanie.

Krystyna W y r o s t  k i e w  i cz

Postępy nowoczesnej histochemii1 i jej 
rola w badaniach naukowych

Histochemię definiuje się jako naukę o metodach 
wykrywania i lokalizacji wewnątrzkomórkowej za
równo zasadniczych substancji wchodzących w  skład 
żywej protoplazmy, a więc białek, cukrowców i tłusz
czowców, jak również lokalizacji zachodzących swoiś
cie reakcji biochemicznych w ściśle określonych stre
fach komórki. Tego rodzaju metody badań in situ 
polegają na uwidocznieniu badanych składników ko
mórkowych po uprzednim zadziałaniu odpowiednimi 
odczynnikami dzięki wystąpieniu charakterystycznego 
zabarwienia względnie określonej morfologii strątu.

Metody histochemiczne są więc cennym uzupełnie
niem badań histologicznych i biochemicznych, przy 
czym wyższość histochemii polega na badaniu tkanek 
żywych, tzn. nie utrwalonych chemicznie i nie barwio
nych, w taki sposób, aby — w przeciwieństwie do 
metod biochemicznych — nie uszkadzać struktury ba
danej tk ank i

Za twórcę histochemii uważa się uczonego i polity
ka francuskiego, Franęois Vincent R a s p a i 1 a (1794— 
1878), którego prace w tej dziedzinie mają dziś zna
czenie jedynie historyczne, np. reakcja skrobiowa z jo
dem, próba ksantoproteinowa na białka itd.

Jako oddzielna gałąź wiedzy histochemia wyodręb
nia się w latach 1830—1855. W okresie tym wprowa
dzono szereg nowych odczynów, np. na cukrowce, me
tale ciężkie itp. Stopniowo też zwrócono uwagę na 
białkowe składniki komórkowe, a zwłaszcza na enzy
my. Podwaliny histoenzymologii położyli w latach 
1868—1872 K l e b s  i S t r u v e  przez wykrycie pe- 
roksydazy w ziarnistościach leukocytów wyosobnio
nych z ropy (niebieskie zabarwienie miejsc aktywności 
enzymatycznej po uprzednim zadziałaniu roztworem
gwajakolowym).

W roku 1885 E h r l i c h  wykazał po raz pierwszy 
in vivo  obecność oksydazy cytochrcmowej w komór-

i z greek, histos — tkanka , tkan ina i chem e  — czarna sztu-
ka.
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kach po uprzednim wstrzyknięciu zwierzęciu para-fe- 
nylenodwuaminy i alfa-naftolu, przy czym w miejscu 
aktywności enzymatycznej powstaje tzw. błękit indo- 
fenolowy.

Poważnym minusem stosowanych przed laty metod 
histochemicznych jest utrwalanie i barwienie tkanek, 
powodujące w konsekwencji ich zamieranie, niepożą
dane przemieszczanie naturalnych struktur białkowych 
oraz możliwość powstawania sztucznych tworów, tzw. 
artefaktów, których obecność pociąga za sobą mylną 
interpretację obrazu histochemicznego.

W celu uniknięcia tych błędów wprowadzono do 
histochemii metodę skrawków nieutrwalonych, to zna
czy, sporządzonych z tkanek żywych, liofilizowanych 
lub krajanych w kriostatach (m.krotomach mrożenio- 
wych w temp. ok. —20°C), po uprzednim zamrożeniu 
wypreparowanej tkanki suchym lodem dwutlenkowę- 
glowym lub skroplonym azotem względnie skroplonym 
powietrzem. Tego rodzaju postępowanie ma na celu 
maksymalne zachowanie niezmienionej struktury we
wnątrzkomórkowej .

Dalszy etap postępowania stanowi dobór odczynni
ków w ten sposób, aby badane substancje nie uległy 
przemieszczeniu, dyfuzji czy też unieczynnieniu, np. 
w trakcie badania enzymów.

Histochemia rozróżnia 2 zasadnicze typy reakcji:
1) umożliwiające identyfikację i lokalizację (tzn. na 
poziomie struk tur wewnątrzkomórkowych) badanych 
substancji oraz 2) reakcje enzymatyczne, ujawniające 
lokalizację badanych fermentów na podstawie cha
rakterystycznego zabarwienia lub obecności strątu 
w ściśle określonych fragmentach komórek. Obecnie 
histochemia dysponuje szeregiem metod stwierdzania 
Obecności wielu enzymów wewnątrzkomórkowych, jak 
np. dehydrogenaz, fosfataz, hydrolaz (esteraz), oksydaz, 
peroksydaz i wielu innych. Liczba dających się wy
kryć na drodze histochemicznej enzymów wzrasta 
nieustannie dzięki wprowadzeniu nowych, czułych 
i bardziej swoistych metod analitycznych.

Interesującą metodą stwierdzania lokalizacji cń ł 
nieorganicznych (soli mineralnych) jest spodografia 
czyli mikrospopielanie komórek w piecyku elektrycz
nym. Uzyskane w ten sposób spodogramy zachowują 
naturalną i charakterystyczną topografię złogów mine
ralnych w badanej tkance. Również poszczególne jony, 
wchodzące w skład soli mineralnych komórek, dają 
się zidentyfikować histochemicznie na podstawie cha
rakterystycznych reakcji barwnych.

Inny przykład praktycznego zastosowania metod h i
stochemicznych stanowi sposób wykrywania kwasu 
dezoksyrybonukleinowego (DNA), opracowany w roku 
1924 przez F e u l g e n a  i R o s e n b e c k a  przy za
stosowaniu fuchsyny zasadowej (czyli tzw. odczynnika 
Schiffa).

Ponadto histochemlcy znają i stosują szereg metod 
identyfikacji różnych białek komórkowych jak i po
szczególnych ich cegiełek składowych czyli aminokwa
sów. Do ciał białkowych zalicza się enzymy i wiele

R O Z  M  A

Wulkan, który nie chce się obudzić. 1 siierpnia 1973 r. 
silny podziemny wstrząs powstał na głębokości 200 km 
pod wulkanem Gharat na wyspie Gaua (noszącei rów
nież nazwę Santa Maria), jednej spośród wysp Banka, 
archipelagu Nowych Hebrydów.

hormonów, przy czym szereg badaczy podkreśla is t
nienie ścisłej współzależności pomiędzy tymi 2 grupa
mi biokatalizatorów komórkowych. Procesy wspó dzia
łania układu enzymy—hormony zachodzą w maksy
malnym stopniu w warstwie ponadjądrowej (w tzw. 
warstwie apikalnej) komórek, a mianowicie w lizoso- 
mach i ich pochodnych (fagolizosomach), organellach 
wewnątrzkomórkowych, mających postać wakuoli oto
czonych pojedynczą błonką. Lizosomom i ich pochod
nym przypisuje się właściwości trawienia wewnątrz
komórkowego (analogicznie jak i wodniczkom pier
wotniaków), gdyż zawierają one enzymy hydrolitycz- 
ne; a ponadto stanowią punkt uchwytu dla cząsteczek 
hormonów (np. w komórkach nabłonka pęcherzykowe
go tarczycy, w komórkach pęcherzyków Graafa ja j
ników) i niektórych witamin.

Lizosomy, odkryte dzięki zastosowaniu mikroskopu 
elektronowego, dają się ponadto zidentyfikować hi
stochemicznie (histoenzymatycznie dzięki obecności 
kwaśnej 'fosfatazy i esteraz).

Interesujący sfiosób wykrywania obecności cukrow
ców (heksoz) w tkankach stanowi tzw. metoda PAS 
(skrót od pierwszych liter pełnej nazwy Periodic— 
Acid—Schiff). Dobitne wyniki daje zastosowanie trój
barwnej metody PAS przy użyciu kwasu nadjodowe- 
go, odczynnika Schiffa, błękitu celestyny i oranżu G: 
cukrowce i śiuzooukrowce zawierające heksozę barwią 
się na ciemnopurpurowoczerwono w różnych odcie
niach, zależnie od zawartości heksoz w danym miej
scu, natomiast jądra komórkowe — na ciemnobłękitno, 
a białka kwasochłonne — na żółto.

Histochemia współczesna rozpada się na szereg węż
szych specjalności:

1) histochemię jakościową, opierającą się na wizual
nym określaniu natężenia reakcji barwnej w mikro
skopie;

2) histochemię ilościową, pozwalającą na ilościowe 
określanie badanych substancji i posługującą się cy- 
tafotometrią względnie histofotometrią; metoda ta po
lega na oznaczaniu natężenia światła pochłanianego 
przez badaną substancję. Z innych metod można wy
mienić mikroskopię interferencyjną oraz kolorymetrię;

3) histoautoradiografię, polegającą na zastosowaniu 
izotopów promieniotwórczych oraz na stwierdzaniu ich 
lokalizacji w komórce;

4) mikroradiografię, przy użyciu promieni rentge
nowskich;

5) mikroskopię fluorescencyjną, wykorzystującą zja
wisko swoistej fluorescencji wielu ciał, np. witamina 
A (akseroftol) fluoryzuje jasnożółto, chlorofil — czer
wono itd.;

6) histochemię elektronową.
Jak więc widzimy, metody histochemii operują na 

pograniczu biochemii i morfologii (histologii) i dzięki 
temu wiążą one poznanie struktury wewnątrzkomór
kowej z p o z n a n i e m  jej funkcji, co jest szczególnie 
ważne dla postępu badań nad żywą materią.

W. J. P a j o r

I  T  O Ś  C I

Zgodnie z analizą geofizyczno-wulkaniczną, prze
prowadzoną przez francuskiego geofizyka C. B i o t a  
z Urzędu Badań Naukowych i Technicznych Obszarów 
Zamorskich (Office de recherche scientifiąue et tech- 
nique d’outre mer, OSTROM), zanotowane wstrząsy
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Ryc. 1. Drzemiący wulkan Gharat na wyspie Gaua

powinny wywołać gwałtowną erupcję wulkanu Gharat 
w czasie między 25 grudnia 1973 r. a 5 stycznia 1974 r. 
Ponieważ wulkan jest otoczony niemal całkowicie przez 
jezioro o głębokości 100 m i powierzchni 17 km 2, jego 
gwałtownemu przebudzeniu mogłyby towarzyszyć bar
dzo silne eksplozje podziemne i powstanie potoków 
błota o wysokiej tem peraturze tzw. laharów. Przykła
dem takim mogłaby być eksplozja w 1965 r. wulkanu 
Taal na Filipinach położonego także w pośrodku je 
ziora, która spowodowała śmierć kilkuset ludzi. Aby 
nie ryzykować takiego nieszczęścia adm inistracja kon- 
dominium francusko-brytyjskiego Nowych Hebrydów 
przygotowała ewakuację 600 mieszkańców wyspy Gaua 
i 15 grudnia 1973 r. dwa okręty m arynarki francuskiej 
przetransportowały wyspiarzy na sąsiednią wyspę Va- 
nua-Lava.

Wulkan Gharat nie przebudził się jeszcze 1 marca 
1974 r. Jednakże od 28 grudnia 1973 r. stwierdzono wie
le wyraźnych objawów sejsmicznych i wulkanicznych, 
wskazujących, że coś dzieje się w głębi pod wulkanem. 
W dniach 28 i 29 grudnia 1973 r. nastąpiły silne po
wierzchniowe trzęsienia ziemi. Liczne słabsze trzęsie
nia ziemi (w liczbie paruset) nastąpiły w późniejszym 
okresie dwóch tygodni. 10 stycznia 1974 r. nastąpiło 
silniejsze trzęsienie ziemi poprzedzające następne słab
sze.

15 stycznia 1974 r. działalność sejsmiczna ulega 
zmianie, przyjmując postać wielkiej liczby następują
cych po sobie drobnych wstrząsów (zanotowanych przez 
sejsmografy), charakterystycznych dla wznoszenia się 
magmy ku górze i poprzedzających erupcję w ulka
niczną. Niestety z tego rodzaju objawów nie można 
przewidzieć dokładnie czasu wybuchu wulkanu. Na
stępuje on nieraz już w parę dni po tego rodzaju obja
wach sejsmicznych, niekiedy jednak po paru tygodniach 
lub nawet po kilku miesiącach.

Nowe silne trzęsienia ziemi stwierdzono 28 stycznia 
i 5 lutego. Jednak wybuch wulkanu nie nastąpił, cho
ciaż zaobserwowano wydobywanie się par i dymów 
wulkanicznych. Można by powiedzieć, że w ulkan Gha
ra t obudził się tylko „na jedno oko”.

Groźba jednak wybuchu dalej trw ała, zwłaszcza że 
obserwacje z samolotu stwierdziły zaczopowanie ko
mina wulkanu, co mogło spowodować gwałtowniejszą 
od dawniej obserwowanych erupcję. Z tego też wzglę
du ewakuacji wyspy, na której znajduje się wu’kan, 
nie można uważać za zbyteczną. Nie da się bowiem 
przewidzieć, czy przeciągający się okres drzemania 
wulkanu G harat nie zostanie przerwany gwałtownym 
wybuchem.

Przykłady takie są znane, jak np. na obszarze w ul
kanicznym Kamczatki. W dniu 23 stycznia 1955 r. pod 
wulkanem Bezimiannyj nastąpiły silne wstrząsy; głę
bokość ogniska1 znajdowała się 160 km poniżej po
wierzchni ziemi. Z początkiem października 1955 r. na

1 Ognisko trzęsienia ziemi — m iejsce w skorupie ziem- 
równow agi w skutek  przesunięcia się m as skalnych. Z ogni- 
równowEgi w skutek przesunięcia się m as skalnych. Z ogni
ska rozchodzą się fale sejsm iczne na w szystkie strony.

Ryc. 2. Ogniska sejsmiczne pod wulkanami archipela
gu Nowe Hebrydy

stąpiły charakterystyczne masowe drobne wstrząsy, 
wskazujące na podnoszenie się magmy, a już 22 paź
dziernika nastąpiła erupcja pierwsza tego jak gdyby 
nieczynnego wulkanu. Dosyć łagodnie przebiegająca 
erupcja trw ała do następnego roku (1956), kiedy nastą
pił jeden z największych znanych wybuchów.

Według obserwacji badaczy radzieckich materiały 
wulkaniczne zostały wyrzucone niezwykle gwałtownie 
(ich prędkość została oceniona na 1300—1800 km/godz.). 
Utworzyły one nad wulkanem, na wysokości 45 km 
potężny grzyb. Początkowe ciśnienie u wylotu wulkanu 
oceniano na 1500—3000 barów 2, a wyzwoloną energię 
na 3.1023ergów. W czasie eksplozji 300-metrowa szczy
towa część wulkanu Bezimiannyj dosłownie zniknęła.

Oczekiwana erupcja wulkanu Gharat przypomina 
niektóre wulkany Japonii i archipelagu Antylskiego. 
Podobne sytuacje sejsmiczne zaobserwowano na japoń
skich wulkanach Omuro-Jama (w 1930 r.) i Hakone 
(w latach 1959—1960) oraz na wulkanach wysp Antyl- 
skich M ontservat (w latach 1897—1898 i 1933—1936) 
i Nevis Peak (1950). W przypadku wulkanu Omuro-Ja- 
ma nie dojście do jego wybuchu sprowadziło gwałtow
ne trzęsienie ziemi, którego ofiarą padło 259 osób. Mo
że to wskazywać, przez analogię sytuacji, na niepewną 
przyszłość wyspy Gaua.

Dodatkowe podstawy do obaw, dotyczące dalszych 
losów wyspy mogą dać badania aktywności sejsmicz
nej archipelagu Nowe Hebrydy. Wymieniony geofizyk 
C. Biot przedstawił obraz rozmieszczenia ognisk wszy
stkich trzęsień ziemi (por. ryc. 2), jakie na tym obszarze 
nastąpiły w latach 1963—*1970 oraz rozmieszczenie wul
kanów czynnych w tym okresie. Stwierdził on kore
lację między głębokością ognisk trzęsień ziemi a inten
sywnością przejawów wulkanicznych i składem che
micznym law. Ogniska silnych wybuchów wulkanów 
K arua, Lopevi i Ambrym są położone w głębokościach 
180—250 km. Ogniska położone bliżej powierzchni zie
mi są związane ze słabymi przejawami działalności 
wulkanicznej, która w przypadku wulkanów Aoba 
i Vanua-Lava ogranicza się do obecności solfatar s. Re
zultatem  wreszcie dociekań C. Biota było stwierdze
nie, że środkowy łuk, na którym rozmieszczone są ogni
ska (por. ryc. 2), został przerwany właśnie w miejscu 
pod wulkanem Gharat (wyspa Gaua); ognisko seismicz- 
ne w dniu 1 sierpnia 1973 r. znajdowało się w głęboko
ści 200 km.

Pewne korelacje podane przez C. Biota są jeszcze 
niewytłumaczone, lecz zdają się pozwalać na przewi
dywanie erupcji wulkanicznych na kilka miesięcy n a 

* B ar — jednostka  ciśnienia równa 10? dyn na cm2.
8 S o lfa tary  — wyziewy gorące (temp. 100—200°) pary wo

dnej, siarkow odoru i dw utlenku węgla, w ystępujące w ob
szarach w ulkanicznych.

4 Fum arole — gorące (temp. 200—800°) wyziewy pary  wo
dnej z dodatkiem  dw utlenku węgla, chloru, fluoru, siarki
i w odoru w raz z m niejszym i ilościami dw utlenku siarki, siar
kowodoru, chlorow odoru i fluorowodoru, w ystępujące w ob
szarach w ulkanicznych.
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przód, jak i na określenie w przybliżeniu intensywno
ści zjawisk wulkanicznych, które mają nastąpić.

Dalsze prowadzenie tych badań może posunąć na
przód przewidywania wybuchów wulkanów. Oczywi
ście duże znaczenie m ają obserwacje występujących 
na powierzchni ziemi pewnych oznak wskazujących na 
zbliżającą się erupcję wulkanu. Do takich należą mi- 
krowstrząsy, deformacja stoków wulkanu, podniesienie 
tem peratury gruntu powierzchniowego, wzrastająca 
urodzajność, zmiana składu chemicznego fum aroli4 
oraz zmiana lokalnego pola magnetycznego.

W porównaniu do liczby czynnych i drzemiących 
wulkanów nieliczne są jeszcze stacje wulkanologiczne, 
jak w Japonii czy na Hawajach, zaopatrzone w precy
zyjną aparaturę, za pomocą której dokonuje się pomia
rów sejsmicznych i innych, mogących pomóc nam 
w przewidywaniu wybuchów wulkanów. W obszarach 
zamieszkałych dokonują one nieraz wielkich zniszczeń 
i spustoszeń.

Recherche  1974 K. M.

R E C E N Z J E

Kazimierz D e m e l :  Życie morza. Wydanie IV. po
prawione i uzupełnione. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 
1974. Stron 431, rycin 500 oraz 41 fotografii barwnych 
na 10 tablicach.

Rzadko się zdarza, aby książka o charakterze pod
ręcznika uniwersyteckiego i informatora naukowego 
była bestselerem. Tak jednak stało się z wymienioną 
w tytule książką prof. Kazimierza D e m e 1 a. Instytut 
Bałtycki wydał ją w 1947 r. i wkrótce znikła z wystaw 
księgarskich. W r. 1951 ukazało się nakładem Wydaw
nictw Morskich drugie wydanie o 590 stronach i 362 
rycinach i znów zostało szybko rozkupione. Trzeci na
kład został wydany w 1969 r. przez Wydawnictwo Mor
skie w Gdańsku w większym formacie, z 2-szpaltowym 
tekstem oraz 376 Tycinami, w tym wieloma barwnymi. 
Wydanie to zostało wyróżnione indywidualną Nagrodą 
I Stopnia przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego w październiku 1970 r. Książka ta, mimo 10 000 
nakładu, znikła znów błyskawicznie. Obecne wydanie 
czwarte, formatu jeszcze większego od poprzedniego, 
zawiera 500 rycin w tekście oraz 10 dwustronnych ta
blic z 41 barwnymi fotografiami lub reprodukcjami. 
Warto podkreślić także, że do wielu rycin w tekście 
zastosowano druk barwny, co wzmaga estetyczny wy
gląd książki.

Zycie Morza obejmuje sześć części oraz 20 rozdzia
łów. Na początku każdej części zamieszczono krótkie 
zestawienie jej treści, co ułatwia ogólną orientację 
w całości. W obecnym, IV wydaniu, dodał prof. K. De
mel szereg podrozdziałów: o badaniach głębinowych, 
o ruchliwości środowiska morskiego, o cyrkulacji głę
bokowodnej, o materii organicznej w morzu, a także
0 zanieczyszczeniu oceanów i Bałtyku i o niewykorzy
stanych zasobach energii mórz. Dodano także dane do
tyczące analizy połowów światowych od 1968 do 1971, 
a nawet nieraz do 1972 r. Obecne Zycie morza poświę
cił -autor „Pamięci profesorów Antoniego Jakubskiego
1 Michała Siedleckiego, pierwszych opiekunów polskich 
badań biologicznych na Bałtyku z myślą o naszej mło
dzieży interesującej się morzem i zjawiskami życia 
morskiego”. We wstępie przedstawiono przedmiot, za
danie i podział oceanografii, jej dzieje, morskie labo
ratoria i statki badawcze oraz wyłaniaj ace się pro
blemy. Pierwsza, właściwa część książki „Wszech - 
ocean” zawiera wiadomości o ogromie środowiska mor
skiego, rozmieszczeniu i podziale oceanów, o pomia
rach głębokości i historii życia w morzach, a także
0 geologii morza, osadach i o organizmach drążących 
w skałach. Druga część poświęcona została światu oży
wionemu mÓTz: zwierzętom, roślinom oraz mikroorga
nizmom, przy czym dokonano zwięzłego przeglądu n a j
bardziej charakterystycznych przedstawicieli, a także 
obiegu niektórych ważnych pierwiastków. Dalsza, trze
cia cześć książki rozpatruje morza jako środowisko 
życia. Czytelnik poznaje tu rolę światła, ubarwienie 
zwierząt, właściwości widzenia w środowisku wodnym
1 zjawisko świecenia morza. Dużo uwagi poświęcono

zależności organizmów od temperatury, ciśnienia, wę
drówkom ryb i bioakustyce. W rozdziale dotyczącym 
dynamiki morza znajduje się dane o pływach, falowa
niu, sztormach oraz prądach morskich i roli ich w roz
siedleniu organizmów, a także trochę wiadomości z me
teorologii morskiej. Rozdział o chemicznym środowi
sku życia podkreśla wpływ zasolenia na środowisko 
wewnętrzne organizmów, rolę niektórych pierwiastków 
i związków oraz warunki oddychania w wodzie. Przy 
omawianiu czynników biotycznych opisano organizmy 
spełniające rolę biofiltrów, mułojadów, skałotoczy 
i czyścicieli dna oraz drzewojadów, drapieżników, pa
sożytów i symbiontów. Tutaj znalazło miejsce zagad
nienie ogólnej produkcji biologicznej morza i jej za
leżności od czynników ziemskich i kosmicznych. 
W czwartej części książki znajdują się wiadomości
0 ekologicznych dziedzinach morza. Autor maluje 
w obrazowy sposób życie przybrzeżnych wód atlantyc
kich, tropikalnych, formacje namorzyn i raf koralo
wych, pelagialu i jego znaczenie w gospodarce przy
rody i człowieka. Nawiązano tu również do zagadnie
nia produkcji biologicznej. Głębinom morskim i ich 
badaniu poświęcono osobny rozdział. W piątej części 
dzieła zajął się prof. K. Demel biogeo^rafią morza oraz 
czynnikami warunkującymi rozsiedlenie organizmów 
morskich. Bałtykowi i jego dziejom poświęcono osobny 
rozdział, w którym podano dane dotyczące jego den
nych zespołów, biomasy, wydajności rybackiej oraz za
nieczyszczenia. Zagadnienie eksploatacji mórz znalazło 
swój wyraz w ostatniej, szóstej części Życia Morza, 
w której omówiono szeroko rybołówstwo morskie, za
soby rybne itp., ze szczególnym uwzględnieniem rybo
łówstwa polskiego. Także innym zasobom organicznym
1 mineralnym poświęcono dużo uwagi, podobnie jak 
możliwości wykorzystywania zasobów energetycznych 
mórz. Wykaz ważniejszej literatury, indeks cytowanych 
nazwisk, indeks nazw i pojęć oraz wykaz źródeł ilu
stracji kończą tę bogatą w treść książkę. Autor starał 
się w niej dać jak najpełniejszy obraz dzisiejszego sta
nu oceanografii, uwzględniając najnowsze zdobycze na 
tym polu wiedzy. Poszczególne działy i rozdziały łączy 
szereg zagadnień wspólnych. Ponieważ prof. K. Demel 
jest nie tylko oceanografem, ale także ekologiem, stara 
się każde zagadnienie morskie wiązać przyczynowo 
z warunkami ekologicznymi i porównywać życie morza 
z życiem środowiska lądowego, co nadaje jeszcze więk
szej wartości książce.

Recenzja niniejsza nie byłaby pełną, gdvby nie 
uwzględnić w niej niektórych uwag nasuwających się 
przy jej studiowaniu. Prof. K. Demel nawiązał tu i ów
dzie do badań polskich naukowców. Można było jednak 
przytoczyć więcej danych stwierdzonych przez naszych 
oceanografów i biologów. Zamiast np. podawać przy
kłady zespołów zwierzęcych lub wyniki szacowania 
biomasy Bałtyku uzyskane przez badaczy obcych, moż
na było zacytować dane z badań polskich. Przy oma
wianiu badań podmorskich nie wspomniano nic o b a 
daniach polskich, które były pierwszymi tego typu 
w Europie i wyniki ich zostały opublikowane w ję
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zykach międzynarodowych. Poza tym książka zawirra 
szereg przeoczeń w tekście lub w podpisach pod ry
cinami, które należałoby poprawić w wydaniu następ
nym. I tak na str. 20 zamiast Roku „Ge; graficznego”, 
powinno być Geofizycznego”. Przy podpisie pod ry 
ciną na str. 62 powinno się skreślić „wyłącznie”, g yż 
korzenionóżki występują także w wodach słodkich. Na 
str. 185 brak objaśnienia drugiej ryby głębinowej. Na 
str. 226 „jej mądre, ruchliwe oczy” — zanadto antropo- 
morficzne wyrażenie o rybie Periophthalmus. Na str. 
261 zamiast „1 cm2”, powinno być „1 cm3”. Na str. 2 ■ 1 
zamiast „soczewkowatych organów wzrokowych” le
piej napisać „kubkowatych”. Na str. 339 zaszła pomył
ka w ńości biomasy Morza Barentsa, gdyż bentos 1500 
ml ton oraz plankton 100 ml ton nie daje 250 ml ton 
żywej materii. Na tablicy barwnej 33 zamiast Asterias 
rubens, powinno być glacialis, zaś na tablicy 37 za
miast „gęś edredonowa”, powinno być „kaczka edredo- 
nowa” itp. Uwagi powyższe bynajmniej nie umniejsza
ją  wartości naukowej i społecznej Życia morza, które 
jest nadzwyczaj cenną pozycją w naszej literaturze 
naukowej oceanograficznej i ekologicznej. Autorowi 
należy się wdzięczność za przygotowanie jej w unowo
cześnionym wydaniu, zaś Wydawnictwu za nadanie 
jej pięknej szaty zewnętrznej. Przyczyni się ona z pe
wnością do szerzenia wiedzy o morzu i o znaczeniu 
jego dla ludzkości i dla naszego Kraju.

R. J. W o j t u s i a k

Mikulas Kopernik. Obehy nebeskych sfćr. Veda, Vy- 
davatel’stvo Slovenskej Akademie Vied., Bratislava 
1974, str. 535

Słowacja uczciła 500 rocznicę urodzin Mikołaja K o- 
p e r n i k a  pięknym wydaniem pełnego tekstu jego 
dzieła „De Revolutionibus” w języku słowackim. Prze
kładu z języka łacińskiego według tekstu wydanego 
w Monachium w 1949 r. dokonali: Zdenek H o r s k y ,  
Michał K u § i k, Julius S o p k o, D broslava V a c u -  
1 i k o v a i Augustin V a l e n t o v i ć .  Tekst dzieła 
Kopernika poprzedzony został obszernym wstępem (37 
stron druku) pt.: „Mikulaś Kopernik — jeho żivot, die- 
lo, vvznam — a Slrvensko”, gdzie autorzy wstępu, 
Vladimir G u t h i Jan  T i b e n s k y  dali życiorys 
Mikołaja Kopernika, przedstawili okoliczności tow a
rzyszące wydaniu jego dzieła oraz reperkusje spowo
dowane tym wydaniem, a dalej — losy rękopisu De 
Revolutionibus wraz z wyliczeniem wszystkich pełnych 
wydań łacińskich. W drugiej części opisano walkę to
czoną przez zwolenników i przeciwników teorii Koper
nika i przedstawiono szczegółowo recepcię jego dzieła 
na Słowacji. Przed właściwym tekstem dzieła Koper
nika umieszczono jego przedmowę dedykacyiną, adre
sowaną do papieża Pawła III, przedmowę, którą do
łączył anonimowo A. Osiander i pismo kardynała M. 
S c h o n b e r g a  do Kopernika. Komentarze i uwagi 
opracował Zdenek Horsky.

Dzieło wydane zostało w nakładzie 1800 egzemplarzy 
na dobrym matowym białym papierze, rysunki wyko
nano starannie. Całość przedstawia się bardzo dobrze 
i należy pogratulować Instytutowi Historii S’owackiej 
Akademii Nauk tego pięknego hołdu, złożonego nasze
mu wielkiemu astronomowi.

E. R y b k a

E. K. Ł a z a r e n k o  Kurs Mineralogii, wyd. II, 
Izdatielstwo „Wysszaja Szkoła”, Moskwa 1971, stron 
607, ryc. 350 +  portrety mineralogów, cena rubl. 1, 
kop. 79

Pierwsze wydanie podręcznika mineralogii E. K. Ł a- 
z a r e n k i, które ukazało się w 1963 r., stanowiło po
prawioną i uzupełnioną wersję książki, wydanej po 
ukraińsku we Lwowie w 1951 r. jako podręcznik dla 
wyższych szkół ukraińskich.

Najobszerniejszą część poświęconą mineralogii szcze
gółowej (163—533) poprzedzają rozdziały, zawierajnce 
historię rozwoju mineralogii oraz omówienie znacze
nia minerałów i mineralogii dla przemysłu  i rolnic- 
wa, a także podział mineralogii oraz Mineralogię Ogól
ną (19—162). W rozdziale historycznym uwzględnieni

zostali przede wszystkim mineralogowie rosyjscy i ty l
ko stosunkowo nieliczni innych narodowości (które nie 
zostały podane). Uzupełnienie tego rozdziału stanowią 
fotografie 34 mineralogów. Z Polaków zamieszczona 
została tylko fotografia Stanisława T h u g u 11 a, któ
ry został wymieniony — obok Józefa M o r o z e w i c z a  
i Zygmunta W e y b e r g a  — jako eksperymentator 
(w części mineralogii szczegółowej, we wstępnym roz
dziale o krzemianach). W rozdziale histerycznym zo
stało wymienione tylko nazwisko Marii C u r  i e-S k ł o- 
d o w s k i e j ,  obok jej męża Piotra C u r i e  i A. B e c- 
ą u e r e l a  (odkrycie prcmieniotwórczcści). Zaskaku
jące jest, że wśród dużej liczby wymienionych nazwisk 
brak czołowego mineraloga pierwszej połowy XX wie
ku, szwajcarskiego badacza P. N i g g l i e g o .  Wymie
niając kilka specjalistycznych czasopism mineralogicz
nych autor pominął całkowicie czasopisma niemieckie, 
mające duże znaczenie dla rozwoju m ineralogii1. Z po
dręczników mineralogii wymienione są tylko podręcz
niki J. D. D a n y 2 i K. H i n t z e g o * .

Na podkreślenie zasługuje nowoczesne opracowanie 
mineralogii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem 
krystalochemii. Również przy opisie ważniejszych m i
nerałów umieszczono ryciny obrazujące ich strukturę.

W porównaniu z wydaniem pierwszym autor roz
szerzył część trzecią Ważniejsze asocjacje minerałów, 
wzorem A. G. B i e t i e c h t i n a 4, o zestawienie waż
niejszych minerałów według pierwiastków, wchodzą
cych w ich skład 5.

Interesującym  i bardzo cennym uzupełnieniem Mi
neralogii Łazarenki jest niezamieszczana zazwyczaj 
w podręcznikach mineralogii Literatura, podana w dwu
dziestu zestawieniach po tematycznie wydzielonych roz
działach. Przy stosunkowo niewielkiej liczbie pozycji 
literatury światowej zawiera ona kilkaset prac rosyj
skich i radzieckich. Są to nie tylko prace od 'ziemie 
wydane, lecz również i zamieszczane w periodykach. 
Wraz z rozdziałem poświęconym rozwojowi mineralo
gii obrazują one udział nauki rosyjskiej i radzieckiej 
w nauce światowej w zakresie mineralogii.

K. M a ś l a n k i e w i c z

1 Podane są one m. in. w radzieckim  podręczniku m inera
logii A. G. B i e t i e c h t i n a .

2 Tytuł am erykańskiego podręcznika m ineralogii nie zo
stał podany w oryginale (Jam es Dwight D a n a ,  The System  
of Mineralogy), jak  ty tu ły  niem ieckich podręczników, lecz 
w tłum aczeniu rosyjskim  (D. D. D e n a, Slstiem a m ineralo
gii), co u  niejednego z czytelników mogłoby wywołać w ra 
żenie, że Dana był Rosjaninem . Podobne nieporozumienia 
m ogą powstać w przypadku klasycznego podręcznika W. 
L i n d g r e n a  Minerał Deposits, a także prac B. M a s o n a ,  
A d a m s a  i in., k tó rych  nazwiska podano w transk rypcji 
rosyjskiej, a ty tu ły  po rosyjsku, bez podania, że chodzi tu
0 tłum aczenie z innych języków (w innych przypadkach zo
stało to zaznaczone). Z polskich prac  została wym ieniona ty l
ko praca K. S m u l i k o w s k i e g o  o glaukonicie, lecz 
z ty tu łem  po angielsku, a nie po polsku.

* Poza oryginalnie u jętym  podręcznikiem  m ineralogii P. 
N i g g l i e g o  należałoby wym ienić dwa podręczniki niem ie
ckie, z k tórych  każdy miał kilkanaście wydań: G. T s c h  e r-  
m a k a  (późniejsze w ydania przy współpracy F. B e c k e g o )
1 F. K l o c k m a n n a  (późniejsze w ydania przy współpracy 
P. R a m d o h r a ,  osta tn ie  także i H. S t r u n z a ) .

4 A. G. B i e t i e c h t i n  był autorem  dwóch podręczni
ków m ineralogii, nie wym ienionych przez Łazarenkę, chociaż 
na to zasługiwały. W iększy (956 stron) Mineralogia został wy
dany w 1950 r., m niejszy (542 strony) Kurs Mineralogii — 
w 1951; ten  ostatn i został przetłum aczony na język polski 
(przekład z uzupełnieniam i A. M o r a w i e c k i e g o  ukazał 
się nakładem  W ydawnictw  Geologicznych w 1955 r.) i na n ie
m iecki (kilka w ydań w NRD).

6 Z dostrzeżonych usterek  zauważono brak  najw ażniejsze
go m inerału  boru — kern itu , chociaż został zamieszczony 
w tekście. M inerał ten, uwodniony boran sodu N a:B40 T‘4H20  
(Na20*2B:0,*4H:0), został odkry ty  w 1926 r. na pustyni Mo- 
jave Desert (Kern County). Stanow i on główny składnik du 
żego złoża boranów  K ram er, w ystępującego w głębokości k il
kudziesięciu m etrów , o powierzchni k ilkunastu  h ek tiró w  
przy średniej miąższości 25 m etrów . W ostatnich dziesiątkach 
la t k e rn it stanow i główne, w skali światowej źródło o trzy
m yw ania boraksu.
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Zbigniew E u b i n o w s k i :  Geologia złóż. Wydaw
nictwa Geologiczne, Warszawa 1973, str. 371, ryc. 191, 
tab. 30, cena zł 27.—.

Geologia złóż Zbigniewa R u b i n o w s k i e g o  zo
stała zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty i Wy
chowania jako podręcznik dla klas IV i V technikum 
geologicznego, specjalność: geologia. Zasługuje ona na 
omówienie, ponieważ mcżna ją  uważać za bardzo sta
rannie opracowany zwięzły podręcznik geologii stoso
wanej, z której mogą korzystać — jako wprowadzenie 
do studiów na podstawie podręczników uniwersytec
kich 1 — także studenci geologii i geografii, nauczyciele 
geografii szkół średnich oraz ci wszyscy, którym po
trzebne są informacje o najważniejszych surowcach 
mineralnych Polski.

Geologia złóż podzielona została na dwie części: Za
rys nauki o złożach surowców mineralnych i Zasady 
poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowanie złóż 
surowców mineralnych. Część pierwsza zawiera roz
działy: Rola i zadania nauki (z ustępami: Zakres i za
dania nauki o złożach, Zarys rozwoju nauki o złożach !, 
Znaczenie surowców mineralnych w gospodarce kraju  
oraz Podstawowe pojęcia i terminologia), Rozmieszcze
nie pierwiastków w skorupie ziemskiej i ich koncen
tracja w złożach, System atyka złóż, Złoża pochodzenia 
magmowego, Złoża egzogeniczne, Złoża pochodzenia 
metamorficznego oraz najobszerniejszy (blisko 150 stron 
liczący) Złoża surowców mineralnych w Polsce i na 
świście. Rozdział ostatni został podzielony na mniejsze 
ustępy: 1. Podział kopalin pod względem ich użytecz
ności, 2. Surowce energetyczne (złoża węgli i bitumi
nów 8), 3. Surowce metaliczne (Zł^ża rud żelaza i me
tali uszlachetniających stal, metali nieżelaznych, lek 
kich, szlachetnych, promieniotwórczych i rzadkich), 4. 
Surowce niemetaliczne (złoża surowców chemicznych, 
ilastych, surowce skalne i różnorodne piaski szklarskie 
i formierskie, magnezyt, skaleń i kwarc żyłowy, ziemia

1 Podręcznikam i geologii stosow anej, przeznaczonymi dla 
studentów  szkół wyższych są: 1. Zarys nauki o złożach kopa
lin użytecznych, opracow any zbiorowo pod redakcją  R. K r a 
j e w s k i e g o  i K.  S m u l i k o w s k i e g o  (1964) i 2. Nauka  
o złożach H. G r u s z c z y k a  (1972). (Por. recenzja w nrze 
2,1974 „W szechświata” , s. 53—54.)

Złoża surowców Polski zostały szczegółowo opracowane 
w dużym  zbiorowym  dziele Geologia i surowce mineralne  
Polski pod redakcją  naukow ą R. O s i k i ,  k tó ry  opracował 
również wstępny rozdział Złoża surowców m ineralnych na tle 
budowy geologicznej Polski, dając  syntetyczny przegląd n a j
ważniejszych surowców kopalnych. Szczegółowe opisy złóż 
m ineralnych zostały opracow ane przez specjalistów  w dal
szych częściach tego dzieła: Rozw ój m agm atyzm u i m inerali
zacji magm ogenicznej, Ska ły  m etam orficzne i koncentracje  
mineralne z nim i związane, Rozw ój osadów i koncentracji 
mineralnych w  basenach sedym entacyjnych , Inne surowce  
mineralne  (pierw iastki prom ieniotw órcze i rzadkie oraz wody 
mineralne), Prognozy rozw oju regionalnych badań geologicz
nych oraz perspektyw y poszukiw ań złóż surowców mineral
nych. Bardzo cennym  i użytecznym  uzupełnieniem  tego dzie
ła jest obszerna (45 stron  licząca) bardzo starannie  zestawio
na Literatura  oraz (obok skorowidza rzeczowego) skorowidze 
paleontologiczny  i geograficzny.

! W rozdziale pierwszym , w  ustępie Zarys rozw oju nauki 
o złożach, w  k tórym  au to r pisze o geologach polskich, k tó 
rzy „poza K. Bohdanowiczem tworzyli podstawy wiedzy 
o geologii złóż kopalin użytecznych w Polsce” — w dziedzi
nie złóż ropy i gazu zam iast nazwiska J. N i e d ż w i e d z -  
k i e g o ,  którego nazwisko należałoby umieścić w dziale złóż 
soli kam iennej i soli potasowych, należałoby dać nazwiska 
Jana N o w a k a  (1880—1940) i K onstantego T o ł w i ń s k i  e- 
g o (1876—1961) — po nazwisku R. Z u b e r a .  W zakresie ba
dań soli potasowych duże zasługi położył Czesław K u ź 
n i a r ,  au to r wielu prac o solach p o ta so w c h  w Polsce, 
a zwłaszcza m onografii złóż soli w Kałuszu, k tó rej druk  zo
stał ukończony w 1940 r.; jes t ona niem al zupełnie nieznana, 
ponieważ praw ie cały nakład  został zniszczony (brak tej po
zycji w bibliografiach geologicznych).

' Omawiając złoża ropy naftow ej i gazu ziemnego Bliskie
go Wschodu, obejm ującego obszary przyległe do wschodniej 
części basenu Morza Śródziem nego, Czerwonego i Zatoki P e r
skiej au tor pom inął złoża Iranu , którego produkcja jest n a j
większa w tym  obszarze.

okrzemkowa, glinki farbiarskie, kreda pisząca i jezior
na) oraz Kamienie szlachetne 4.

Zasady poszukiwania, rozpoznawania i dokumento
wanie złóż surowców mineralnych, stanowiące drugą 
część omawianego podręcznika, przedstawione zostały 
w rozdziałach: Poszukiwanie złóż, Rozpoznawanie złóż, 
Opróbowanie złóż, Ekonomiczna ocena złóż kopalin, 
Dokumentowanie zasobów złóż, Normalizacja w zakre
sie rozpoznawania i dokumentowania zasobów oraz 
Informacja naukowo-techniczna.

Zaletą Geologii złóż jest właściwy podział, pod 
względem jakościowym i ilościowym, obszernej tem a
tyki związanej ze złożami surowców mineralnych i wy
bór zagadnień najważniejszych, związanych przede 
wszystkim z warunkami występowania kopalin uży
tecznych w Polsce. Zawarty w poszczególnych rozdzia
łach, podzielonych na mniejsze ustępy, m ateriał został 
przedstawiony w sposób jasny. Uzupełnieniem tekstu 
są liczne ryciny, ułatwiające jego zrozumienie. Oprócz 
poglądowych, trafnie wybranych i starannie wykona
nych rysunków, zamieszczone są i fotografie związane 
z eksploatacją surowców mineralnych, głównie w Pol
sce, wykonane przez autora książki, R. W y r w i e -  
k i e g o ,  T. W r ó b l e w s k i e g o  i i n .  Znaczna część 
tabel dotyczy światowych zasobów i wydobycia naj
ważniejszych kopalin w okresie przedwojennym (1938) 
i powojennym (1950, 1930 i 19b9)5. Przydałaby się taka 
tabela i dla podstawowych surowców mineralnych wy
dobywanych w Polsce.

Całość zasługuje na pełne uznanie zarówno dla auto
ra, jak i dla Wydawnictw Geologicznych, które doło
żyły starań, by tej wyróżniającej się pracy dać odpo
wiednią szatę graficzną. Odczuwa się jedynie brak cho
ciażby krótkiego zestawienia podstawowej literatury 
(w języku polskim) oraz skorowidza rzeczowego (wraz 
z podaniem wymienionych w tekście miejscowości).

K. M a ś l a n k i e w i c z

R. Abbott T u c k e r: Kingdom of the Seas^ell.
Crown Publ., Inc., New York 1972, s. 256, 250 zdjęć 
i rys., literatura i indeks tematyczny, cena 14,95 $

Konchologia (malakologia), czyli nauka o mięcza
kach, rozwinęła się już dość dawno temu jako odrębna 
gałąź wiedzy i w XIX-wiecznej Europie była nawet 
traktowana jako „królowa nauk przyrodniczych” (”the 
queen of natural history studies”), a w Japonii jako 
„nauka cesarska” („the emperor’s science”). Obecnie 
jest tylko jedną z wielu dziedzin biologii, przy czym 
w Polsce właśnie teraz obserwuje się wzrost zaintere
sowania zbieractwem i kolekcjonowaniem „musz'i mor
skich”, co przy ich olbrzymiej różnorodności (kilka
dziesiąt tysięcy gatunków) jest zaiste interesującym 
i efektownym hobby. Równocześnie na naszym rynku 
księgarskim brak publikacji konchologicznych, prze
znaczonych dla zbieraczy. Wszystkim początkującym 
„konchologom” można w związku z tym polecić właś
nie powyższą pozycję (i następne), którą sam autor 
tak scharakteryzował we wstępie: „this book is for 
those who have been recently exposed to molluscan 
shells and want to know more about their habits, uses 
and beauty”. Dr Tucker Abbout, obecnie Pont Chair 
(dyrektor) oddziału malakologicznego Deleware Museum 
of Natural History, jest jednym z wybitniejszych kon- 
chologów na świecie, łączącym wiedzę i doświadczenie 
naukowe z zamiłowaniem i kolekcjonerstwem.

Autor podporządkował całą książkę temu wstępne
mu założeniu, dając szeroki, popularny przegląd obec
nej wiedzy o mięczakach morskich, ich biologii i wy
korzystaniu, przy zawężeniu informacji, zgodnie z ty
tułem, głównie do morskich muszlowców.

4 Ustęp Kamienie szlachetne  należałoby uzupełnić chociaż
by kró tką  inform acją dotyczącą złóż św iatowych; powinna- 
by ona zawierać co najm niej złoża diamentów, które m ają 
duże znaczenie nie tylko jako najbardziej cenione i poszuki
wane kamienie szlachetne, lecz znajdują szerokie zastoso
wanie w różnych działach techniki, m. in. w wiertnictwie.

1 W ydaje się, że byłoby rzeczą pożyteczną uzupełnienie 
podanych w oddzielnych tabelach sta tystyk  tabelam i św iato
wych zasobów i wydobycia innych surowców m ineralnych, 
jak  złota, uranu, soli kam iennej i soli potasowych.

4
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Całość pódzieioiia jest iia 11 części, z których p ie r
wsze sześć zawiera informacje dotyczące biologii, roz
siedlenia i ekologii mięczaków, a pięć dalszych oma
wia kolekcjonowanie i wykorzystanie muszli w prze
szłości i obecnie. Wszystkie części opracowane są ha
słowo, a omówienie danego hasła mieści się zawsze na 
dwu sąsiednich stronicach, łącznie ze zdjęciami i ry 
sunkami. Załączony na końcu książki tematyczny prze
wodnik po literaturze konchologicznej jest przeglądem 
głównych, światowych publikacji z tego zakresu. W su
mie książka zawiera bogaty wybór informacji i cieka
wostek o muszlach i ich wytwórcach, o wykorzysta
niu mięczaków i ich muszli w praktycznej i artystycz
nej działalności człowieka, i o ich zbieraniu i kolekcjo
nowaniu. Liczne zdjęcia i rysunki umożliwiają także 
częściowe jej wykorzystanie jako klucza. Dużym wa
lorem jest świetna jakość zdjęć.

Pewnym niedociągnięciem jest brak wyodrębnionej 
systematyki mięczaków, która pozwoliłaby mniej obez
nanym  z nią czytelnikom uporządkowanie późniejszych 
obszernych informacji, podawanych tematycznie. Co 
prawda pierwsza część definiuje w skrócie poszczegól
ne gromady typu mięczaków, ale bez systematycznej 
listy ważniejszych grup (do głównych rodzin i rodza
jów) jest ona mało czytelna. Pewnym utrudnieniem 
dla polskiego czytelnika, nawet znającego język angiel
ski, może być także specjalistyczne słownictwo am ery
kańskie. Na ogół jednak, szczególnie przy zdjęciach, 
podawane są również naukowe, łacińskie nazwy rodza
jowe i gatunkowe, co umożliwia bliższą identyfikację 
omawianych aktualnie form.

Dla specjalistów książka jest tylko ładnie wydanym 
zbiorem luźnych, chociaż ciekawych informacji i zdjęć, 
mających jednakże kapitalne znaczenie dla zbieraczy, 
a o to przecież chodziło autorowi.

W. S e i d l e r

R. C a m e r o n :  Shells. Octopus Books Ltd., London 
1972, s. 100, 143 zdjęć i rys., cena 0,99 £

Zupełnie podobny rodzaj wszechstronnego przewod
nika konchologicznego, jedynie skromniejszego, repre
zentuje z kolei ta książka, wydana w popularnonauko
wej serii „Octopus Books”. W odróżnieniu od poprzed
niej pozycji autor podaje tu mniej informacji biolo
gicznych, dając w zamian obszerny przegląd najbar
dziej znanych i poszukiwanych przez zbieraczy form 
i gatunków, pochodzących z całego świata („...the most 
splendid and interesting examples from all over the 
world”). Znalazło się więc tu omówienie i zdjęcia ta 
kich gatunków jak Cypraea leucodon (dwa znane oka
zy na świecie), Conus gloria-maris (25 okazów) i wiele 
innych rzadkich i cennych form (np. Latiaxis sp., Sca- 
laria pretiosa, itd.). Najwięcej miejsca poświęca autor 
muszlom ślimaków morskich, wspominając jednak tak 
że o łodzikach, żeglarkach (głowonogi) i ciekawszych 
małżach.

Całość zaczyna się od wprowadzenia czytelnika 
w problemy wykorzystania muszli w sztuce (pierwszy 
rozdział) i od historii konchologii i jej twórców, 
z omówieniem nazewnictwa i literatury fachowej (dwa 
następne rozdziały). Po tym następuje przegląd naj
ciekawszych form (dwa rozdziały), zamknięty odrębną 
charakterystyką Wielkiej Rafy Koralowej, jako m iej
sca szczególnie bogatego w muszle (około 10 tys. ga
tunków). Bogaty zestaw zdjęć i rysunków, z nazew
nictwem łacińskim, pozwala także na korzystanie 
z książki jako wstępnego klucza. M ankamentem jest 
natomiast brak indeksu, a nawet spisu treści.

Ze względu na zakres (i cenę) książka ta może być 
jednak bardziej przydatna początkującym zbieraczom 
niż uprzednia.

W. S e i d l e r

Marian M ł y n a r s k i :  Nasze gady. Państwowe Za
kłady Wydawnictw Szkolnych, W arszawa 1971, str. 177, 
liczne ilustracje. Wydanie II zmienione, cena zł 16.— 

Z dużym zadowoleniem należy przyjąć drugie wy
danie tej popularnej książeczki poświęconej naszym 
gadom. Od pierwszego jej wydania minęło kilkanaście

lat, a więc stało się ono nieosiągalne, a jednocześnie 
wiedza o naszej herpetofaunie znacznie się rozszerzyła. 
Nowe wydanie Naszych gadów zostało zresztą tak 
zmienione i rozszerzone, że można je właściwie trakto
wać jako nową książkę.

Książka zawiera 12 rozdziałów. Po krótkim  wstępie 
w kolejnych rozdziałach autor dokładnie omawia hi
storię badań nad gadami w naszym kraju, następnie 
przedstawia rodowód gadów ilustrowany drzewem ro
dowodowym i charakteryzuje gromadę gadów. Po 
krótkiej charakterystyce ogólnej, następuje dokładne 
omówienie budowy ciała, rozmnażania, biologii i roz
mieszczenia geograficznego.

Dalsze 3 rozdziały poświęcone są kolejno żółwiom, 
jaszczurkom i wężom. Każdy z nich rozpoczyna się 
ogólną charakterystykę grupy, w której uwzględniono 
pochodzenie, budowę ciała i biologię. Następnie autor 
podaje krótkie opisy niższych jednostek taksonomicz
nych, aż do gatunków. Szczegółowo scharakteryzowano 
najważniejsze gatunki, omawiając budowę ciała, ubar
wienie, rozmieszczenie geograficzne, rozsiedlenie w Pol
sce, środowisko życia, wędrówki, okresy aktywności, 
pokarm, okres godowy, składanie jaj, rozwój zarodków 
i młodych. Przedstawiono stosunek człowieka do da
nego gatunku, jego ochronę, wrogów i rodowód. Każdy 
z tych rozdziałów kończy się krótkim omówieniem na
szych form kopalnych należących do danej grupy. 
W przypadku żółwi autor poruszył jeszcze problem 
żółwi greckich jako elementu obcego w naszej herpe
tofaunie.

Rozdział 10 poświęcony jest hodowli gadów. Kolejno 
omówił tu autor metody i warunki hodowli żółwi, ja 
szczurek i węży, zimowanie, rozmnażanie i opiekę nad 
młodymi, oraz dzieje hodowli gadów w Polsce.

W następnym rozdziale zestawiono literaturę cyto
waną w książce, a w ostatnim autor podaje wykaz ga
dów współczesnych i kopalnych z naszych terenów.

Książka zawiera liczne ilustracje, na które składają 
się schematyczne rysunki budowy, fotografie zwierząt 
i ich biotopów, oraz mapy rozmieszczenia geograficz
nego poszczególnych gatunków. Tak bogata szata ilu
stracyjna ułatw ia czytelnikowi zrozumienie szeregu 
zagadnień.

Dobrze, że autor zastosował zróżnicowaną czcionkę 
drukarską (skomplikowane zagadnienia budowy gadów 
zostały wydrukowane małą czcionką), dzięki czemu 
czytelnik mało zaawansowany lub dla którego te za
gadnienia są zbyt specjalistyczne (np. młodzież szkol
na) może je łatwo opuścić.

Książka jest napisana bardzo przystępnym językiem, 
co na pewno rozszerzy krąg jej czytelników. W Na
szych gadach znajduje się jednak szereg usterek. N aj
więcej zastrzeżeń budzi omówienie młodych żmij zyg
zakowatych. Autor podaje, że wielkość młodych żmij 
po urodzeniu wynosi od 1,5 do 3 cm. Wydaje się to 
nieco przesadzone. W publikacjach poświęconych temu 
gatunkowi podawana jest przeciętna wielkość młodych 
po urodzeniu w granicach 11—15 cm. Sam obserwo
wałem również w niewoli urodzenie młodych, które 
utrzymywały się w tych granicach wielkości. Zresztą 
trudno nawet wyobrazić sobie jak 1,5—3 cm długości 
żmija mogłaby zjeść małą żabę. Również w tym roz
dziale autor stwierdza, że przyjście na świat młodych 
żmij zbiega się z wychodzeniem na ląd młodych małży, 
żab brunatnych i ropuch. Tymczasem żaby brunatne 
w zależności od pogody i tem peratury masowo opusz
czają wodę w końcu czerwca lub na początku lipca, 
podczas gdy młode żmije rodzą się w końcu lata. 
Z kolei młode małże nie opuszczają wody w ogóle.

Wiele jest w tekście książki miejsc z opuszczonymi 
wyrazami, co z pewnością wynikło z usterek w czasie 
składania tekstu i niedokładności korekty. Są również 
usterki w pisowni dat publikacji i nazwisk autorów 
(np. na str. 147 Pielewskiego zamiast Pielowskiego; 
na str. 14 rok 1959 zamiast 1958 przy cytowaniu pracy 
J. Fudakowskiego). Na str. 105 błędnie podano, że 
obecnie żyje na świecie około 200 gatunków węży. 
Tymczasem ta szacunkowa liczba wynosi 2600.

Mimo takich usterek, ta od dawna oczekiwana 
książka na pewno trafi do wielu czytelników i spopu
laryzuje nasze gady, a może przez to przyczyni się 
również do zaprzestania bezsensownego tępienia tych 
zwierząt.

A. Ż y ł k a
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S  P R A W O Z  D A N  I  A

Turystyka a środowisko przyrodnicze

Miłośnikom zdrowego wypoczynku na świeżym po
wietrzu, skupionym w liczącym 600 000 członków Pol
skim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, nie
obce są problemy związane z tak ważnymi dziedzi
nami jak regionalizm i ochrona środowiska. Jest to 
zupełnie zrozumiałe, jeśli zważyć, że naczelne zada
nie — wędrownictwo może być realizowane wyłącznie 
przecież w środowisku przyrodniczym. Stąd tak duża 
uwaga, przykładana przez działaczy PTTK do coraz 
bardziej palącego problemu, jakim jest jego ochrona. 
Trzeba dodać, że zainteresowanie nim wyjawili tzw. 
„ochroniarze” (w żargonie Towarzystwa), a szczególnie 
turyści górscy, daleko wcześniej od słynnego apelu 
U Thanta, stojąc od pierwszych chwil narodzenia się 
ruchu ochrony przyrody w jego czołowych szeregach. 
Ograniczając się do jednego tylko przykładu to wszak 
prof. Walery Goetel był cenionym działaczem PTTK, 
stanowiąc spójnię między sozologią a racjonalną tu ry 
styką.

Stąd też rozpoczęcie w 1973 r. przez PTTK wielkiej 
kampanii „Turystyka a środowisko przyrodnicze ’ na
leży uznać za kolejny etap pracy ochroniarzy, konty
nuowany od tradycji Polskiego Towarzystwa Tatrzań
skiego, powstałego wszak już w 1873 r. Tezy do dys
kusji nad jej programem na czołowe miejsce wysu
wają konieczność wprowadzenia do planów przestrzen
nego zagospodarowania wszystkich jednostek admini
stracyjnych, a zwłaszcza gmin — jako podstawowych, 
rozdziałów „Ochrona Środowiska”. Działalność ochro
niarska ma przy tym obejmować obiekty kultury ma
terialnej człowieka oraz obiekty przyrodnicze. Dla pro
wadzenia właściwej polityki ochrony i kształtowania 
środowiska należy wyodrębnić krajobrazy zdolne do 
samoregulacji oraz wymagające ingerencji człowieka 
dla prawidłowego ich funkcjonowania, jak np. wysy
piska, wyrobiska, tereny wysuszone. W rezultacie dla 
prowadzenia właściwej działalności gospodarczej po
trzebne jest określenie walorów biocenotycznych po
szczególnych facji środowiskowych. Do szczegółowych 
już zadań należy zaliczyć postulat opracowania pro
gramu optymalnej lesistości i zadrzewienia każdej 
gminy. Oczywiście, są to zadania duże i związane głów
nie z organami administracji państwowej. Do obo
wiązków jednak działaczy i członków PTTK winno 
należeć współpracowanie z nimi, wręcz inicjowanie 
konkretnych poczynań tym bardziej, że poważna część 
aktywu wchodzi w skład rad narodowych różnego 
szczebla. Przedstawione tezy mówią wręcz, że „wyro
bienie nawyków na rzecz prawidłowego stosunku do 
środowiska przyrodniczego to podstawowe zadanie 
każdego członka PTTK”, a poszczególne jednostki To
warzystwa winny współpracować ze wszystkimi orga
nizacjami zajmującymi się tą  problematyką.

W serii spotkań, dyskutujących wspomniane tezy, 
w dniach 14—15. IX 1974 r. miał miejsce w Sobótce, 
położonej u stóp Masywu Slęży, Regionalny Sejmik 
Przyrodniczy. Zorganizowała go Okręgowa Komisja 
Ochrony Przyrody PTTK we Wrocławiu dla aktywu 
okręgów: Wrocław, Opole, Kraków. Obecni także byli 
przedstawiciele TKKF, Polskiego Związku W ędkar
skiego, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Urzędu 
Wojewódzkiego, Wojciech Trzybulski, naczelnik miasta

i gminy Sobótka, Leon Szotyński z Ministerstwa Leś
nictwa i Przemysłu Drzewnego, Andrzej Turek z ZG 
Ligi Ochrony Przyrody, Jerzy Herbut, wiceprezes Za
rządu Okręgu PTTK we Wrocławiu, pracownicy za
kładów przemysłowych, jak Pafawagu, Cuprum, liczni 
działacze PTTK, w sumie ok. 55 osób. Mimo zapro
szenia nie przybyli przedstawiciele Instytutu Kształto
wania Środowiska, Oddział Wrocław, a nie zaproszono 
(chyba przez przeoczenie) Polskiego Towarzystwa Przy
rodników im. M. Kopernika.

Otwierając po południu obrady Wojciech R a d l i ń 
sk i ,  przewodniczący OKOP PTTK, przekazał uczest
nikom pozdrowienia i życzenia od Ludwika O c h o c 
k i e g o ,  wiceministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska, a zarazem wiceprezesa ZG PTTK, który 
brał udział w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium 
KOP ZG PTTK we Wrocławiu, poprzedzającym sej
mik. Wyjaśnił też, że musiano odstąpić od zamiaru 
zorganizowania zaplanowanego odczytu na temat pro
jektu Parku Krajobrazowego w Masywie Snieżnika 
i centrum turystyki sudeckiej tamże. Nikt bowiem 
z proszonych o to przedstawicieli Urzędu Wojewódz
kiego nie chciał się podjąć jego wygłoszenia na forum 
publicznym. Jest to niepokojące zjawisko, że organ 
administracyjny obawia się konfrontacji z kompetent
nymi w tej problematyce reprezentantami społeczeń
stwa i obawiać się należy, że nie wróży to nic dobrego 
dla przyrody. Dodać trzeba, że wokół tego projektu 
powstała jakaś dziwna otoczka tajemnicy. Prowadze
nie Sejmiku przejął następnie Zbigniew F r ą c z e k  
z OKOP PTTK.

W czasie dłuższego wystąpienia prof. dr Juliusz 
B r a u n  ze Świętokrzyskiej Stacji Zakładu Ochrony 
Przyrody PAN w Kielcach, zarazem wiceprzewodni
czący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, powiedział 
m. in., że obecnie społeczeństwo nasze w zakresie sozo
logicznym przechodzi z wolna z etapu konserwator
skiego do programistycznego. Świadczy też o tym zna
mienna ewolucja poglądów w PTTK — nie wystarczy 
specjalna kadra ochroniarska, ale każdy członek To
warzystwa musi być turystą i ochroniarzem. Poinfor
mował też ogólnie o przygotowywanym kodeksie 
ochrony środowiska, który po raz pierwszy w naszym 
prawodawstwie nakaże ochronę nie tylko zasobów 
przyrody, ale w ogóle p i ę k n a  naszego kraju. Istotą 
zmiany jest przejście z ochrony poszczególnych obiek
tów lub wybranych zespołów na całość środowiska, 
np. w formie parków krajobrazowych. Niepokojące 
jest tylko, że nie przewiduje się dla nich gospodarzy 
w sensie administracyjnym. Projekty te należy uznać 
za zasługę m. in. PTTK, którego poczynania są ostat
nio bardzo popierane przez Ministerstwo Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska. Płynie stąd otucha 
dla samotnych niekiedy w terenie ochroniarzy.

Z kolei Witold T y r a k o w s k i ,  członek ZG PTTK, 
Naczelny Inspektor Straży Ochrony Przyrody, publi
cysta krajoznawczy, przedstawił założenia systemu in- 
wentaryzacyjno-informacyjno-alarmowego PTTK. Po
wiedział on m. in., że PTTK jest jedyną organizacją 
władną stymulować właściwy styl polskiej turystyki 
i jedyną też mającą możliwość wszechstronnej pene
tracji środowiska. Zaproponował wobec tego stałą 
działalność rejestrowania interesujących obiektów 
przyrodniczych, napotykanych na trasach wędrówek, 
a także uprzedzania o dostrzeżonym zagrożeniu środo
wiska. Potrzebne jest też alarmowanie w sytuacjach 
już aktualnej degradacji przyrody wymagającej na
tychmiastowej ingerencji władz. Jako autor projektu 
W. Tyrakowski zakłada rozprowadzenie wśród aktywu 
PTTK kart pocztowych, na których przesyłanoby do 
oddziałów właściwe informacje. Odpowiednia sygna
tura, np. barwna, pozwalałaby od razu określić rodzaj 
informacji, kierowanej następnie według klucza do 
konkretnych organów.

Zagadnienia te są szczególnie istotne w woj. wro
cławskim, bogatym w zasoby przyrodnicze i potencjał 
przemysłowy. Wojewódzki Konserwator Przyrody, mgr 
Jan S i b i l s k i ,  poinformował, że znajduje się tu 1 
park narodowy (Karkonoski), 36 rezerwatów, ok. 500 
pomników przyrody, 500 parków podworskich; projek-
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tuje się nadto utworzenie 3 parków krajobrazowych 
i 17 stref ochronnych. Stąd mimo najlepszych chęci 
nie jest on w stanie podołać olbrzymim obowiązkom 
konserwatora, zwłaszcza w zakresie obserwacji zagro
żenia środowiska. Nie należy jego zdaniem tworzyć 
jeszcze jednego organu ochroniarskiego, likwidując za
razem dorobek SOP, ale sprząc dorobek Straży z pro
jektowaną służbą informacyjną. Trzeba oczywiście roz
szerzyć kompetencje SOP, który już od dawna działa 
z tytułu prawa. J. S i b i l s k i  przedstawił nadto p ro 
jekty prac, mających udostępnić Jaskinie Niedźwiedzia 
w Masywie Snieżnika, oraz pokazał zestaw przeźroczy, 
wykazujących szczególne walory przyrodnicze niektó
rych parków podworskich i przemysłowe zagrożenie 
środowiska.

Dyskusje trwały do późnego wieczora i następnego 
dnia. Podczas nich przedstawiciele Wydziału Gospo
darki Przestrzennej, Geologii i Ochrony Środowiska 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wielokrotnie 
podkreślali chęć wykorzystywania inicjatyw PTTK 
i pomocy wszystkim ochroniarzom. Udowadniano ko
nieczność udziału PTTK, a szczególnie przyrodników 
w pracach planistycznych, oraz ścisłej współpracy 
z różnymi instytucjami i organizacjami, nie na zasa
dzie wpraszania się działaczy, ale zapraszania i anga
żowania ich ze strony tychże. Tu nasuwa sie propo
zycja nawiązania stałego współdziałania PTTK i Pol
skiego Towarzystwa Przyrodników w zakresie pozna
wania i ochrony środowiska celem osiągnięcia jak n a j
lepszego efektu końcowego. Szczegółowo też dyskuto
wano nad profriemem Masywu Slęży, który ma być 
objęty ochroną jako park krajobrazowy, a jest zarazem 
powstającym Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypo
czynku „Slęża” o poważnie rozbudowanym zagospo
darowaniu. Wyłączenie Masywu spod zarządu Lasów 
Państwowych już teraz uwidacznia się w zaniedbaniu 
stanu lasów, wzroście liczby pożarów itp. Szczegó’ne 
zaniepokojenie wykazuje prasa wrocławska, w tym 
„Słowo Polskie”, lecz inwestycje już rozpoczęto. Po
wstać ma m. in. wyciąg krzesełkowy sprzed stacji ko
lejowej na Slężę i drugi zwożący. Czy tak ma w y
glądać zbliżenie do przyrody?

Następnego dnia po zwiedzeniu Sobótki (oprowadzał 
Jerzy Komorowski, wiceprzewodniczący Dolnośląskiej 
Komisji Krajoznawczej PTTK, prezes Koła Przewod
ników „Rzepiór” O/Sródmieście) miała miejsce wy
cieczka autokarowa dokoła Masywu Slęży. Oglądnięto 
m. in. powstający zbiornik wodny koło Sulistrowic 
z przeznaczeniem rekreacyjnym (przy okazji stw ier
dzono, że nie bardzo wiadomo, jak wpłynie on na ro
ślinne ść pob’iskiego rezerwatu „Łąka Sulistrowieka”) 
i z nieukrywanym przerażeniem skonstatowano budo
wę tamże kolonii domów w stylu ... podhalańskim! 
Gdzież jest tu ochrona krajobrazu, w tym wypadku 
sudeckiego, posiadającego odrębne budownictwo drew
niane?! Na przeł. Tąpadła uczestnicy Sejmiku spotkali 
się przy ognisku ze starszoharcerską drużyną z Hufca 
Wrocław — Stare Miasto, która przedstawiła swoją 
działalność w zakresie nauczania (!) turys‘yki w po
łączeniu z ochroną środowiska. Wycieczkę i Sejmik 
zakończono po obiedzie w Mirosławicach.

Podsumowując należy stwierdzić, że sobóŁczański 
sejmik był najlepiej przygotowany i przeprowadzony 
spośród wszystkich pięciu dotychczasowych. Pozwolił 
też na bogatą i owocną dyskusję, zwłaszcza z przed
stawicielami władz administracyjnych. Uznając zało
żenia systemu informacyjnego za bardzo cenne nale
żałoby jednak zaproponować rozszerzenie go w aspek
cie dostępności dla wszystkich obywateli. Ochrona 
przyrody to w końcu sprawa nie tylko PTTK czy PTP, 
ale każdego obywatela naszego kraju. Ofrankowane 
kartk i z wydrukowanymi już adresami Zarządów Okrę
gów PTTK (mało bowiem kto orientuje się w sieci 
oddziałów) powinny znajdować się we wszystkich 
miejscach dostępnych ogółowi, jak schroniskach, hote
lach, gospodach, kioskach „Ruchu”. Każdy bowiem po
winien mieć możliwość zgłoszenia swych uwag. Oczy
wiście w przedsięwzięciu tym winny pomóc i inne 
organizacje, a zwłaszcza PTP i administracja państwo
wa, finansująca druk kartek. Otrzymywanie ich leży 
bowiem \y interesie tej ostatniej.

K. R. M a z u r s k i

KOMUNIKAT

Zarząd Główny Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika apeluje ponownie do 
Czionków o wpłatę prenum eraty za rok 1975 na konto PKO podane dla poszcze
gólnych Oddziałów Towarzystwa na trzeciej stronie okładki. W związku bowiem 
z Zarządzeniem Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowe mogą zamawiać 
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kowie, którzy nie opłacą prenum eraty, mogą nie otrzymać początkowych zeszytów.
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na 27 zł.
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15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1, Zakład Biofizyki AM
85-093 Bydgoszcz, Al. Ossolińskich 12, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 

PKO O/Bydgoszcz nr 6-9-370 
80-227 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hibnera lc, Instytut Medycyny Morskiej, PKO O/Gdańsk 

nr 52-9-54377
40-956 Katowice 2, ul. Jagiellońska 28, Sfaryt. poczt. 489, PKO I O/M Katowice 

nr 3-9-337
25-518 Kielce, ul. Rewolucji Październikowej 33, WSP, Zakład Biologii, PKO O/M 

Kielce nr 14-9-98 
31-118 Kraków, ul. Podwale 1, PKO O/Kraków nr 4-9-562
20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8, Zakład Patofizjologii AM, PKO I O/M Lublin 

nr 2-9-658
90-011 Łódź, Park  Sienkiewicza, PKO O/Łódź nr 7-9-1021
10-722 Olsztyn-Kortowo, Instytut Chemizacji Rolnictwa ART blok 26, PKO I O/M 

Olsztyn nr 13-9-498
60-814 Poznań, ul. Zwierzyniecka 19, Miejski Ogród Zoologiczny, PKO O/Poznań 

nr 5-9-21689
24-100 Puławy, ul. Kazimierska 2, PKO O/Puławy nr 199-9-18 
35-010 Rzeszów, ul. Towarnicikiego la, Instytut Kształcenia Nauczycieli 
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22b, Dziekanat Wydz. Matem.-Przyr. WSN, PKO 

O/Słupsk nr 51-9-81
71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 17, Inst. Biologii Roślin (Botanika), PKO I O/M 

Szczecin nr 10-9-644 
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9, Instytut Biologii, PKO O/M Toruń nr 24-9-140 
00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro 19, pok. 1916, PKO O/M Warszawa 

nr 1-9-120670
50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 30, I p., PKO I O/M Wrocław nr 8-9-663 
65-231 Zielona Góra, ul. Siemiradzkiego 19, Laboratorium Badania Wód, Ścieków 
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3 po 0.72 za egzemplarz
1, 2, 3, 4, 5, 6, po 0.72 za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po 0.72 za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po 0.72 za egzemplarz (komplet)
5, 7, 8, 9, 10 po 0.72 za egzemplarz
6 po 0.72 za egzemplarz
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po 0.72 za egzemplarz
3—6, 7—10 (łączone po 4 egzemplarze) po 4.80 za egzemplarz
9—10 (łączone po 2 egz.) po 8.— za egzemplarz
3, 4, 5, 6, 7, 12 po 4.— za egzemplarz
8—9, 10—11 (łączone) po 8.— za egzemplarz
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po 4.— za egzemplarz
11—12 (łączony) po 8.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
8—9 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz (komplet) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz
5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 po 6.— za egzemplarz 
7—8 (łączony) po 12.— za egzemplarz (komplet)

■ > 3 4 5  fi. P. 10. 11. 12 po 6 . -  za egzemplarz
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M IESIĘCZNIKA

W SZECHŚW IAT
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Cena p renum era ty :
kw arta ln ie  zł 18.—
półrocznie zł 36.—
rocznie zł 72.—
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„Prasa-K siążka-R uch”, Biuro K olportażu W ydaw nictw  Zagranicznych, 
00-084 W arszawa, ul. W ronia 23, tel. 20-46-88, konto PK O  n r  1-6-10024.
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tu ry  i N auki (wysoki parter).
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