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PRZEPISY DLA AUTORÓW

1. W stęp

Wszechświat jest pismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczą, przeznaczonym dla wszystkich interesujących się postępem nauk przyrodniczych, a 
zwłaszcza młodzieży licealną i akademickiej.

Wszechświat zamieszcza opracowania popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, ciekawe obserwacje przyrodnicze oraz fotografie 
i zaprasza do współpracy wszystkidi chętnych. Wszechświat nie jest jednak czasopismem zamieszczającym oryginalne doświadczalne prace naukowe.

Nadsyłane do Wszechświata materiały są recenzowane przez redaktorów i speqalistów z odpowiednich dziedzin O  ich przyjęciu do druku decyduje 
ostatecznie Komitet Redakcyjny, po uwzględnieniu merytorycznych i popularyzatorskich wartośd pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania 
skrótów i modyfikacji stylistycznych Początkującym autorem Redakcja będzie niosła pomoc w opracowaniu mataiałów lub wyjaśniała powody odrzucania pracy.

2. Typy prac

Wszechświat drukuje materiały w postaci artykułów, drobiazgów i ich cykli, rozmaitości, fotografii na okładkach i wewnątrz numeru oraz listów do Redakcji. 
Wszechświat zamieszcza również recenae z książek przyrodniczych oraz krótkie wiadomości z żyda środowisk przyrodniczych w Polsce.

Artykuły powinny stanowić oryginalne opracowania na przystępnym poziomie naukowym, napisane żywo i interesująco również dla laika. Nie mogą 
ograniczać się do wiedzy podręcznikową. Pożądane jest ilustrowanie artykułu fotografiami, rycinami kreskowymi lub schematami Odradza się stosowanie 
tabel, zwłaszcza jeżeli mogą być przedstawione jako wykres. W  artykułach i innych rodzaiach materiałów nie umieszcza się w tekście odnośników do 
piśmiennictwa (nawet w formie: autor, rok), z wyjątkiem odnośników do prac publikowanym we wcześniejszych numerach Wszechświata (w formie: „patrz 
Wszechświat rok, tom, strona"). Obowiązuje natomiast podanie źródła przedrukowywana lub przerysowanej tabeli bądź ilustracji oraz —  w przypadku 
opracowania opierającego się na pojedynczym artykule w innym czasopiśmie —  odnośnika dotycząoego całego źródła Przy przygotowywaniu artykułów 
rocznicowych należy pamiętać że nie mogą się one, ze względu na cykl wydawniczy, ukazać wcześniej niż 4 miesiące po ich złożeniu do Redakcji.

Artykuły (tylko one) są opatrzone opracowaną przez Redakcję notką biograficzną Autorzy artykułów powinni podać dokładny adres, tytuł naukowy, 
stanowisko i nazwę zakładu pracy, oraz informacje, które chcieliby zamieścić w notce. Ze względu na skromną objętość czasopisma artykuł nie powinien 
być dłuższy niż 9  stron.

Drobiazgi są krótkimi artykułami, liczącymi 1—3 strony maszynopisu Również i tu ilustracje są mile widziane. Wszechświat zachęca do publikowania w 
tej formie własnych obserwacji

Cykl stanowi kilka Drobiazgów pisanych na jeden temat i ukazujących się w  kolejnych numerach Wszechświata. Chętnych do opracowania cyklu prosimy 
o wcześniejsze porozumienie się z Redakcją.

Rozmaitości są krótkimi notatkami omawiającymi najciekawsze prace ukazujące się w międzynarodowych czasopismadi przyrodniczych o najwyższym 
standardzie. Nie mogą one być tłumaczeniami, ale powinny być oryginalnymi opracowaniami. Ich objętość wynosi 0 3  do 1 strony maszynopisu Obowiązuje 
podanie źródła (skrót tytułu czasopisma, rok, tom: strona).

Recenzje z książek muszą być interesujące dla czytelnika: ich celem jest dostarczanie nowych wiadomośd przyrodniczych, a nie informacji o książce. Należy 
pamiętać, że ze względu na cykl redakcyjny i listę czekających w  kolejce, recenzja ukaże się zapewne wtedy, lciedy omawiana książka już dawno zniknie z 
rynku Objętość recenzji nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu

Kronika drukuje krótkie (ao 1,5 strony) notatki o riekawszycn sympozjach, konferencjach itd. Nie jest to kronika towarzyska i dlatego prosimy nie robić 
wyliczanki autorów i referatów, pomijać tytuły naukowe i nie rozwodzić się nad ceremoniami otwarcia, a raczej powiadomić czytelnika, co ciekawego wyszło 
z omawianej imprezy.

Listy do Redakcji mogą być różnego typu Tu drukujemy m  in. uwagi dotyczące artykułów i innych materiałów drukowanych we Wszechświede. Objętość 
listu nie powinna przekraczać 1,5 strony maszynopisu Redakcja zastrzega sobie prawo selekcji listów i idi edytowania

Fotografie przeznaczone do ewentualnej publikacji na okładce lub wewnątrz numeru mogą być czamo-biate lub kolorowe. Każde zdjęde powinno być 
podpisane na odwrode. Podpis powinien zawierać nazwisko i adres autora i proponowany tytuł zdjęcia. Należy podać datę i miejsce wykonania zdjęcia. 
Przy fotografiach zwierząt i roślin należy podać nazwę gatunkową polską i łacińską. Za prawidłowe oznaczenie odpowiedzialny jest fotografujący.

Pizy wykorzystywaniu zdjęć z innych publikacji prosimy dołączyć pisemną zgodę autora lub wydawcy na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia

3. Form a nadsyłanych m ateriałów

Redakcja przyjmuje do druku tylko starannie wykonane, łatwo czytelne maszynopisy, przygotowane zgodnie z Polską Normą (30 linijek na stronę, ok. 
60 uderzeń na linijkę, strony numerowane na górnym marginesie, lewy margines en najmniej 3 cm, akapity wcięte na 3 spacje), napisane przez czarną świeżą 
taśmę. Bardzo chętnie widzimy prace przygotowane na komputerze. Wydruki komputerowe powinny być wysokiej jakości.

Tabele należy pisać nie w  tekście, ale każdą na osobną stronie. Na osobnej stronie należy też napisać spis rycin wraz z ich objaśnieniami. Ryciny można 
przysyłać albo jako fotografią albo jako rysunki kreskowe w tuszu, na kalce technicznej. Powinny być ponumerowane i podpisane z tyłu lub na marginesie 
ołówkiem

Fotografie ilustrujące artykuł muszą być poprawne technicznie. Przyjmujemy zarówno zdjęcia czarno-białą jak i kolorowe (pozytywy i negatywy). Fotografie 
okładkowe —  tylko fotografie, chętniej pionowe („portrait").

Materiały powinny być przysyłane z jedną kopią. Kopie maszynopisów i rycin, ale nie oryginały, mogą być kserogramami Kopie rycin są mile widziane, 
ale nie obowiązkowe.

Zaakceptowana praca po recenzji i naniesieniu uwag redakcyjnych zostanie zwrócona autorowi celem przygotowania wersji ostateczną. Przesłanie ostatecznej 
wersji również w formie elektroniczną (dyskietka lub plik dołączony (attachment) w e-mail), znacznie przyspieszy ukazanie się pracy drukiem Wszelkie 
odnośniki do www mile widziane. W  braku zastrzeżeń uważamy, że autorzy wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanych materiałów w intemede

Prace należy nadsyłać pod adresem Redakcji (Podwale 1, 31-118 Kraków). Redakcja w zasadzie nie zwraca nie zamówionych materiałów.
Autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz Wszechświata z wydrukowanym materiałem.

Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Kraków, ul. Podwale 1
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M AŁGORZATA KRUCZEK (Kraków)

KRYTERIA DOBORU PŁCIOWEGO SAMIC KRĘGOWCÓW

Warunkiem przetrwania gatunku jest zdolność do 
rozrodu, co wyrażane jest nie tylko ilością wydanego 
na świat potomstwa, ale także jego jakością i sukcesem 
rozrodczym. Nie bez znaczenia jest więc fakt kto będzie 
rodzicem. Już Darwin zauważył, iż konkurencja o part
nera odgrywa dużą rolę w sukcesie rozrodczym — 
proces ten nazwał doborem płciowym. Sformułował 
hipotezę, iż każda cecha, która zwiększa skuteczność 
samca w zdobyciu i zapłodnieniu partnerki będzie 
utrwalana w populacji, jako że samce posiadające tę 
cechę, dadzą więcej potomstwa niż rywale nie posia
dający takowej. Dalej zakładając, że ta korzystna cecha 
jest dziedziczna, potomstwo, u którego ona się ujaw
niła, ma większe szanse rozrodcze niż potomstwo kon
kurentów itd. z pokolenia na pokolenie.

Jakkolwiek w dobór płciowy winny być zaangażo
wane osobniki obu płci, to wydaje się, że samice są 
bardziej zaangażowane w dobór partnera niż samce. 
Dzieje się tak z powodu powszechnie panującej w 
królestwie zwierząt anisogamii; to samce wytwarzają 
miliony, mało kosztownych energetycznie plemni
ków, podczas gdy gamet żeńskich jest znacznie mniej, 
są rzadziej uwalniane a produkcja ich jest kosztowna. 
Samice są więc bardziej selektywne, gdyż więcej mu
szą zainwestować w produkcję gamet, a następnie w 
opiekę nad potomstwem, mają więc znacznie więcej 
do stracenia w przypadku kojarzenia z nieodpowied
nim partnerem. Ponieważ dostępność gamet żeńskich 
jest czynnikiem ograniczającym sukces rozrodczy, to 
samce konkurują o względy samicy a nie na odwrót.

Samice mogą aktywnie lub pasywnie dokonywać 
wyboru partnera.

Z pasywnym doborem mamy do czynienia, gdy sa
mice akceptują zwycięzcę toczonych przez samce 
walk. Szczególnie zacięte walki obserwujemy u jele
niowatych czy kangurów. Hipoteza, iż samice 
aktywnie uczestniczą w doborze partnera była od po
czątku kontrowersyjna, prawdopodobnie dlatego, iż 
to konkurencja pomiędzy samcami, ich walki są bar
dzo spektakularne i zachowanie samic schodzi na 
dalszy plan. Tak jednak nie jest, tyle tylko że samice 
wybierają w sposób znacznie delikatniejszy i subtel
niejszy. Aktywny dobór partnera może być wynikiem 
preferencji samic, strategii badania samców, może też 
ulegać modyfikacjom pod wpływem czynników śro
dowiskowych i socjalnych.

Aktywny wybór partnera przez samice dobrze udo
kumentowany jest szczególnie u tych gatunków, u któ
rych samce nie toczą walk, ale występują wyraźne fe- 
notypowe różnice przejawiające się w cechach epiga- 
micznych, tj. takich, które występują tylko u osobnika 
jednej płci, a zdolne są do wywołania zainteresowania 
osobników płd przeciwnej i w konsekwencji do koja
rzenia. Do takich cech, pobudzających zmysły samic, 
należą m.in. ubarwienie, ozdobne upierzenie czy też 
charakterystyczne zachowania godowe.

Dobór partnera przez samice może odbywać się za 
pomocą dwóch różnych mechanizmów: to samce mo
gą wabić samice, zalecać się do nich w sposób bar
dziej aktywny niż inny. Doskonałym przykładem mo
że być tutaj przepięknie ornamentowany i ubarwiony 
ogon pawia. Drugi mechanizm, znacznie ważniejszy: 
to samica wykazuje preferencje do kojarzenia z kon
kretnym samcem. W tym przypadku musi spełnić 
dwa warunki: musi odnaleźć właściwego samca, co
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nie zawsze jest łatwe, jako że osobniki w populacji 
mogą być rozproszone, a jak go już odnajdzie, musi 
podjąć decyzję czy zaakceptować tego samca, czy go 
odrzucić. U niektórych gatunków, u których samce 
żyją w grupie, samice spotykają kilku partnerów go
towych do rozrodu i spośród nich wybierają tego jed
nego. Tak jest np. u głuszca ostrostemego Centrocercus 
urophasianus; wczesną wiosną samce gromadzą się na 
tokowisku tworząc tymczasową wspólnotę, samica 
obserwuje popisy godowe samców i wybiera jednego 
samca, a po kopulacji opuszcza tokowisko.

Nie zawsze jednak samica ma do wyboru tak wiele 
samców. Dużo częściej samica spotyka pojedyncze 
samce. W tym przypadku wybór jest trudniejszy, sa
mica musi zapamiętać cechy poszczególnych osobni
ków, porównać je, aby móc podjąć właściwą decyzję. 
W tym przypadku ważne jest, aby samica miała do 
porównania jak największą liczbę samców, tak aby 
dokonany wybór był dobry.

W poszczególnych gromadach kręgowców różne 
cechy pełnią funkcję cech epigamicznych. U ryb są 
to sygnały wizualne, samce różnią się w swoich za
lotach rozmiarami ciała, ornamentyką czy też ubar
wieniem. Wykazano, iż samice ciemika Gasterosteus 
aculeatus poszukując odpowiedniego partnera, ocenia
ją  atrakcyjność spotkanych samców i wybierają na 
partnera takiego samca, którego ubarwienie godowe 
jest intensywniejsze —  ciemny grzbiet i jaskrawoczer- 
wone podbrzusze, a odrzucają samce o barwach 
mniej intensywnych niż spotkany uprzednio samiec. 
U płazów to bodźce akustyczne, częstotliwość i dłu
gość wydawanych przez samce dźwięków, a także 
ich głośność, decydują o doborze partnera. Samice 
rzekotki zielonej Hyra cinerea bardziej pociągają sam
ce, które częściej i głośniej odzywają się podczas rze- 
chotania. U  traszek cechą epigamiczną są bardzo 
charakterystyczne, wijące ruchy ogonem, które na do
datek do złudzenia przypominają ruchy owadów bę
dących ich pożywieniem. Podobnie, samice jaszczu
rek na partnera wybierają takiego samca, który w cza
sie zalotów wykonuje określone ruchy podgardla, 
przypominające swoim kolorem i częstotliwością ru
chy owadów, będących podstawą ich pokarmu. U 
ptaków zarówno bodźce wzrokowe, jak  i akustyczne 
pełnią funkcję cech przyciągających samice. Samice ja
skółek na partnera wybierają samce o symetrycznym 
ogonie i określonym ornamencie barwnym na głowie. 
W gęstwinie dżungli, w jakiej żyją rajskie ptaki, sa
micy łatwiej jest dostrzec samce o długich piórach 
ogonowych.

W przypadku ssaków, a szczególnie dobrze jest to 
udokumentowane u gryzoni, u których nie obserwuje 
się wyraźnego dymorfizmu płciowego, a spośród na
rządów zmysłów najlepiej rozwinięty jest zmysł wę
chu, kryterium selekcji i doboru płciowego stanowią 
bodźce zapachowe. Są to feromony atrakcyjności z 
grupy feromonów sygnalizujących, produkowane 
przez samce.

Samice nornicy rudej Clethńonomys glareolus mając 
do wyboru samca aktywnego i nieaktywnego hormo
nalnie wybierają zawsze tego pierwszego, o czym 
świadczy dłuższy czas spędzony na zainteresowaniu 
samicy jego zapachem. Tego typu behawior umożli
wia samicy uniknięcie kojarzenia z samcem nie w peł

ni dojrzałym płciowo. Kolejnego przykładu wykorzy
stania przez samice substancji zapachowych jako kry
terium selekcji dostarczyły badania nad nornikiem 
północnoamerykańskim Microtus ochrogaster. U samic 
tego gatunku do wystąpienia objawów gotowości se
ksualnej konieczne są bodźce chemiczne produkowa
ne przez samce, ale nie każdy samiec może pobudzić 
układ neurohormonalny samicy. Substancje zapacho
we produkowane przez samce spokrewnione z sami
cą —  ojca czy też braci —  nie wywołują objawów 
rui. Jest to mechanizm adaptacyjny zapobiegający ko
jarzeniu osobników spokrewnionych.

Bywa, że samice swoim zachowaniem ułatwiają so
bie samym wybór partnera. W okresie rozrodczym 
samice słonia morskiego północnoamerykańskiego 
Mirounga angustiro inicjują współzawodnictwo po
między samcami. Ilekroć jakiś samiec zbliża się do 
samicy, wydaje ona bardzo głośne dźwięki, które z 
kolei będąc atrakcyjnymi dla samców wzywają je w 
jej pobliże, pobudzają do walki ułatwiając samicy w 
ten sposób wybór samca o wysokiej pozycji socjalnej.

Tak więc aktywne uczestnictwo samic w doborze 
płciowym jest oczywiste, natomiast pytanie dlaczego 
tak robią zamiast kojarzyć się z losowo spotkanym 
samcem, co zaoszczędziłoby samicy czasu i energii, po
zostaje ciągle bez oczywistej odpowiedzi, jak doszło do 
tego, że samice wybierają, jakie są koszty wyboru, a 
jakie korzyści. Jedną z korzyści może być fakt, iż wybór 
partnera lepiej ubarwionego, a więc łatwiej zauważal
nego, skraca czas poszukiwań, a więc zmniejsza ryzyko 
spotkania z drapieżnikami. O korzyściach wyboru u 
gryzoni częściowo już wspomniałam. Ponieważ osob
niki w populacji różnią się jakościowo, należy przypu
szczać, że selekcja naturalna będzie faworyzować me
chanizmy popierające kojarzenie z partnerem o wyso
kiej jakości, takim, który przysporzy samicy konkret
nych korzyści, np. zwiększy płodność, przeżywalność 
ich samych i ich potomstwa. Przy czym słowo „jakość" 
obejmuje tutaj cały szereg właściwości samca takich jak: 
jakość zamieszkałego terytorium, zdolności rozrodcze 
czy też genotyp.

Hamilton i Zuk (1982) zaproponowali model ewo
lucji preferencji samic i cech epigamicznych samców, 
twierdząc, iż stałym źródłem zmienności jest koewo- 
lucja między patogenami (pasożytami) a organizmem 
gospodarza. Skutkiem tego w populacji obecne są w 
sposób ciągły osobniki wolne od pasożytów i zainfe
kowane, a więc genetycznie mniej lub więcej podatne 
na.infekcje. Okazało się, że rzeczywiście stopień wy
kształcenia cech epigamicznych zależy od stopnia ob
ciążenia pasożytami. Badania nad dymówkami Hi- 
rundo rustica wykazały że samice częściej kopulują z 
samcami o dłuższych piórach ogonowych. Po dokład
nym przyjrzeniu się tym samcom okazało się, że są 
one rzadziej i mniej zarażone roztoczami niż samce 
z krótszymi piórami. Tak więc samice, które łączą się 
z samcami o długich piórach ogonowych, unikają za
każenia siebie i swoich piskląt, wydają więc zdrowsze 
potomstwo. Podobnie samice myszy doskonale po
trafią rozróżnić zapach samca zdrowego od zainfeko
wanego pierwotniakami i nicieniami, preferując oczy
wiście zdrowego. Skąd samice wiedzą, które samce 
są dobre, są nosicielami „dobrych genów". W 1975 
roku wysunięto hipotezę „handicapu" (Zahavi), która



Wszechświat, 1.100, nr 7-8/1999 139

sugeruje, iż samice oceniają tylko te cechy samca, któ
re są faktycznymi wskaźnikami ich wigoru. Cechy, 
których wytworzenie i utrzymanie jest kosztowne, 
muszą być domeną najbardziej żywych i zdrowych 
samców, jak chociażby opisana wyżej relacja między 
długością piór ogonowych a obecnością roztoczy w 
organizmie. Uważa się, iż u gryzoni nosicielami tzw. 
lepszych genów są samce o wysokiej pozyq'i socjalnej. 
Zachodzi pytanie czy rzeczywiście samice wybierają 
takiego samca. Samice nornicy rudej mając do wybo
ru samce o różnej pozycji socjalnej —  dominanta i 
subordynanta, preferują tego pierwszego i to właśnie 
jego wybierają na partnera, co zapewnia samicy wy
danie zdrowszego i lepiej przystosowanego do dane
go środowiska potomstwa. Podobnie zresztą jest u 
myszy, tutaj samice wykazują preferencje do kojarze
nia się nie tylko z samcami o wysokiej pozyq'i socjal
nej, ale także z ich synami, umożliwiając w ten sposób 
utrwalenie dobrych genów w populacji.

Jak powstają preferencje samic? Większość badaczy 
skłania się ku genetycznym uwarunkowaniom wraż
liwości samicy na daną cechę samca, która z jednej 
strony przyciąga tylko uwagę, ale z drugiej niesie in
formację o kondyqi partnera.

Ostatnie badania wskazują jednak, iż na wybór 
partnera wpływają także czynniki środowiskowe i so
cjalne. Środowisko zewnętrzne może istotnie mody
fikować intensywność sygnałów emitowanych przez 
samce. Cechy epigamiczne osobników żyjących w za
ciemnionym środowisku muszą być, i rzeczywiście 
są, znacznie mocniejsze, w porównaniu z osobnikami 
zasiedlającymi dobrze oświetlone nisze ekologiczne. 
W przypadku płazów istotną rolę odgrywa akusty- 
czność środowiska —  w środowisku, w którym na
kładają się różne bodźce akustyczne, samice mogą 
mieć kłopoty z identyfikacją i odnalezieniem właści
wego partnera. Tak więc samice z identycznymi pre
ferencjami i strategiami badawczymi mogą się różnić 
w swoim wyborze zależnie od warunków akustycz
nych, w jakich żyją.

Do czynników socjalnych wpływających na selekcję 
płciową należy naśladownictwo. Dlaczego na toko
wisku głuszczów, gdzie jest do wyboru tak wiele 
samców, tylko jeden jest wybrańcem większości sa
mic? Czy dlatego, że jest taki doskonały czy też dla
tego, że jedne samice powielają wzór zachowania in
nej samicy. Badania nad zachowaniem cietrzewi Te- 
trao tetńx z użyciem atrap samic umieszczonych w 
pobliżu jednego samca potwierdziły tę drugą możli
wość —  naśladownictwo. Dlaczego samice powielają

wzór zachowania innej samicy — zapewne uczą się 
jakich cech należy szukać u samca. Naśladownictwo 
pozwala samicy na zaoszczędzenie czasu i przezna
czenie go chociażby na poszukiwanie pokarmu czy 
budowę i obronę gniazda.

To, co do tej pory zaprezentowałam, dotyczyło kla
sycznego wyboru samicy dokonywanego przed ko
pulacją. Oprócz takiej selekcji samice zdolne są także 
do tzw. „ukrytego" wyboru, tzn. do wyboru partnera 
dokonywanego po kopulacji. Tego typu wybór defi
niowany jest zwykle jako kompleks kontrolowanych 
przez samicę procesów, które modyfikują szanse, że 
dana kopulacja doprowadzi do zapłodnienia, ciąży i 
wydania potomstwa. Wśród tych procesów można 
między innymi wymienić: utrudnienia w transporcie 
plemników do miejsca zapłodnienia lub zdeponowa
nia, brak owulacji szczególnie u gatunków z owulacją 
prowokowaną, nieodpowiednie przygotowanie maci
cy do implantaq‘i zarodków, brak aktywacji plemni
ków czy też selektywne wykorzystanie zdeponowa
nych przez kilka samców plemników. Na przykład 
samice zebry Equus grevyi w czasie jednej m i kopulują 
z dwoma samcami, ale samica może wydalić zdepo
nowane w poprzedniej kopulacji plemniki, gdy okaże 
się, że drugi samiec jest „lepszy". Do mechanizmów 
tajnego wyboru, dokonywanego przez samicę, zalicza 
się także współzawodnictwo pomiędzy samcami na 
poziomie ich spermy —  sperm competition, oraz zja
wisko bloku ciążowego. Blok ciążowy polega na 
przerwaniu ciąży pod wpływem obecności obcego 
samca lub jego substancji zapachowych (feromonów), 
pojawieniu się następnej rui, w czasie której samica 
gotowa jest do kojarzenia z tym samcem. Zjawisko 
to uważa się za bardzo ważny mechanizm doboru 
płciowego. Uważa się, że tylko samiec „lepszy", po
siadający lepsze geny w porównaniu z poprzednim 
partnerem, zapewniające potomstwu większe szanse 
przeżycia i dostosowania się do warunków środowiska, 
zdolny jest do wywołania aborcji, a w konsekwencji do 
kopulacji. Rzeczywiście, osobniki o wysokiej pozycji so
cjalnej wywoływały blok ciążowy u samic myszy zna
cznie częściq niż samce subordynanty.

Reasumując, samice bardzo aktywnie uczestniczą w 
doborze partnera płciowego zarówno przed, jak i po 
kopulacji wykorzystując jednocześnie w tym celu róż
norodne cechy samców.
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CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE A LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE

Proces transkrypcji w komórkach eukariotycznych 
jest bardzo złożony. Trzy różne polimerazy RNA za
leżne od DNA odpowiedzialne są za transkiypcję (syn
tezę RNA) określonych klas genów. Poszczególne en

zymy różnią się wrażliwością na a-amanitynę, toksynę 
izolowaną z muchomora sromotnikowego Amanita 
phalloides. Polimeraza I, niewrażliwa na a-amanitynę, 
katalizuje syntezę prawie wszystkich rodzajów rybo-
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somalnych RNA. Najbardziej wrażliwa na tę toksynę 
polimeraza II jest enzymem syntezującym RNA kodu
jące informację o sekwencji białek (mRNA). Natomiast 
polimeraza HI, hamowana przy wyższych stężeniach 
a-amanityny, jest odpowiedzialna za syntezę przede 
wszystkim RNA przenoszących zaktywowane reszty 
aminokwasów do aparatu syntezy białka (tRNA). Ist
nienie różnych polimeraz nie jest oczywiście jedynym 
elementem regulacji ekspresji genów. Specyficzna ini
cjacja procesu transkrypcji w komórkach eukariotycz
nych wymaga bowiem również udziału szeregu bia
łek będących podstawowymi składnikami kompleksu 
inicjacyjnego i białek selektywnie regulujących zespoły 
genów lub pojedyncze geny. Oddziaływania te mogą 
ulegać zaburzeniu pod wpływem związków zmienia
jących strukturę DNA lub współzawodniczących z 
białkami o sekwencje regulatorowe w DNA. Należy 
do takich związków wiele leków przeciwnowotworo- 
wych o działaniu genotoksycznym.

Ustalenie sekwencji rozpoznawanych przez rozmaite 
czynniki transkrypcyjne oraz dostępność syntezy oligo- 
nukleotydów o określonej sekwencji, możliwość izolo
wania z tkanek lub otrzymywania metodami rekom
binacji DNA czynników transkrypcyjnych przyniosły 
ogromny postęp w badaniach struktury tworzonych 
przez te białka kompleksów z DNA. Te osiągnięcia i 
nagromadzona wiedza o specyficzności oddziaływań 
związków przeciwnowotworowych z DNA (tabela 1) 
stały się przesłankami założenia, że jednym z mecha
nizmów działania niektórych leków przeciwnowotwo
rowych może być ich wpływ na regulację transkrypcji. 
W znakomitej większości obiektem zainteresowania są 
białka uczestniczące w regulacji transkrypcji z udzia
łem polimerazy II, a zatem enzymu odpowiedzialnego 
za syntezę mRNA. Są to przede wszystkim białka okre
ślające inicjację syntezy RNA.

Wśród białek regulujących wyróżniamy te, które 
w liczbie około trzydziestu różnych polipeptydów 
tworzą obok polimerazy RNA nukleoproteinowy 
kompleks preinicjacyjny. Określa się je mianem ogól
nych czynników transkrypcyjnych. Poszczególne po- 
lipeptydy lub „subkompleksy" tych polipeptydów, 
wchodzące w skład złożonego zespołu preinicjacyj- 
nego polimerazy II, określamy jako TF II (ang. trans- 
cription factors) oznaczając je  następnie literami w ko
lejności ewolucji w procesie chromatografii i/lub ko
lejności odkrycia. Białka kompleksu preinicjacyjnego 
charakteryzują się wysoką zachowawczością w pro
cesie ewolucji. W  tak różnych komórkach jak komór
ki człowieka, szczura, muszki owocowej czy drożdży 
występuje taki sam zestaw białek Poszczególne 
składniki zespołu preinicjacyjnego pełnią wiele fun
kcji obejmujących oddziaływania z matrycą i enzy
mem. Do najlepiej poznanych składników należy 
białko o masie 38 kD (komórki ludzkie) wiążące se
kwencję TATA (ang. TATA binding protein, TBP) 
wchodzące w skład czynnika transkrypcyjnego 
TFIID. Jest ono odpowiedzialne za oddziaływanie z 
odcinkiem oligonukleotydowym złożonym wyłącz
nie z A i T występującym w wielu genach w odle
głości 25-30 par zasad przed miejscem inicjaq'i łańcu
cha RNA. TBP jest czynnikiem uniwersalnym. Wcho
dzi w skład kompleksu preinicjacyjnego również wte- 
dy, gdy promotor nie zawiera sekwenqi TATA. Jest

T a b e l a  1. Niektóre związki oddziałujące z DNA — charakterystyka 
wiązania, efekt biologiczny3

I. Związki oddziałujące z DNA niekowalencyjnie

1) Ugandy interkalujące:

a) specyficzne w stosunku do sekwencji AT: tiloron (TIL)b;
b) specyficzne w stosunku do sekwencji GC: aktynomycyna D 

(AKT); adriamycyna (ADR); mitoksantron (MXN); nogaiamycyna 
(NOG);

c) ligandy o niskiej specyficzności lub niespecyficzne: mepakryna 
(Q); amsakryna (mAMSA); hedamycyna (HED).

2) Ugandy nieinterkalujące, wiążące się w mniejszym rowku heliksu 
DNA

a) specyficzność w stosunku do sekwencji AT -  antybiotyki 
pirotowe: dystamycyna A (DST); netropsyna (NT); 
mikrogonotropeny (MGT); inne: 4„6-diamidino-2-fenyloindol (DAPI);

b) specyficzne w stosunku do G C, wiązanie zależne od jonów 
Mg(ll): chromomycyna A3  (CHR); mitramycyna (MTR).

II. Zwiącki wiążące się z DNA kowalencyjnie

1) Związki wiążące się monofunkcyjnie:

a) wiążące się z adeniną: CC-1065;
b) wiążące się z guaniną: pluramycyna (PLR); benzo(a)piren 

(BaP);

2) Związki wiążące się dwufunkcyjnie -  sieciujące DNA:

a) wiążące się z sekwencjami bogatymi w AT: iperytowa 
pochodna talimustyny (TLM);

b) wiążące się z purynami, z preferencją w stosunku do G: iperyt 
azotowy, nitrogranulogen (HN2); iperytowa pochodna mepakryny 
(QM); melfalan (MFL); cisplatyna (cisPt).

a Szereg wymienionych struktur, a w przypadku wiążących się 
kowalencyjnie struktury zmienionych zasad, przedstawiono poprzednio, 
patrz Wszechświat 1997, 98: 143, a także Wszechświat 1996, 
97: 168.
b Skróty przyjęto celem przejrzystego przedstawienia danych w 
tabeli 2. Większość podanych związków jest stosowanymi w 
lecznictwie lekami przeciwnowotworowymi (AKT, ADR, MXN, 
mAMSA, MTR, HN2 MLF, cisR) lub stosowanymi w badaniach 
nowotworowych. Tiloron ma działanie przeciwwirusowe, bromek 
etydyny i DAPI są stosowane do barwienia DNA, a benzo(a)piren 
jest kancerogenem.

także czynnikiem transkrypcyjnym polimeraz I i III. 
Poznanie struktury kompleksu TBP-DNA i właściwo
ści całego subkompleksu TF II D zwróciło uwagę na 
możliwą interakcję szeregu leków przeciwnowotwo
rowych z tym układem.

Obok sekwencji, z którymi oddziałują ogólne czyn
niki transkrypcyjne, w DNA istnieją sekwencje będące 
miejscami wiązania białek modulujących transkrypcję. 
Są one położone kilkadziesiąt do paruset par zasad 
od miejsca startu transkrypcji (sekwencje proksymalne) 
lub są odległe nieraz o dziesiątki tysięcy par zasad (se
kwencje wzmacniające, ang. enhancers). Wśród nich do 
najlepiej scharakteryzowanych należy białko Spl. 
Aktywuje ono klasy genów, które kodują białka odpo
wiedzialne za podstawowe funkcje komórki (stąd an
gielskie określenie tych „genów house keeping genes"). 
Ta klasa genów jest pozbawiona sekwencji TATA, a 
rozpoznawane przez Spl odcinki charakteryzują się 
nagromadzeniem par G C (tabela 2). Innym często ba
danym białkiem jest NFkB (ang. nuclear factor) akty
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T a b e I a 2. Czynniki transkrypcyjne — rozpoznawane sekwencje i wpływ związków oddziałujących z DNA

Skrót

Czynniki transkrypcyjne

nazwa / funkcja (występowanie)3 sekwencja
rozpoznawana/badanieb

Badane związki

TBP „TATA binding protein”, podjednostka TFIID wiążąca 
sekwencję TATA w obrębie promotora

TATAAAAA ADR (i); NOG (U); mAMSA (0); 
HED (U); DST (U); NT (U); MGT (4); 
DAPI (U); CHR (% CC-1065 (U);
PLR (t); TLM (tf); cisPt (T).

Sp1 „spłit protein”, białko aktywujące promotory wielu genów 
kodujących enzymy podstawowego metabolizmu komórki, 
m.in. glikolizy i cyklu Krebsa oraz białka rybosomałne

GGGCGGGA TU. (0); AKT (i); ADR (U) ; MXN (U); 
DST (0); NT (0); CHR (4.); BaP (T); 
MFL (0).

NKkB „nuclear factor kB”, białko wzmagające transkrypcję wielu 
genów odpowiedzi immunologicznej, m.in. wiąże się z 
sekwencjami wzmacniającymi transkrypcję genu lekkiego 
łańcucha imunoglobuliny k  (kappa)

GGGACTTT AKT (0); Q (0); HN2 (4.); OM (i); 
MFL (4).

E2F1
E2F4

pozytywne regulatory genów istotnych dla synterzy DNA 
aktywowanych w fazie S cyklu komórkowego, E2F1 
pierwotnie wykryty jako aktywator promotora E2 adenowirusa

AAAAGCGCGCGG TIL (U); ADR (ll); NOG (ll); MXN (U); 
HED (U); DST (U); NT (U); MGT (i); 
B ap(t)

Oct 1/OTF1 „octamer binding protein” należy do grupy białek POU (por. 
tekst); aktywuje m.in. transkrypcję prolaktyny i hormonu 
wzrostu; sekwencje wiążące te białka występują w wielu 
genach

ATTTGCAT ADR (04-); Q (i); DST (i); TLM (1); 
QM (4-); ADR + Fe(lll) ( i)c.

MEF 2 „myocyte enhancer factor”, jeden z czynników wzmagających 
specyficzną transkrypcję komórek mięśni

CTATATTTAT DST (4-).

EGR 1 „early growth specific response”, czynnik izolowany z komórek 
niezróżnicowanych myszy i człowieka

CGCCCCCGC AKT (0); ADR (0); NOG (4.); 
mAMSA (0); EB (i); HED (U); 
DST(0); NT (0); MGT (04,); DAPI (0); 
CHR (U); CC11065 (0).

NFE 1 „erythroid specific”, miejsce wiązania m.in. w genach histonu 
H2B człowieka i globiny a 1 myszy

GATAAG DST (1); TLM (1).

HMG 1/2 „high mobility group” — odgrywają zasadniczą rolę w 
strukturze i funkcji chromatyny, m.in. współdziałają z 
receptorami progesteronu, blokują reparację adduktów 
dsplatyny

cisPt (T); transplatyna (0)

Histon H1 białko strukturalne chromatyny cisPt (T); transplatyna (0).

a Dla orientacji wymieniono niektóre grupy genów kontrolowane przez poszczególne białka.

b Podano przykłady sekwencji rozpoznawanych przez czynniki transkrypcyjne. Białka te „tolerują” pewne zmiany w tych sekwencjach, 
stąd w poszczególnych badaniach stosuje się oligo- lub połinukleotydy nieco różniące się sekwencją. Większość omawianych tutaj badań 
opiera się na analizie ruchliwości w polu elektrycznym znakowanych 32P oligonukleotydów o określonej sekwencji w obecności białek 
regulatorowych, tzw. rekombinowanych lub pochodzących z ekstraktów jąder komórkowych. Kompleks białko-oligonukleotyd przesuwa 
się wolniej niż wolny oligonukieotyd. U W przypadku oddziałujących niekowalencyjnie związków silne blokowanie wiązania białka z DNA 
(obniżenie wiązania do 50% przy stężeniu leku |iM); 1 blokowanie wiązania białka przy stężeniach leku 1-50 jiM  lub przez związki 
wiążące się kowalencyjnie z DNA; T wzrost wiązania białka; 0 i  efekt niewielki lub rozbieżne wyniki w piśmiennictwie; 0 brak efektu.

wujący gen kodujący łańcuch K immunoglobin i sze
reg innych zawiadujących odpowiedzią immunologi
czną. Skróty poszczególnych czynników wywodzą się 
od genów, dla których te czynniki lub odpowiednie 
sekwencje zostały odkryte najpierw. Stopniowo groma
dzona jest wiedza o występowaniu sekwencji wiążą
cych w promotorach oraz o roli regulacyjnej tych białek 
w bardzo różnorodnych genach. I tak np. sekwencje 
rozpoznawane przez Sp l i NFB występują w odcin
kach LTR (long ierminai repeat) genomu HTV, a białka 
Oct 1 (tabela 2) należą do grupy czynników transkry- 
pcyjnych POU (git-oct-unc), aktywujących takie pro- 
motory, jak promotor prolaktyny, hormonu wzrostu w 
przysadce człowieka i promotor białek rozwoju neu- 
ronalnego nicienia Caenorhabditis elegans. Skróty czyn

ników transkrypcyjnych, niektóre funkcje tych białek 
lub promotorów, które one aktywują oraz sekwencje 
przez nie rozpoznawane, przedstawione są w tabeli 2 .

Związki zaburzające oddziaływania czynników 
transkrypcyjnych z DNA można podzielić na tworzą
ce niekowalencyjne kompleksy z DNA i wiążące się 
kowalencyjnie (tabela 1). Wiele z tych związków, ich 
struktura i właściwości, było omawiane poprzednio 
(patrz Wszechświat 1996, 97: 68  i 1997, 98: 143). Przy
pomnijmy krótko, że z punktu widzenia właściwości 
przestrzennych wyróżnia się kompleksy interkalacyj- 
ne, w których płaski, zwykle trójpierścieniowy aro
matyczny układ heterocykliczny ligandu, jest wsunię
ty między sąsiednie pary zasad heliksu DNA. Drugim 
rodzajem niekowalencyjnego kompleksu jest wiąza-
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Ryc. 1. Schem atyczne przedstaw ienie w pływu niektórych om a
w ianych zw iązków na regulację inicjacji transkrypcji: a) inicjacja 
wymaga oddziaływ ania szeregu białek w pływ ających na konfor
m ację DNA w obrębie prom otora i oddziałujących m iędzy sobą. 
Zaznaczono polim erazę RN A, S p l, białko HM G i TBP. To ostatnie 
tw orzy z sekw encją TA TA  kom pleks o zm ienionej strukturze 
przestrzennej DNA (porównaj tę sekw encję na ryc. la  i b). Taka 
zmiana struktury DNA ułatw ia pluram ycynie (PLR) dostęp do 
guanozyny znajdującej się m iędzy sekw encją TATA a m iejscem 
startu transkrypcji oznaczonym  „+1"; b) w iele z leków  blokuje 
w iązanie czynników  transkrypcyjnych -  np. dystam ycyna (DST) 
blokuje w iązanie TBP, a aktynom ycyna (AKT) w iązanie S p l. N ie
które związki: cisplatyna (Pt) i benzo(a)piren (BaP) m odyfikujące 
DNA tworzą miejsca w iązania białek (S p l i HM G) o zmienionej 
strukturze lub trwałości lub w iążą je w zupełnie innym, niena
turalnym m iejscu (TBP). Zw róć uwagę, że przestrzenna struktura 
DNA w miejscu adduktu cisplatyny pasuje do kształtu TBP.

Schematy odwołujące się do niektórych faktów przedstawionych 
w artykule są uproszczone. Podstawowe czynniki transkrypcyjne, 
to około trzydziestu różnych polipeptydów, zorganizowanych w  sub- 
kompleksy, oddziałujących ze sobą, z polimerazą RNA (także zresztą 
białkiem złożonym z około dziesięciu polipeptydów) i z promotorem

nie nieinterkalacyjne, zazwyczaj w mniejszej bruzdzie 
DNA, charakterystyczne dla antybiotyków pirolo- 
wych czy diamidynofenyloindolu (DAPI).

Wśród związków reagujących kowalencyjnie z 
DNA można wydzielić takie, które tworzą monoad- 
dukty. Należą do nich związki o działaniu kancero
gennym, jak benzo(a)piren czy inne wielopierścienio
we węglowodory aromatyczne, ale także takie, jak 
CC-1065 i pluramycyna, które badane są ze względu 
na ich właściwości przeciwnowotworowe.

Wiele leków przeciwnowotworowych egzemplifi
kowanych przez iperyt azotowy wiąże się z DNA 
dwufunkcyjnie tworząc wiązania wewnątrzmciowe 
lub międzyniciowe. Do związków dwualkilujących 
zaliczamy cisplatynę ze względu na tworzenie wią
zań krzyżowych, przede wszystkim wiązań w obrę
bie tej samej nici, najczęściej między sąsiadującymi re
sztami guaniny. W tabeli 1 obok nazw podane są 
skróty, którymi posłużono się w tabeli 2 .

Tabela 2 przedstawia wykaz poszczególnych czyn
ników transkrypcyjnych, których wiązanie z DNA 
(często były to oligonukleotydy o określonej sekwen
cji) było badane w obecności niekowalencyjnie od
działujących ligandów lub po kowalencyjnej modyfi
kacji DNA przez związki genotoksyczne. Porównanie 
specyficzności oddziaływań wielu cytostatyków z 
DNA (tabela 1) i sekwencji rozpoznawanych przez

rozmaite białka regulacyjne (tabela 2 ) pozwala w bar
dzo wielu przypadkach przewidzieć wyniki ekspery
mentu. I tak oddziaływanie z DNA białka wiążącego 
sekwencję TATA (TBP) jest hamowane przez anty
biotyki pirolowe (dystamycynę, netropsynę, mikro- 
gonotropeny), a także przez tworzącą addukty talli- 
mustynę (ryc. Ib). Związki te wiążą się w mniejszej 
bruździe DNA i charakteryzują się wysoką swoisto
ścią w stosunku do sekwencji A T. Zgodnie z ocze
kiwaniem, wiązanie Sp l, białka rozpoznającego se
kwencje bogate w G C, jest blokowane przez związki 
wykazujące preferencję lub selektywność w stosunku 
do reszt guanozyny czy sekwencji G C, takie jak akty
nomycyna, mitramycyna i chromomycyna, adriamy- 
cyna i mitoksantron, a także przez kowalencyjnie 
wiążący się z zasadami purynowymi melfalan. Nie 
wpływają natomiast na wiązanie Sp l antybiotyki pi
rolowe: dystamycyna i netropsyna. Oddziaływanie 
NFkB z  DNA nie jest blokowane przez dystamycynę, 
natomiast jest blokowane przez leki dwualkilujące: 
iperyt azotowy, iperytową pochodną mepakryny i ci
splatynę. Analiza danych przytoczonych w tabeli 2 
dostarcza więcej przykładów zależności między spe
cyficznością białka i ligandów. Białko E2F1 rozpozna
je występujące obok siebie sekwencje A T i G C. Jego 
oddziaływania z DNA są blokowane przez Ugandy
0 różnej specyficzności i sposobie wiązania od niein- 
terkalujących antybiotyków pirolowych poprzez in- 
terkalujący i wykazujący preferencję do sekwenq'i A T 
tiloron po interkalujące antracykliny preferujące se
kwencje bogate w pary G C. Analiza sekwencji re
gulacyjnych i działania leków dostarcza przykładów 
wykraczających poza proste powinowactwo do poje
dynczych zasad. Z dwóch białek regulacyjnych Spl
1 N FkB oddziałujących z fragmentami bogatymi w 
G C (tabela 2) aktynomycyna blokuje wiązanie tylko 
jednego z nich, Sp l. Tę selektywność antybiotyku tłu
maczy się obecnością w oligonukleotydzie wiążącym 
Sp l sekwencji GpC i brakiem takiej sekwencji w 
oligonukleotydzie wiążącym NFkB (tabela 2). W 
dwuniciowej strukturze DNA ten dinukleotyd stano
wi preferencyjne npejsce wiązania aktynomycyny.

Z reguły, podobnie jak w przypadku efektów obser
wowanych in vivo lub na poziomie komórki, kowalen
cyjnie wiążące się cytostatyki wywierają większy 
wpływ niż oddziałujące niekowalencyjnie. Reduktyw- 
na aktywacja adriamycyny za pomocą ditiotreitolu i jo
nów Fe(III) prowadzi do tworzenia wiązań między se
kwencjami GpC w komplementarnych niciach. Reakcja 
ta znosi oddziaływania Oct 1 z tymi oligonukleotyda- 
mi, które taką sekwencję zawierają. Obok efektów po
legających na konkurencji o te same miejsca wiążące 
między białkiem regulacyjnym a ligandem lub bloko
waniu wiązania w wyniku kowalencyjnej modyfikacji 
struktury DNA występują i bardziej złożone relacje. 
Pluramycyna, antybiotyk należący do grupy antracy- 
klin, alkiluje resztę guaniny w strukturze DNA. Jeżeli 
substratem reakcji jest kompleks TBP-promotor, nastę
puje wzrost reaktywności guaniny na odcinku przyle
gającym do sekwencji TATA. Białko wiążące DNA, roz
wijając przylegające sekwencje, zwiększa dostępność 
dla leku (ryc. la). W  innym przypadku wiązanie ko
walencyjne adeniny z CC-1065, antybiotykiem o 
aktywności przedwnowotworowej, powoduje zmniej
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szenie wiązania Spl z sąsiednimi sekwencjami G C. 
Jedną z najbardziej interesujących obserwacji są efekty 
adduktów- cisplatyny, przede wszystkim diadduktu 
spajającego sąsiadujące w tym samym łańcuchu DNA 
reszty guaniny. Cisplatyna blokuje wiązanie NFkB. W 
przypadku białka SRY, a także współdziałającego z 
syntezą rybosomalnych RNA białka hUBF („human 
upstream binding factor") modyfikacje DNA cisplaty- 
ną prowadzi do zwiększenia wiązania białka. Także 
TBP wiąże się mocno z DNA nie zawierającym swoistej 
sekwencji TATA, lecz zmodyfikowanym cisplatyną 
(ryc. Ib). Dzieje się tak prawdopodobnie dzięki zmia
nom konformacyjnym wymuszonym przez ten ad- 
dukt, które nadają odcinkowi DNA strukturę prze
strzenną bliską tej, którą przyjmuje sekwencja TATAA- 
AAA po związaniu z TBP. Podobnie addukty dspla- 
tyny utrwalają wiązanie z DNA białek strukturalnych 
chromatyny takich jak histon H I i białka HMG 1/2. 
Obserwuje się znamienną różnicę między cisplatyną a 
jej nieaktywnym izomerem trans. Ten drugi bowiem 
nie wpływa na wiązanie białka HMG. Białka HMG 
wiążąc się blokują usuwanie adduktów cisplatyny. 
Fakt ten, obok różnic między adduktami obydwu izo
merów diaminadichloroplatyny w procesach syntezy 
RNA i DNA, może wyjaśniać ich tak różne aktywności 
biologiczne. Obok cisplatyny wiązanie Spl i białek 
E2F1 i E2F4 z DNA wzmacniają addukty benzo(a)pi- 
renu (ryc. Ib), związku zidentyfikowanego jako kan- 
cerogen. Warto zwrócić uwagę na dwie inne modyfi
kacje kowalencyjne DNA modulujące oddziaływanie 
białek transkrypcyjnych. Wykazano, że metylacja cyto- 
zyny w pozycji 5, będąca procesem naturalnym o ka
pitalnym znaczeniu dla regulacji transkrypcji, blokuje 
oddziaływanie Spl. Metylacja guanozyny w pozycji 06, 
następująca pod wpływem szeregu kancerogenów, ta
kich jak siarczan dimetylu czy metylometanosiarczan, 
w modelowych układach blokuje oddziaływanie Spl, 
NFkB i SRF z ich miejscami wiązania.

Omawiane badania wskazują, że obok układów to- 
poizomerazy-DNA, polimerazy RNA, polimerazy 
DNA i telomerazy efekty genotoksyczne mogą być 
związane z zaburzeniami oddziaływań czynników 
transkrypcyjnych z DNA. Mechanizmy efektów mogą 
być różne: 1) zaburzenie może polegać na blokowaniu 
inicjacji syntezy RNA ze względu na niedostępność 
sekwencji regulatorowej zajętej przez lek; 2 ) w wyni
ku modyfikacji DNA następuje wzmocnienie wiąza
nia białka lub powstają nowe nienaturalne miejsca 
wiążące, które ściągają białka regulacyjne. W ten spo
sób ich aktywne stężenie w jądrze ulega obniżeniu, 
co za tym idzie, transkrypcja —  zahamowaniu; 3) 
Wiązanie białka do miejsca modyfikacji DNA, jak ma 
to miejsce w przypadku cisplatyny i białka HMG, 
chroni addukt przed reperacją i utrwala zmianę.

Poznanie mechanizmów regulacji transkrypcji, od
działywań z DNA różnych elementów tej regulacji i 
możliwości wpływania na nią pozwala na poszukiwa
nia leków przedwnowotworowych, leków selektyw
nie blokujących na poziomie regulacji transkrypcję ge
nów odpowiedzialnych za proliferację komórek nowo
tworowych. Jakkolwiek nasza wiedza i możliwości po
znawcze poszerzają się wciąż, wydaje się, że jesteśmy 
w sytuacji archeologa, który oglądając nieliczne odkry
wane kamyczki odtwarza obraz mozaiki.

Autor dziękuje dr Małgorzacie Czyż za uważne przejrze
nie tego artykułu, a p. J. Cieślakowi za wykonanie ryciny. 
Tezy tej pracy były przedstawione na Konferencji „Mody
fikowane kwasy nukleinowe" w Łodzi 13-14 XI 1998 po
święconej pamięci Profesora Bronisława Filipowicza (1904- 
88). Artykuł na ten temat z pełnym opisem bibliograficznym 
(autorzy M. Gniazdowski, M. Czyż) ukaże się w Acta Bio- 
chimica Polonica 1999, 46, No. 2.

Wphjnpto 8 V 1999
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SŁAW OM IR M ITRUS (Kraków)

CHELODINA RUGOSA —  ŻÓŁW, KTÓRY SKŁADA JAJA POD WODĄ

Żółwie pojawiły się na Ziemi 220 milionów lat te
mu. Obecnie żyje ich około 250 gatunków. Zamiesz
kują wszystkie, poza Antarktydą, kontynenty. Spoty
kamy je w morzach i oceanach, w wodach słodkich 
i w środowiskach typowo lądowych. Poza dużym po
dobieństwem w budowie ciała, tę grupę gadów ce
chuje również konserwatyzm w rozrodzie —  wszys
tkie gatunki żółwi składają jaja.

Jaja wszystkich gadów i ptaków muszą rozwijać się 
w środowisku lądowym. Nawet żółwie morskie, któ
re prawie całe życie spędzają w morzach i oceanach, 
podobnie jak żółwie słodkowodne i lądowe składają 
jaja na lądzie. Znany jest tylko jeden gatunek gada, 
który składa jaja pod powierzchnią wody. Jest to żółw

Chelodim rugosa, australijski gatunek z podrzędu żół
wi bokoszyjnych Pleurodim.

O tym, że żółw ten składa jaja pod powierzchnią wo
dy, dowiedziano się niedawno. Pierwsze doniesienia na 
ten temat w czasopismach naukowych pojawiły się 10 
lat temu. Niemniej Aborygeni znali tę interesującą stra
tegię rozrodu od dawna. Według ich wiedzy przekazy
wanej z pokolenia na pokolenie „minha puncheng", jak 
nazywają ten gatunek żółwia Aborygeni z północnego 
Oueensland, składa jaja na obszarach zalanych wodą.

Chelodina rugosa jest żółwiem słodkowodnym i za
mieszkuje zbiorniki w północnej Australii. Długość 
pancerza dorosłych samic dochodzi do 30 cm, a sam
ców do 25 cm. Jest to gatunek drapieżny, podstawę
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jego pożywienia stanowią bezkręgowce wodne i ry
by, nie gardzi także padliną. Na terenach, które za
mieszkuje, bardzo wyraźnie wyodrębnione są pory 
roku: monsunowa, deszczowa —  trwająca od grudnia 
do marca i sucha —  od czerwca do sierpnia, w czasie 
której prawie nie występują opady. W porze suchej 
olbrzymie obszary całkowicie wysychają. Jeżeli 
wszystkie okoliczne zbiorniki wyschną, Chelodirm ru
gosa zakopuje się w m uł i zapada w sen letni (esty- 
wację), który może trwać nawet 4-5 miesięcy.

Gdy poziom wody jest największy, czyli pod koniec 
pory deszczowej, samice tego żółwia wpływają na 
płycizny i składają jaja w mule. Może to być kilka
naście centymetrów poniżej powierzchni wody, ale 
czasami głębokość, na jakiej składane są jaja, dochodzi 
nawet do dwóch metrów. Złoża jaj mogą być odda
lone od brzegów zbiornika o kilkanaście metrów.

Samica składa średnio 12 jaj o długości 26 mm każ
de. Po złożeniu jaj rozwój zarodków jest zatrzymany. 
Prawdopodobnie wynika to z niedostatecznej ilości 
tlenu pod wodą —  rozwijający się zarodek potrzebuje 
go więcej niż jest dostępny. W jajach wszystkich ga
tunków  żółwi, przetrzymywanych przez samice w ja
jowodach, wzrost zarodka zostaje zatrzymany we 
wczesnym stadium rozwoju. Wynika to właśnie z nie
dostatecznej ilości tlenu. Dopiero po złożeniu jaj, już 
w środowisku lądowym, stężenie tlenu jest wystar
czająco duże i zostaje wznowiony rozwój zarodków.

Pod wodą jaja żółwia Chelodim rugosa mogą prze
leżeć nawet do 12  tygodni zachowując zdolność do 
dalszego rozwoju. Dopiero gdy wysychający zbiornik 
odsłoni złoże i nastąpi swobodna dyfuzja tlenu z po
wietrza, następuje dalszy rozwój zarodków. Żółwie 
wykluwają się po około 70 dniach. Wychodzenie mło
dych żółwi ze złóż jest powiązane z silnymi opadami 
deszczu lub też zalaniem złóż jaj przez powiększający 
się w porze deszczowej zbiornik. Dzięki temu młode, 
wychodzące ze złóż żółwie, mogą od razu wejść do 
wody lub też znajduje się ona w pobliżu. Poza tym 
wilgotna gleba jest mniej twarda od wyschniętej i 
zwierzętom łatwiej wyjść na powierzchnię. Szybkie 
dostanie się do zbiornika zmniejsza śmiertelność, po
nieważ w wodzie żółwie słodkowodne są znacznie 
szybsze i przez to bezpieczniejsze niż na lądzie.

Co zyskuje ten gatunek stosując tak unikalną strategię 
rozrodu? W północnej Australii w czasie pory deszczo
wej zalewane są tysiące kilometrów kwadratowych te
renu. Poziom wody i wielkość zbiorników zmieniają się 
znacznie w ciągu lat. Możliwość złożenia jaj w opty
malnym dla samicy czasie, bez względu na poziom wo
dy, stanowi zapewne wystarczającą korzyść. Dalszy roz
wój zarodków rozpocznie się, gdy wysychająca woda 
odsłoni złoże, bez względu na to, jak długo potrwa pora 
deszczowa w danym sezonie. Poza tym żółwie te do
skonale przystosowane do środowiska wodnego nie 
muszą wychodzić na brzeg w celu złożenia jaj.

U wielu gatunków żółwi stwierdzono, że najwięcej 
złóż jaj niszczonych jest przez drapieżniki lądowe w 
kilka dni po złożeniu i w czasie wykluwania się mło
dych. Składanie jaj przez żółwia Chelodina rugosa pod 
wodą zmniejsza zagrożenie ze strony drapieżników 
w okresie bezpośrednio po ich złożeniu.

Jednakże składanie jaj pod wodą wiąże się z sze
regiem problemów. Jaja leżące w wodzie są narażone

na stres osmotyczny —  otaczająca woda ma mniejsze 
ciśnienie osmotyczne niż samo jajo. Prowadzi to do 
przechodzenia różnych jonów z wnętrza jaja do ota
czającej je wody. Tylko w czasie pierwszego tygodnia 
po złożeniu, w białku jaj opisywanego gatunku stę
żenie jonów sodu może zmniejszyć się 10-krotnie. Jaja 
mogą leżeć pod wodą 12  tygodni zanim rozpoczną 
dalszy rozwój. Tak więc zarodek musi być bardzo od
porny na zmienne stężenia różnych jonów w otocze
niu, w jakim będzie przebiegał jego rozwój. Składanie 
jaj w mule, a nie w piasku czy też glebie, ma także 
inne konsekwencje —  między jajami nie ma wolnych 
przestrzeni, co utrudnia dyfuzję tlenu. Takie wolne 
miejsca występują w złożach jaj większości żółwi.

Szczegółowych informacji na temat biologii rozro
du żółwia Chelodina rugosa jest niewiele. Wiem, jak 
trudno jest śledzić samice naszego słodkowodnego 
żółwia błotnego podczas drogi do miejsca składanie 
jaj. Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż śledzić 
żółwia... Otóż, na lądzie dogonić go łatwo, ale ob
serwować tak, by go nie niepokoić? To sprawia na
prawdę wiele trudności —  żółw nie tylko wykorzy
stuje wszelkie możliwe przeszkody terenowe, by stać 
się mniej widocznym —  czasem ukrywa się za krze
wami lub pod stertą gałęzi. Rozgląda się także wokół 
siebie, a jak bardzo jest spostrzegawczy, zdziwiło mnie 
niejednokrotnie, gdy po zachowaniu się żółwia mo
głem stwierdzić, że doskonale wie o mojej obecności. 
I wcale nie porusza się wolno w przysłowiowym 
„żółwim tem pie"... A w środowisku wodnym żółwie 
są znacznie szybsze i trudniejsze do obserwacji. Jak 
więc śledzić opisywane żółwie australijskie w ich na
turalnym środowisku? Rod Kennett z Uniwersytetu 
Północnego Terytorium w Australii wraz ze współ
pracownikami zastosowali zdobycze techniki do lo
kalizacji złóż jaj. Łowili oni samice, u których w ja
jowodach rozwijały się jaja i chirurgicznie wszczepiali 
nadajniki niewiele mniejsze niż typowe jaja. Operacje 
wykonywane były pod narkozą przez wyspecjalizo
wanych weterynarzy.

Żółwie wypuszczone do naturalnego środowiska po 
kilku tygodniach od zabiegów złożyły jaja, a wśród nich 
także nadajniki. Dzięki sygnałom radiowym możliwe 
było zlokalizowanie złóż jaj. Moment, w którym stwier
dzono, że źródło sygnału przestało się przemieszczać, 
związany był z okresem składania jaj. W tym czasie te
reny, na których stwierdzono złoża jaj, były całkowicie 
zalane wodą. Wspomnianym naukowcom udało się 
więc stwierdzić, że rzeczywiście śledzone samice mogły 
złożyć jaja jedynie pod wodą. Niestety, wspomniana 
metoda z chirurgicznym wszczepianiem nadajników 
nie jest całkiem bezpieczna —  zawsze może dojść do 
niebezpiecznych pooperacyjnych komplikacji, stąd nie 
można jej stosować w szerszym zakresie.

Jak widać, biologia rozrodu żółwia Chelogina rugosa 
jest unikalna. Ale czy na pewno jest to jedyny gatunek 
składający jaja pod wodą? Przecież o tak wielu żół
wiach wciąż jeszcze wiemy bardzo mało. A i wspo
mniany gatunek kryje zapewne dużo tajemnic i przy-. 
puszczam, że jeszcze nas czymś zaskoczy...

Wpłynęło 4 V 1999

m gr Sławomir Mitrus jest doktorantem Zakładu Ekologii Ekosy
stemów, Instytut Nauk o  Środowisku UJ
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KRET —  NOTATKI Z KRAKOWSKIEGO PODZIEMIA

Większość ludzi spacerujących po trawnikach, łą
kach czy pastwiskach nie zdaje sobie sprawy z buj- 
ności i złożoności świata znajdującego się pod ich po
wierzchnią. Jednymi z ciekawszych zwierząt tego śro
dowiska są krety, które zadziwiają swoimi przystoso
waniami i ważną rolą pełnioną w przyrodzie. Są 
wszędzie tam, gdzie jest ziemia, w której mogą kopać 
tunele. Ślady ich działalności znajdujemy na skwer
kach, w parkach czy nawet na trawnikach dzielących 
ruchliwe ulice wielkich uprzemysłowionych miast.

Kret (Talpa europaea L. 1758) jest małym ssakiem z 
rzędu owadożemych (lnsectivora). Zamieszkuje pra
wie całą Europę z wyjątkiem Irlandii, Islandii i pół
nocnej Skandynawii oraz Azję Środkową.

M o rfo lo g ia  i an ato m ia

Ciało kreta jest wydłużone, walcowate z klinowato 
zaostrzoną głową. Długość wynosi 11.5-15 cm, dłu
gość ogona 2-3.4 cm, a masa ciała waha się od 65 do
120 g.

Tryb życia kreta —  ciągłe przebywanie pod ziemią 
w ciemnych, ciasnych korytarzach oraz ciężka praca, 
jaką jest kopanie tuneli —  spowodował szereg przy
stosowań anatomicznych i fizjologicznych. Dzięki 
nim ssak ten może kopać chodniki o niewielkim prze
kroju i w nich się poruszać. Kret potrafi obrócić się 
nawet w korytarzu o średnicy 5 cm. Manewr ten oraz 
cofanie się ułatwia mu kształt ciała i gęsta aksamitna 
sierść o pionowo ustawionych włosach.

Pysk kreta przekształcony w delikatny ryjek, opa
trzony jest włoskami i ciałkami czuciowymi. Czaszka 
jest bocznie spłaszczona, charakterystyczne są bardzo 
cienkie łuki jarzmowe. Ukryte w futerku oko, choć 
jest bardzo małe, ma budowę typową dla ssaków, 
lecz jego rozwój został zatrzymany w fazie embrio
nalnej i podobnie jak nerw wzrokowy jest ontogene- 
tycznie „niedorozwinięte". Brak potrzeby używania 
tego organu spowodował jego uwstecznienie. Nie do 
końca jest wyjaśnione czy kret potrafi odróżnić cie
mność od światła. Zdania naukowców są w tym 
względzie podzielone. Badacz kretów Mellanby 
(1971) raził zwierzęta błyskiem latarki, co nie powo
dowało u nich żadnej reakcji. Natomiast doświadcze
nia Quilliama (1966), polegające na karmieniu tych 
zwierząt w ciemności bądź w miejscu oświetlonym, 
dowiodły, że można nauczyć krety odróżniać cie
mność od jasności.

Zmysł powonienia jest u kretów bardzo dobrze 
rozwinięty, o czym świadczą duże płaty węchowe w 
mózgu. Ucho, podobnie jak oko ukryte w futerku, nie 
ma wykształconej małżowiny, ale słuch podobnie jak 
węch jest bardzo dobrze rozwinięty.

Odcinek szyjny jest niewidoczny, gdyż część krę
gów szyjnych zrasta się (od 2 do 4). Dodatkowe 
usztywnienie przedniej części ciała stanowi zrośnięcie 
łopatki z obojczykiem, co ułatwia kopanie. Przednie 
kończyny są krótkie przesunięte do przodu, rozszerzo
ne i zwrócone na zewnątrz. Takie ustawienie przednich

kończyn jest charakterystyczne dla zwierząt grzebią
cych. Kość ramieniowa jest bardzo gruba, masywna 
i krótka, kość promieniowa i łokciowa również są 
krótkie, co sprawia, że poza tułów wystaje tylko po
tężna dłoń uzbrojona w ogromne pazury. Silnie roz
winięta trzeszczka sierpowata nadgarstka powoduje 
znaczne wzmocnienie dłoni i zwiększenie jej powie
rzchni. Kończyny tylne są wykształcone normalnie i 
nie wykazują zmian przystosowawczych.

T ry b  życia

Ssak ten prowadząc podziemny tryb życia, prefe
ruje gleby żyzne i pulchne, a unika suchych, piasz
czystych i kamienistych. Latem kopie korytarze na 
głębokość 10-40 cm pod powierzchnią ziemi, nato
miast zimą gdy warstwa powierzchniowa jest zama
rznięta, kopie głębiej do 60 cm. Korytarze kreta sta
nowią skomplikowany system kanałów, można je 
jednak podzielić na chodniki mieszkalne łączące się 
z korytarzami biegowymi i łownymi. Chodniki łowne 
kopane są tuż pod powierzchnią w trakcie poszuki
wania pożywienia. Formowane są pospiesznie przez 
„rozpychanie" łapami ziemi i ruch ciała, nie obser
wuje się wypychania nadmiaru ziemi w postaci ko
pców. Natomiast korytarze biegowe kret kopie prze
dnimi kończynami, odrzucając ziemię do tyłu w kie
runku boczno-brzusznym. Ziemia odrzucana jest 
spod brzucha ruchami tylnych kończyn poza zwierzę, 
do momentu gdy zacznie lekko naciskać na tył jego 
ciała. Wtedy kret odwraca się w chodniku, zagarnia 
ziemię i wypycha ją  przednimi łapami na powierz
chnię, usypując powszechnie znane kretowiska. Na 
jednym hektarze łąki może być do 26 0 00  kopców. 
Chodniki łowne kret kopie tuż pod powierzchnią zie
mi z prędkością 12-15 m na godzinę. Pod najwię
kszym z kopców na głębokości 60 cm znajduje się 
komora mieszkalna z gniazdem. Jest ona wyścielona 
miękkimi materiałami, jak źdźbła trawy, pióra, mech, 
liście i ma kształt kuli, wewnątrz której znajduje się 
nisza —  legowisko. Zaobserwowano, że krety w cza
sie snu głośno chrapią.

Kret nie zapada w sen zimowy, ale przygotowuje 
się do zimy zakładając spiżarnie obok swojego gniaz
da, gdzie gromadzi zapasy pokarmowe, głównie 
dżdżownice, niewielkie ilości pędraków oraz larwy 
motyli z rodziny sówkowatych i larwy chrząszczy z 
rodziny biegaczowatych. Dżdżownicom nadgryza 
lub odgryza segmenty głowowe uszkadzając w ten 
sposób układ nerwowy i powodując ich paraliż. Re
kordową krecią spiżarnię stanowiło znalezisko 470 
dżdżownic o łącznej masie 820 g. Przeciętnie zapasy 
liczą około 200  dżdżownic.

Przy wypychaniu ziemi z chodnika kret może po
konać ciężar przewyższający 20 -krotnie masę swojego 
ciała, a przy odgarnianiu zwierzę może pokonać cię
żar dochodzący do 24-krotnej masy ciała. Kopanie ko
rytarzy i wypychanie ziemi wymaga od kreta użycia 
dużej siły, co oznacza znaczne wydatki energetyczne,
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które trzeba pokrywać stałym pobieraniem i przetwa
rzaniem pokarmu. Dziennie kret zjada 120-130 g po
karmu, co stanowi aż 150% jego masy ciała. Dieta kre
ta składa się w 80-90% z dżdżownic, reszta to pędraki, 
drutowce, poczwarki, gąsienice, ślimaki, czasem ża
by, a nawet jaszczurki. Po złowieniu dżdżownicy ob
macuje ją  ryjkiem w celu odnalezienia odcinka gło
wowego. Następnie ofiara chwytana jest przednimi 
łapami i przeciągana między pazurami, w ten sposób 
kret pozbywa się ziemi z jej przewodu pokarmowego. 
W końcu zjada ją  po kawałeczku.

Krety są samotnikami, jedynie od marca do maja 
łączą się w pary. Dochodzi wtedy często do walk mię
dzy samcami, które kończą się zazwyczaj śmiercią 
jednego z rywali. Przed rozpoczęciem walki obydwa 
krety przyjmują pozycje obronną. Przykładają prze
dnie łapy stronami zewnętrznymi do ryjka, chronią 
w ten sposób ten wrażliwy organ. Zbliżają się do sie
bie głośno sapiąc i szczękając zębami. Gdy dochodzi 
do zwarcia, starają się przez gwałtowny odrzut łapą 
odepchnąć przeciwnika i wczepić się zębami w skórę, 
w okolicy klatki piersiowej lub brzucha. Zwycięzca 
zwykle pożera pokonanego, co jest bardzo rzadkim 
zjawiskiem w przyrodzie.

A d a p ta cje  f iz jo lo g icz n e

Ciągła aktywność, praca i wysokie tempo przemia
ny materii wymagają stałego zaopatrywania komórek 
w surowce energetyczne i tlen. U ssaków funkcjonują 
dwa antagonistyczne przystosowania hemoglobiny 
do transportu tlenu. Wysokie powinowactwo tego 
chromoproteidu do tlenu sprzyja jego pobieraniu w 
układzie oddechowym, natomiast niskie powinowac
two hemoglobiny do tlenu sprzyja jego uwalnianiu 
w tkankach. Porównanie ilości oksyhemoglobiny 
występującej przy różnym ciśnieniu parcjalnym tlenu 
daje krzywą dysocjacji tlen-hemoglobina. Opisuje ona 
zależność tej reakcji od stężenia tlenu. Kształt krzy
wych dysocjacji jest u wszystkich ssaków podobny, 
ale ich umiejscowienie w układzie współrzędnych 
różne. Krzywa dysocjacji u kreta przesunięta jest na 
lewo w stosunku do wykresów większości ssaków. 
Większe powinowactwo do tlenu sprzyja jego wchła
nianiu przy niskim ciśnieniu parcjalnym, czyli krecia 
hemoglobina wiąże więcej tlenu niż np. ludzka przy 
tym samym stężeniu tlenu w powietrzu (ryc. 1.) Sza
cuje się, że w tunelach krecich zawartość tlenu wynosi 
średnio 16%, a czasem spada nawet do 6%, podczas 
gdy w powietrzu atmosferycznym gaz ten występuje 
w 20-21%. Przesunięcie krzywej dysocjacji oksyhemo
globiny w lewo jest typowe dla zwierząt, które żyją 
w warunkach wysokogórskich i dla zwierząt żyjących 
w norach. Zjawisko takie zaobserwowano, między in
nymi, u lamy żyjącej w Andach na wysokości 5000 
m  n.p.m. i u pieska preriowego, który kopie nory do 
5 m głębokości.

Krety w porównaniu z innymi ssakami mają dwu
krotnie większą ilość krwi krążącej w krwioobiegu, 
większą ilość erytrocytów, wyższy hematokryt oraz 
większe stężenie hemoglobiny. Wszystkie te adaptacje 
wspomagają układ szybkiego wysycania i zwiększają 
możliwość wiązania tlenu przez hemoglobinę.

Duża zmienność metabolizmu ssaków jest wyra
zem ich adaptacji do różnorodnych warunków sied
liskowych i różnego trybu życia. Procesy metabolicz
ne wymagają stałego transportu tlenu. Istnieje 
wyraźny związek między warunkami, sposobem ży
cia a parametrami hematologicznymi, takimi jak po
ziom hemoglobiny oraz liczba i wielkość czerwonych 
krwinek. Wskaźniki białokrwinkowe natomiast infor
m ują pośrednio o możliwościach odpornościowych 
organizmu wobec szkodliwych antygenów środowi
ska. Zatem parametry hematologiczne mówią o po
tencjalnych zdolnościach ssaka do przeżycia w róż
nych warunkach ekologicznych.

Aleja Mickiewicza tuż przy skrzyżowaniu z ulicą 
Czarnowiejską uważana jest za jeden z najbardziej 
zanieczyszczonych chemicznie rejonów Krakowa. 
Natężenie ruchu samochodowego jest tu ogromne, a 
tym samym znaczna jest emisja takich związków jak: 
tlenek węgla, tlenek azotu, ołów oraz węglowodory 
aromatyczne. Wszystkie te substancje są wysoce to
ksyczne. Ich stężenie badane jest przez stację auto
matycznego monitoringu na alei Krasińskiego; po
miar dokonywany jest na wysokości 2 m. Z raportu 
o stanie zanieczyszczeń w Krakowie wynika, że na 
Alejach Trzech Wieszczów stężenie: ołowiu jest trzy
krotnie wyższe niż przewidywana norma, kadmu 
czterokrotnie wyższe, dwutlenku azotu dwukrotnie

T a b e l a  1. Porównanie stężeń zanieczyszczeń emitowanych na 
Alejach Trzech Wieszczów z normami

Stężenie (ng/m3) Aleje Trzech Wieszczów Norma:

Ołowiu 0.398 0.1

Kadmu 0.0038 0.001

Dwutlenku azotu 67.7 30

Dwutlenku siarki 48.5 11

Tlenku węgla 3510 61

O in b a la  parcjalna Kami (mm H |) 
krat mmmm tama ——  szczur

[ | - wtfkszDić tataców

Krzywa dysocjacji tlen-hemoglobinaRyc. 1.

K re t a cy w iliz a cja
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wyższe, dwutlenku siarki czterokrotnie wyższe, a 
tlenku węgla aż pięćdziesięciokrotnie wyższe! (tab. 1 ) 

Skażony trawnik dzielący pasy ruchu na alei Mic
kiewicza został wybrany jako poletko doświadczalne 
do odłowu kretów. Badania przeprowadzono celem 
oznaczenia wpływu czynników antropogennych na 
wybrane parametry kiwi. Zwierzętom pobierano 
krew do badań hematologicznych (erytrocyt, leuko
cyty, hemoglobina, hematokryt) i biochemicznych 
(stężenia jonów, pojemność tlenowa, prężność tlenu 
i dwutlenku węgla, procentowy udział oksyhemoglo- 
biny i karboksyhemoglobiny). Wyniki przeprowadzo
nych badań dowiodły różnych zmian patologicznych 
w odczytach krwi kretów z alei Mickiewicza w po
równaniu z kretami grupy kontrolnej pochodzącej z 
okolic Krakowa (Libertów). Wysoki poziom skażeń 
komunikacyjnych jest odpowiedzialny za zmniejsze
nie ilości czerwonych krwinek. Przewlekłe zatrucia 
ołowiem spowodowały niedokrwistość syderoachre- 
styczną u badanych zwierząt. Krety żyjące w skażo
nym środowisku charakteryzują się również podnie
sioną ilością białych ciałek krwi, co jest związane z 
obniżeniem stanu zdrowotności, wyrażającą się m.in. 
znaczną infestacją ektopasożytów, głównie roztoczy 
i pcheł. Zanieczyszczenia środowiska powodują ob
niżenie kondycji zwierząt, czego objawem jest zmniej
szenie wydatków na obronę przez układ immunolo

giczny, co zwiększa podatność na patogeny. Pięćdzie
sięciokrotnie większe stężenie tlenku węgla sprawia, 
że krew kretów zamieszkujących aleje ma podwyż
szony procent karboksyhemoglobiny. Tlenek węgla 
ma dwieście razy większe powinowactwo do hemo
globiny i wypiera tlen, zajmując jego miejsce. Długo
trwała ekspozycja na podwyższony poziom tlenku 
węgla we wdychanym powietrzu może prowadzić do 
stałego wzrostu zawartości karboksyhemoglobiny we 
krwi. Takie zjawisko obserwuje się u nałogowych pa
laczy, którzy mają tej postaci hemoglobiny tyle samo 
co krakowskie krety, czyli cztery razy więcej niż prze
widywane normy. Bardzo nisld poziom oksyhemo- 
globiny spowodowany jest małą ilością tego gazu w 
powietrzu oddechowym kreta oraz prawdopodobnie 
unieczynnieniem hemoglobiny przez tlenek węgla.

Krety, podobnie jak wiele innych gatunków zwie
rząt dzikich, przystosowały się do warunków zanie
czyszczonego środowiska naturalnego. Bytowanie 
kreta w dużych aglomeracjach miejskich jak Kraków, 
szczególnie w miejscach o znacznej kumulacji zanie
czyszczeń środowiska, jest dowodem olbrzymiej pla
styczności adaptacyjnej tego gatunku.

Wpłynęło 26 U 1999

Mgr inż. Maja Sołtyk jest doktorantką w Katedrze Zoologii i Eko
logii AR w Krakowie

M AGDALENA GRECZEK-STACHURA (Kraków)

SYMBIOZY WYSTĘPUJĄCE W ŚWIECIE PIERWOTNIAKÓW

Pierwotniaki są gospodarzami dużej ilości różnych 
rodzajów komórkowych endosymbiontów. W wielu 
przypadkach pierwotniak staje się częściowo lub cał
kowicie zależny od symbiontów, które dostarczają 
gospodarzowi pokarmu, bądź innych substancji nie
zbędnych do jego funkcjonowania. Mówimy wów
czas o symbiozie obligatoryjnej.

Podstawowym powodem, dla którego komórki 
eukariotyczne tak często mogą funkcjonować jako go
spodarze dla endosymbiontów, podczas gdy proka- 
riotyczne nie, jest zdolność pochłaniania różnych czą
steczek —  w tym endosymbiontów na drodze endo- 
cytozy. Drugi powód —  brak ściany komórkowej u 
pierwotniaków oraz duże rozmiary komórki powo
dują, że łatwiej zachodzi proces endocytozy. Konwer
sja komórki, która jest pochłaniana w wyniku fago- 
cytozy do endosymbionta, zależy od zdolności do 
unikania strawienia. Proces ten z reguły przebiega:

—  przez przerwanie i utratę fagosomalnej membra
ny prowadzącą do tego, że symbionty leżą wolno w 
cytoplazmie lub nukleoplazmie i lizosomy nie zlewają 
się z nimi;

—  przez przypadkową utratę lub inaktywację spe
cyficznych receptorów, które powinny być obecne na

błonie fagosomalnej w celu wyeliminowania fuzji z 
lizosomami;

—  przez utratę enzymów lizosomalnych uwalnia
nych do fagosomu w celu strawienia symbionta.

Obserwacja ścisłych związków endosymbiotycz- 
nych może nasuwać pytanie, jaka jest różnica między 
symbiontami wewnątrzmkomórkowymi a organella
mi komórkowymi. Symbionty kodują i syntetyzują 
wszystkie swoje białka, przy czym ich synteza może 
być zależna od metabolitów dostarczanych przez go
spodarza. Organelle komórkowe, np. mitochondria 
czy chloroplasty, kodują tylko kilka białek, natomiast 
większość z nich jest kodowana przez jądro i syn
tetyzowana na rybosomach znajdujących się poza 
rozważanymi organellami, po czym białka te są do 
nich transportowane. Przejście symbionta w organel- 
lum zależy od transferu niektórych lub wszystkich 
genów symbionta do jądra gospodarza i nierzadko 
prowadzi do utraty genów symbionta. Przekazanie 
genów przez organizmy endosymbiotyczne ma miej
sce po wytworzeniu wysoce specyficznego i komple
ksowego białkowego mechanizmu transportującego 
kodowanego przez transferowe geny, tzn. geny wy
tworzone na cytoplazmatycznych rybosomach. Mito
chondria i chloroplasty charakteryzują się pewną
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autonomicznością, gdyż posiadają niewielkie ilości 
DNA. U Paramecium i Tetrahymena odnaleziono linio
we formy DNA w mitochondrium (co jest wyjątkiem, 
gdyż DNA mitochondrialne występuje w formie ko
listej). DNA to podlega replikacji, transkrypcji i trans
lacji w obrębie tych organelli. Produkty tego genety
cznego systemu stanowią nieznaczną część ilości 
komponentów obecnych między innymi w wewnę
trznej błonie mitochondrialnej.

Funkcjonowanie mitochondriów wymaga jednak 
produktów co najmniej 90 genów jądrowych. Me
chanizm transportu białek do mitochondrium jest 
mniej skomplikowany niż mechanizm występujący 
na chloroplastach. W  przypadku mitochondrium wy
tworzone w cytoplazmie białka mają cztery miejsca 
przeznaczenia: zewnętrzna błona, peryplazmatyczna 
przestrzeń, wewnętrzna błona, matrix, i dla każdego 
miejsca jest odrębny mechanizm transportu. W przy
padku chloroplastów sytuacja jest bardziej skompli
kowana i piątym miejscem przeznaczenia jest błona 
tylakoidów, co więcej u wiciowców występuje jeszcze 
trzecia błona dookoła chloroplastu i wraz z przestrze
nią, którą zamyka, tworzy kolejne dwa miejsca prze
znaczenia transportu białek.

W roku 1970 Lynn Margulis postawiła hipotezę —  
obecnie powszechnie przyjętą —  że zdolności do od
dychania tlenem, do fotosyntezy czy do wiązania azotu 
zostały nabyte w drodze symbiozy przodków Eukarya 
z Proteobaderia i Cyanobaderia. Wszystkie chloroplasty 
powstały od symbiotycznej cyjanobakterii, a wszystkie 
mitochondria powstały z purpurowej niesiarkowej ba
kterii. Wspomniane bakterie są gramujemne, zawierają 
dwie błony: wewnętrzną i zewnętrzną oddzielone od 
siebie przestrzenią peryplazmatyczną. Przyjmuje się, że 
w mitochondriach i w większości chloroplastów zew
nętrzna błona, która ma podobną adhezję do błony we
wnętrznej, nie powstała z błony fagosomalej, lecz z 
zewnętrznej błony symbionta. Tylko w chloroplastach 
euglenin i bruzdnic, gdzie mamy do czynienia z trzema 
błonami, błona fagosomalna została zachowana i przy
kleiła się do błony zewnętrznej.

U pierwotniaków symbiozy mogą polegać na ich 
związkach z glonami, z endonukleamymi bakteriami 
oraz z bakteriami w cytoplazmie, jak w przypadku 
ameby. W związku orzęski-glony, którego doskona
łym przykładem jest Paramedum bursaria z Chlorella, 
występuje jeden określony szczep glonu, z którym 
symbioza jest możliwa. Glony po podziale komórki 
pierwotniaka są równomiernie rozdzielane do komó
rek potomnych, same zaś dzieląc się zawsze są otacza
ne perialgalną wakuolą. W czasie fagocytozy Parame
dum  może pobierać różne glony znajdujące się w jego 
środowisku. Materiał ten jest zamykany w specjalnych 
fagosomach znajdujących się w cytofarynksie. Kontakt 
glonu z błonami orzęska umożliwia rozpoznanie 
ewentualnego partnera symbiozy, a następnie wytwo
rzenie wokół niego perialgalnej wakuoli, podczas gdy 
niesymbiotyczne glony są zamykane w wodniczkach 
trawiennych. Endosymbiotyczne Chlorella wydzielają 
duże ilości produktów fotosyntezy, głównie maltozy, 
której ilość dochodzi do 98% całkowitej produkcji foto- 
syntetycznej (dla porównania wolno żyjące szczepy 
Chlorella wydzielają tylko od 0,4-7,6% maltozy w po
staci kwasu glikolowego) i stymulują w ten sposób

wzrost i podziały komórkowe orzęska i vice versa. Glo
ny są tylko wówczas tracone, gdy pierwotniaki znaj
dują się przez dłuższy czas w ciemności, gdzie jak wia
domo nie może zachodzić proces fotosyntezy i pier
wotniaki odżywiają się bakteriami. Paramedum bursaria 
jako jedyny z orzęsków wykazuje wrażliwość na świat
ło i jego ruch w dużym stopniu jest uzależniony od 
warunków oświetlenia. W ciemności orzęski znajdują 
się cały czas w bezustannym ruchu, podczas gdy w 
korzystnych warunkach oświetlenia przestają inten
sywnie się poruszać wykazując tzw. pozytywną foto- 
akumulację, czyli skupianie się komórek pierwotnia
ków w rejonie oświetlonym. Fotoakumulacja jest wy
nikiem szeregu reakcji unikania (avoiding reactions), po
legających na wycofywaniu się pierwotniaków z nie
korzystnych warunków oświetlenia. Może to dotyczyć 
zarówno zbyt intensywnego, jak i zbyt słabego światła. 
Istnieje ścisła zależność między fotosyntezą a fototaksją, 
czego dowodem jest zastosowanie inhibitora fotosyn
tezy DCMU (dwuchlorofenylodwumetylomocznik), 
który to związek znosi również fototaksję. Aposymbio- 
tyczne (pozbawione glonów) Paramedum bursaria nie 
wykazują również reakcji fototaktycznych. Ten zwią
zek symbiotyczny doprowadził do powstania miejsc 
fotowrażliwych w komórce orzęska i uważa się, że 
fotoreceptor znajduje się wewnątrz bruzdy gębowej 
orzęska. Endosymbiotyczne chlorelle czyli zoochlorelle 
można spotkać także u innych znanych organizmów 
symbiotycznych takich jak Spongiella sp., Coleps hirtus, 
Euplotes daidaleos, Stentor polymorphus czy Climacosto- 
mium virens. We wszystkich przypadkach szczepy 
Chlorella wyizolowane z gospodarza i hodowane na 
pożywkach wydzielały na zewnątrz duże ilości pro
duktów fotosyntezy.

Czerwony orzęsek Mesodinium rubrum posiada bar
dzo ciekawe kryptomonadowe endosymbionty, których 
ilość zależy od populacji, w której występują. U en- 
dosymbiontów tych obserwuje się wzrost liczby chlo
roplastów i mitochondrów, podczas gdy aparat Gol- 
giego występuje tylko w pewnych fazach cyklu ko
mórkowego. W cytoplazmie niektórych orzęsków 
można spotkać kompleksy chloroplastów i mitochon
drów otoczonych delikatnymi błonami, oraz oprócz 
typowego makro i mikronukleusa odrębne otoczone 
błoną jądro, które prawdopodobnie pochodzi od en- 
dosymbiontów.

Inny morski orzęsek Tontonia appendiculariformis za
wiera wiele setek chloroplastów, które pochodzą od 
sfagosytowanych jednokomórkowych glonów.

U Cyanophora paradom, Glaucocystis nostochinearum 
czy Gloeochaeta witrockiana występują jednostki foto- 
syntetyczne i są to cyjanobakterie lub cyjanelle. Cy- 
anelle posiadają bardzo zredukowaną ścianę komór
kową, a ich podziały nie są zsynchronizowane z po
działami gospodarza. DNA cyjanelli jest zbudowane 
z segmentów, a układ genów bardziej przypomina 
ten, który występuje u wolno żyjących cyjanobakterii.

Innymi przykładami symbiozy występującej u orzę
sków są endonukleame symbionty takie jak bakterie 
Holospora elegans, Holospora undulata czy Holospora ob- 
tusa występujące w mikronukleusie. Infekcja bakterią 
rozpoczyna się od wchłonięcia jej przez wakuolę tra
wiącą, po czym formy infekcyjne zaczynają się róż
nicować i przechodzą w formy reprodukcyjne. Pra-
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Ryc. 1. Ewentualne skutki fagocytozy bakterii gram ujemnej przez pierwotniaka. Typowa ba- nych ligandów, stąd też brak 
kteria gram ujemna posiada dwie błony: zewnętrzną i wewnętrzną, a w  czasie fagocytozy może specyficznego rozpoznawania 
zostać otoczona trzecią fagosom alną błoną. A) w czasie fagocytozy lizosom zlewa się z fagoso- bakterii symbiotycznych i nie- 
mem dzięki obecności w błonie fagosomu specjalnych receptorów i bakteria zostaje straw iona; Svmbiotvcznvch które naste- 
B) gdy przypadkowo błona fagosom u zostanie uszkodzona i przerwana, to bakteria jest uwal- '  . . ■ . ' ■
niana do cytoplazmy, a poniew aż nie posiada receptorów dla lizosomu, to nie zostaje strawiona r  u
i może stać się endosym biontem  o dwóch otaczających błonach (tak jak to jest w przypadku Biogeneza błon budujących 
mitochondrium i chloroplastów ); C) gdy receptory na błonie fagosomalnej zostaną zablokowane pęcherzyki zawierające sym- 
iub utracone, wów czas trawienie będzie niemożliwe, a bakteria pozostanie w cytoplazmie oto- biontv iest również ważnym 
czona trzema błonam i jak w  przypadku organelli, które spotykamy u bruzdnic czy u euglen symbiozy Liczba
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wdopodobnie istnieje ścisły kontakt między bakterią 
a błoną wakuoli, dzięki czemu bakterie mogą opuścić 
wodniczkę i zainfekować mikronukleus (w przypad
ku H. elegans i H. undulata) lub makronukleus (w 
przypadku H. obtusa).

U ameb endosymbiotyczne bakterie mogą być włą
czane do komórki gospodarza w wyniku procesu fa
gocytozy lub na drodze mikroinjekcji. W obu przy
padkach błony komórkowe wydają się grać ważną 
rolę, chociaż nie funkcjonują tu jeszcze mechanizmy 
specyficznego rozpoznawania i zarówno bakterie 
symbiotyczne, jak i niesymbiotyczne są wchłaniane 
bez jakichkolwiek preferencji. Po utworzeniu fagoso
mu wokół pochłoniętej bakterii dochodzi do połącze
nia z lizosomami w celu utworzenia fagolizosomów. 
Następnie część fagolizosomów staje się strukturami 
błonowymi, które osłaniają endosymbiotyczne bakte
rie. Gdy porównamy skład białek budujących pla- 
zmolemę i otaczające symbionty błony, można stwier
dzić, że te dwie błony są zbudowane z kilku chara
kterystycznych polipeptydów, przy czym błony ota
czające symbionty posiadają jeden unikalny polipep- 
tyd o masie cząsteczkowej wynoszącej 200  000 , który 
zapobiega fuzji z lizosomami i strawieniu przez ko
mórkę gospodarza. Interesujący wydaje się fakt, że 
kilka innych polipeptydów obecnych w błonach pla- 
zmolemy nie występuje w błonach otaczających sym
bionty. To sugeruje, że jedynie wyodrębnione frag
menty błon cytoplazmatycznych są zdolne do two
rzenia pęcherzyków wokół symbiontów.

Wzajemne oddziaływanie między komórką gospo
darza i ewentualnym endosymbontem w procesie fa
gocytozy może być wynikiem powinowactwa do sie
bie struktur hydrofobowych (fagocytoza niespecyfi
czna), lub też mogą zachodzić specyficzne wiązania 
między grupami chemicznymi pochłanianej bakterii

błon w pęcherzykach wokół 
symbiontów musi być podwajana w czasie każdego 
cyklu komórkowego ameby w celu utrzymania stałej 
liczby endosymbiontów.

Przykładem symbiozy występującej między amebą 
a bakteriami może być Polymyxa palusłris — duża 
słodkowodna ameba występująca na zamulonym dnie 
stawów lub strumieni, która to ameba posiada trzy 
typy bakteryjnych symbiontów: gram pozytywne i 
gram negatywne cienkie pałeczki, oraz grubsze, wię
ksze pałeczki obecne w wegetatywnych komórkach 
i cystach. Nigdy nie znaleziono Polymyxa bez sym
biontów. Badano wielokrotnie wpływ pożywienia i 
tlenu na zawartość endosymbiontów u Polymyxa. 
Stwierdzono występowanie trzech form ameby, a 
mianowicie: jasnej, szarej i czarnej, które to formy za
wierały różne ilości endosymbiontów mogące repre
zentować zależności pokarmowe u ameby, fazę cyklu 
komórkowego bądź też odpowiedź komórki na po
ziom tlenu w otoczeniu. Okazało się, że w świetle 
komórki eksponowane na wysokie stężenie tlenu po
siadają tylko endosymbiotyczne cienkie pałeczki, 
podczas gdy w niskim stężeniu tlenu populacja ba
kterii ulega zmianie i pozostają w równych propo
rcjach duże pałeczki wraz z cienkimi pałeczkami. Du
że pałeczki zostały nazwane Myxococcus pelomyxae, 
natomiast cienkie pałeczki to Bacteńum parapelomyxae. 
Ostatnie doniesienia wskazują na obecność u tych ba
kterii koenzymu F42o charakterystycznego dla bakterii 
metanogennych.

Endosymbiotyczne metanowe bakterie zostały wy
kryte u anaerobowych orzęsków Plagiophyla frontala, 
Metopus frontala i Metopus contortus. Pozbawione endo
symbiontów orzęski wykazywały redukcję wzrostu o 
około 30%. Orzęski prawdopodobnie korzystają z ener
gii powstającej przy produkcji metanu przez bakterie:
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4H2 8  H+
8H+ + C 0 2 redukqa > CH4 + 2 H20
4H2 + C 0 2 CH4 +2H20  + 131 kj/mol (1ATP)

W tym związku symbiotycznym dla bakterii szcze
gólnie ważne jest wykorzystanie wodoru, który jest 
zbędnym produktem metabolizmu gospodarza. Jest 
to bardzo ważne w środowisku bogatym w siarczany, 
gdzie bakterie redukujące siarczany konkurują o wo
dór i stężenie wodoru jest na ogół zbyt niskie, by mo
gły tam występować metanogeny. Niektóre metano- 
geny np. Metopus palaeformis występują w wakuoli w 
postaci rozgałęzionych łańcuszków. Methanobacterium 
formicicum  występujące u orzęska Trimyena compres- 
sum są tracone łatwo w kulturach laboratoryjnych, 
lecz jest możliwa reinfekcja orzęsków tą bakterią, izo
lowaną z innych anaerobowych protozoa. Symbioza 
metanogenów z Plagiopyla frontata i Metopus contortus 
wydaje się bardziej złożona. W pierwszym przypad
ku bakterie mają kształt nieregularnych dysków, po
siadają bardzo cienką ścianę komórkową lub też są 
jej pozbawione. Podziały komórek symbiontów są 
zsynchronizowane z podziałami gospodarza. W  dru
gim przypadku endosymbionty są polimorficzne i je
dynie przypominają metanogeny ze względu na zre
dukowaną ścianę komórkową. U Plagiopyla endosym
bionty dzielą się tylko raz w czasie jednego pokolenia 
orzęska. Prawdopodobnie bakteria wydziela materiał 
o niskim ciężarze cząsteczkowym, który jest używany 
przez gospodarza, tak jak to ma miejsce w przypadku 
zoochlorelli żyjących w symbiozie z pierwotnikami.

Cykl życiowy Metopus contortus jest mniej jasny: 
orzęski, jak się okazuje, trawią część nadwyżki pro
duktów metanogenów. Korzyść dla gospodarza z 
symbiozy z metanogenami jest zakończona trawie
niem bakterii, co wyjaśnia dwustopniowy łańcuch 
pokarmowy: H2-metanogeny-orzęski, w którym 
energia jest tracona na syntezę makronukleusa. Pod
sumowując można stwierdzić, że 5 g metanogenów 
(świeżej masy) jest wytwarzane przez 13 mol CH4.

Stopień wzrostu endonukleamych symbiontów jest 
regulowany przez różne czynniki, np. bakteria Caedi- 
bacter występująca w makronukleusie Paramecium cau- 
datum nie przestaje się dzielić nawet, gdy komórka go
spodarza „głoduje", a zainfekowany makronukleus pę
cznieje ponad normę. W innych symbiotycznych 
związkach np. bakterii Neobursaridium gigas z Parame
cium bursaria kształt mikronukleusa nie ulega zmianie, 
natomiast infekcja bakterią Holospora obtusa wywołuje 
znaczącą hypertrofię makronukleusa w niektórych 
szczepach Paramecium caudatum, a w innych nie, to sa
mo dotyczy Holospora elegans w mikronukleusie.

W endonukleamej symbiozie u orzęsków symbion- 
ty nie są otaczane przez błony gospodarza i dlatego 
też mają bezpośredni wpływ na ilość metabolitów ją
drowych. Obserwacje w mikroskopie świetlnym wy
kazały, że infekcja makronukleusa przez Holospora ob
tusa ma wpływ na metabolizm RNA gospodarza. 
Aktywność RNA-polimerazy orzęsków wzrasta pię
ciokrotnie w porównaniu do niezainfekowanych 
orzęsków. Jest to doskonały przykład jak na poziomie 
molekularnym endosymbioza czy ogólniej cytobioza 
wpływa na komórkę gospodarza.

Fakt, że endonukleame symbionty są specyficzne 
dla określonego gospodarza, wskazuje na zależność 
wzrostu symbiontów od genów gospodarza. W przy
padku ameby błony otaczające symbionty mają po 
cytoplazmatycznej stronie białko 200 kD. Dokładnie 
rola tego białka nie jest znana, ale prawdopodobnie 
jest ono związane z funkq'ą ochronną przed fuzją li- 
zosomalną. Wydaje się, że ta unikalna proteina jest 
syntetyzowana przez endosymbionty, lecz nie wiado- 
mow jaki sposób jest wbudowywana do błon wakuo
li. Gdy ameba jest hodowana w temperaturze 26°C, 
błony otaczające symbionty zlewają się z lizosomami 
i w rezultacie endosymbionty są trawione przez ame
by. Plazmid DNA, znajdowany normalnie w symbio
tycznych bakteriach, nie jest możliwy do wykrycia u 
bakterii izolowanych z ameb hodowanych w podwy
ższonej temperaturze. Podejrzewa się, że plazmidy 
odgrywają pewną rolę w ochronie przez lizosomalną 
fuzją, np. jest możliwe, że kodują białko 200 kD wbu
dowywane do błon otaczających symbionty.

Wiele cytobiontów, które występują u Paramecium, 
było pierwotnie identyfikowanych jako cytopla- 
zmatyczne geny i zostało nazwane literami z greckie
go alfabetu. Gdy okazało się, że są to endosymbioty- 
czne bakterie, pozostały często dwie nazwy stosowa
ne w literaturze, np. Caedibacter taenispiralis pierwot
nie był nazwany cząstką kappa (ang. Killer —  zabój
ca). Bakteria ta jako jedyny z symbiontów posiada 
ciałko „R" (refractile body) odpowiedzialne za produ
kcję toksyny, która w pewnych warunkach może za
bijać wrażliwe aposymbiotyczne (pozbawione glo
nów) Paramecium. Po zjedzeniu takich bakterii przez 
wrażliwego pierwotniaka i strawieniu ich ściany ko
mórkowej ciałko „R" rozwija sie i przebija ścianę 
wodniczki trawiącej, co prawdopodobnie powoduje 
jego śmierć. Bakterie posiadające ciałko „R" mają rów
nież w cytoplazmie fagopodobne struktury, mamy 
więc tu prawdopodobnie do czynienia z zakażeniem 
defektywnym bakteriofagiem, zmuszającym gospo
darza do syntezy nadmiaru białka fagowego. Jest to 
przykład symbiozy, w której biorą udział trzej part
nerzy: pantofelek, bakteria i bakteriofag.

Cząsteczki lambda produkują potrzebne ilości 
biopteryny (2-amino-4-hydroksy-6-[l,2-dwuhydro- 
ksypropyl]pterydyna) i kwasu foliowego, które to 
związki są podstawowymi składnikami odżywczymi 
aposymbiotycznych orzęsków.

Do innych endosymbiontów Paramecium należy 
Caedibacter paraconjugatus opisywany jako cząstka mu, 
który działa zabójczo na wrażliwe Paramecium tylko 
w czasie koniugacji, cząsteczka sigma czyli Liticum 
flagelatum  będąca również zabójcą, cząsteczka omega 
to Holospora undulata występująca tylko w mikronu
kleusie, cząsteczka jota to Holospora obtusa w mikro
nukleusie. Endosymbionty te infekują gospodarza o 
określonym genotypie i reprezentują przykłady en- 
dosymbiozy obligatoryjnej, w której bakterie nie mo
gą funkcjonować poza komórką gospodarza. Cyto- 
plazmatyczne symbionty przypominające bakterie, a 
nazwane ksenosomami, znaleziono u morskiego pier
wotniaka Paraunema aucutum. Wyglądem przypomi
nają wydłużone laseczki, a wielkością są zbliżone do 
riketsji i występują w cytoplazmie pierwotniaków. Po 
opuszczeniu komórki gospodarza mogą poruszać się



Wszechświat, 1.100, nr 7-8/1999 151

za pomocą wici, są one gram ujemne, a podziały ich 
są zsynchronizowane z podziałami komórki gospo
darza. Niektóre szczepy ksenosomów są w stanie za
bijać inne morskie orzęski, czego przykładem może 
być Uronema, spokreniony z Paraunema. Chromoso
mowy DNA ksenosomów może występować w 9 ko
piach począwszy od stosunkowo małej cząsteczki 
(0,34 x 109) do dużej wielkości 32 x 109 daltona. Ge
nom ten jest powielany analogicznie do cząsteczki 
lambda, mu, pi u Paramedum.

Pierwotniaki stanowią bardzo interesującą grupę or
ganizmów, do badania problemów symbiozy wystę

pującej przy udziale jednokomórkowych glonów, ba
kterii czy też ksenosomów. Wyjaśnienie specyficzności 
tych związków i ewentualnej konwersji endosymbion- 
tów do organelli komórkowych może prowadzić do 
zrozumienia mechanizmów integracyjnych na pozio
mie komórki i otwiera nowe fascynujące pole dla dal
szego studiowania mechanizmów ewolucji.

Wpłynęło 15 VII 1999

Dr Magdalena Greczek-Stachura pracuje w Instytucie Biologii 
W SP w  Krakowie

JERZY CHEŁSTOW SKI (Siedlce)

KSENOTRANSPLANTACJA NADZIEJĄ UMIERAJĄCYCH

Dotychczasowe wysiłki ratowania życia ludzkiego 
poprzez zabiegi transplantacyjne, aczkolwiek uznane 
na świecie i w Polsce za metodę leczniczą, wzbudzają 
wiele kontrowersji natury moralnej, ale przede wszys
tkim stanowczy sprzeciw wielu potencjalnych daw
ców wobec udostępnienia własnych organów i narzą
dów osobom potrzebującym na zasadzie zgody do
mniemanej.

Największym problemem współczesnej transplanto
logii jest więc nierozwiązany do dzisiaj niedostatek 
dawców wobec ogromnego zapotrzebowania biorców 
oczekujących w długich kolejkach na serce, nerkę, wą
trobę, płuca lub trzustkę, pozwalające im przedłużyć 
upragnione życie oraz miliony ludzi walczących z cho
robami, które w najbliższej przyszłości mogą być le
czone innymi rodzajami tkanek pochodzących od daw
ców. Wśród takich chorób wymienia się hemofilię, cu
krzycę, a nawet chorobę Alzheimera, czy Parkinsona, 
które dzięki transplantacjom mogą być opanowane.

Z nadzieją i oczekiwaniem, ale także z niepokojem 
śledzone są prace biologów i przedstawicieli świata 
medycznego w zakresie hodowli zwierząt „transgen- 
nicznych", które mogą radykalnie rozwiązać niedo
bór dawców oraz pokonać barierę immunologicznego 
odrzucania przeszczepionych narządów, pochodzą
cych od różnych gatunków.

Pomysł łączenia części ciała różnych gatunków 
znajdujemy w mitologii greckiej, która ponad 3000 lat 
temu stworzyła centaury —  pół ludzi, pół koni i chi
merę, stanowiącą połączenie lwa, kozy i węża.

W roku 1682 pierwszego przeszczepu tkanek zwie
rzęcych człowiekowi dokonał rosyjski lekarz uzupeł
niając ubytek w czaszce ludzkiej fragmentem czaszki 
psa. Lecz dopiero na przełomie XIX i XX wieku lekarze 
zaczęli z pewną regularnością przeszczepiać tkanki 
zwierzęce ludziom. Podejmowano próby leczenia opa
rzeń i wrzodów w drodze przeszczepów skóry żaby 
na ciało chorego, wykonano przeszczep skrawków ner
ki królika dziecku, które cierpiało na niewydolność ne
rek, przeszczepiano tkanki jądra małp starszym męż
czyznom w celu uzyskania skutków odmładzających. 
W latach czterdziestych naszego wieku podejmowano

próby transplantacji ludziom narządów pobranych od 
świń, kóz, owiec i małp. Wszystkie te zabiegi kończyły 
się jednak niepowodzeniem, lekarze bowiem nie znali 
mechanizmów immunologicznych odpowiedzialnych 
za procesy odrzucenia i w konsekwencji tych niepo
wodzeń prace badawcze przerwano. Przystąpiono na
tomiast do badań nad transplantacjami w obrębie ga
tunku ludzkiego.

W roku 1965 Joseph E. Murray i jego współpracow
nicy z Peter Bent Bigham Hospital w Bostonie doko
nali pierwszej pomyślnej transplantacji nerki, doko
nując przeszczepu między braćmi jednojajowymi, 
unikając w ten sposób odrzucenia immunologicznego 
(narządy nie były rozpoznawane przez ich układy 
odpornościowe jako obce), a następnie dokonano 
przeszczepu nerki pochodzącej od dawcy nie spo
krewnionego z biorcą przy zastosowaniu leków ha
mujących odpowiedź immunologiczną (Robert 
P. Lanza, David K.C. Cooper, William L. Chick). 
Transpantologia w obrębie gatunku ludzkiego od te
go momentu staje się coraz bardziej obiecująca i za
chęcająca. W roku 1967, w klinice szpitalnej w Ka
psztadzie, profesor Christian Barnard po raz pierwszy 
dokonuje pomyślnej transplantacji serca, a w nastę
pnych latach różne kliniki świata podejmują się prze
szczepiania serca z pomyślnym rezultatem.

Ostre jednak ograniczenia i możliwości wykonania 
przeszczepów, spowodowane niedoborem dawców, 
zmusiły transplantologów do ponownego zaintereso
wania się organami pochodzenia zwierzęcego. W ro
ku 1992 Dawid J.G. White i jego współpracownicy z 
University of Cambridge (podaję za R. Lanzą), wy
hodowali transgeniczne świnie, które na wewnętrznej 
ścianie naczyń krwionośnych miały białka zapobie
gające niszczącej działalności ludzkiego dopełniacza 
odpowiedzialnego za odrzucenie przeszczepu. Trans
geniczne zwierzę uzyskano przez wprowadzenie do 
zarodka świni ludzkiego genu sterującego syntezą 
białka eliminującego odpowiedź immunologiczną. 
Tkanki tego szczególnego zwierzęcia, White i jego 
współpracownicy w drodze prób przeszczepiali mał
pom, w celu uzyskania informacji o możliwości stłu
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mienia odpowiedzi immunologicznej jednego gatun
ku na przeszczep pochodzący od drugiego gatunku. 
Uzyskany rezultat określono jako nadostre odrzuce
nie przeszczepionej tkanki.

Prace nad wyeliminowaniem nadostrego odrzuce
nia tkanek, prowadzone przez White'a, podjął D. Co
oper, który poprzez hodowlę i klonowanie genetycz
nie zmienionych świń uzyskał eliminację antygenu w 
postaci grupy cukrów, rozpoznawaną przez ludzkie 
przeciwciała, a syntetyzowanych przez komórki ścia
ny naczyń krwionośnych zwierzęcia (R. Lanza, 
W. Chick). Zatrzymanie syntezy cukrów w organi
zmie transgenicznym osiągnięto przez wprowadzenie 
genu ludzkiego eliminującego enzym sterujący po
wstawaniem antygenu lub wprowadzano gen dla en
zymu wytwarzającego cukier o innej budowie che
micznej, nierozpoznawalny przez układ immunolo
giczny człowieka. W  ten sposób można zastąpić anty
geny występujące u świni ludzkim antygenem, np. 
grupy krwi typu 0 , nie wywołującego odpowiedzi 
immunologicznej, bądź wprowadzić gen, którego 
białko rozłoży niepożądane związki.

„Innym sposobem zapobiegania nadostremu od
rzuceniu przeszczepionej tkanki, wydaje się skutecz
ne czasowe usunięcie białek dopełniacza lub ich ina- 
ktywacja" (Lanza). Usunięcie białek z krwi chorego 
można osiągnąć poprzez jej odfiltrowanie powodują
ce zmianę układu odpornościowego biorcy.

Przeprowadzone badania na zwierzętach (podaję za 
R. Lanzą, D. Cooperem i W. Chickiem), wykazało, że 
jeżeli przeszczepi się narząd świni człowiekowi, i wy
stąpi silna supresja układu odpornościowego wskutek 
usunięcia białek dopełniacza, z niewyjaśnionych przy
czyn przeszczep zostaje przyjęty. Funkcjonuje on na
wet wtedy, gdy poziom przeciwciał i białek dopełnia
cza biorcy powróci do normy z równoczesnym wystą
pieniem braku tolerancji układu immunologicznego.

Takie zachowanie się organizmu biorcy nie stanowi 
reguły fizjologicznej, a więc nie w każdym przypadku 
wystąpi akceptacja przeszczepu. Nadostre odrzucenie 
narządu świni może pojawić się w ciągu kilku minut, 
powodując zniszczenie naczyń kapilarnych prze
szczepu i silny krwotok.

Z dużym zainteresowaniem należy odnieść się do 
badań modyfikujących układ odpornościowego cho
rych przez wprowadzenie do ich organizmu komórek 
szpiku kostnego zwierzęcia, które w przyszłości bę
dzie dawcą narządu (Lanza, Cooper, Chick). Szpik 
kostny dawcy jako źródło elementów morfologicz
nych krwi, w tym krwinek białych układu odporno
ściowego, wprowadzony do ustroju biorcy utworzy 
„chimeryczny" układ odpornościowy składający się 
zarówno z elementów dawcy, jak i elementów biorcy. 
Taka modyfikacja układu odpornościowego biorcy 
pozwoli na dokonanie przeszczepu najpierw poje
dynczych komórek, a następnie tkanek pochodzących 
od zwierzęcia transgenicznego, unikając rozpoznania 
i odpowiedzi immunologicznej.

„Według takiej metody D.H. Sachs i jego współpra
cownicy z Massachusetts General Hospital (cyt. za 
Lanzą i współautorami w tłum. B. Łukomskiej), 
wstrzyknęli pawianom pobrane od świni komórki 
szpiku wraz z substanqami stymulującymi ich roz
mnażanie. Małpy poddano wcześniej napromienio

waniu w celu czasowego osłabienia ich własnego 
układu odpornościowego, aby uniemożliwić im od
rzucenie przeszczepu, a następnie odfiltrowano z 
krwi pawianów specyficzne przeciwciała rozpozna
jące tkanki świni i podawano biorcom przez krótki 
czas leki immunosupresyjne. Mimo iż układ odpo
rnościowy pawianów zniszczył w końcu większość 
przeszczepionych komórek, część DNA świni pozo
stała u jednej małpy przez prawie rok, a ważny ele
ment tego układu odpornościowego pawiana —  agre
sywne komórki T  biorcy —  przestały reagować na 
komórki świni jak na obce".

Rezultaty badań, aczkolwiek wskazują na wiele nie
powodzeń, pozwalają z optymizmem oczekiwać 
opracowania metod skutecznie przeciwstawiających 
się reakcjom odrzucenia.

Duże nadzieje badawcze uczeni amerykańscy wiążą 
z udanymi próbami klinicznymi izolacji przeszczepio
nych fragmentów tkanki i pojedynczych komórek bło
ną, przez którą przechodzą składniki odżywcze, tlen i 
leki, natomiast przeciwciała i krwinki białe biorcy są 
zatrzymywane. Mimo pozytywnych rezultatów w izo
lacji komórek i fragmentów tkanek, metoda ta nie może 
być stosowana w przypadku transplantacji serca lub 
nerki, ale może okazać się przydatna w leczeniu wielu 
schorzeń układowych i narządowych. Największe 
oczekiwania w zastosowaniu omawianej metody wią
że się z możliwością leczenia niewydolności wątroby, 
przewlekłego bólu czy stwardnienia zanikowego (cho
roba Lou Gehriga), a także w leczeniu niektórych 
zmian układu nerwowego i w hemofilii.

Obiecujące są również badania prowadzone przez 
W. Chicka, jednego spośród autorów zespołu badaw
czego ksenotransplantacji, nad wykorzystaniem izo
lowanych wysepek Langerhansa trzustki świni w le
czeniu cukrzycy. Umieszczone w specjalnych kapsuł
kach komórki wysepek trzustkowych świni będą w 
przyszłości służyć do produkcji insuliny u chorych z 
cukrzycą. Podlegająca biodegradacji kapsułka z poli
meru, która otacza wysepki trzustki, pozwala insuli
nie dyfundować na zewnątrz i jednocześnie chroni 
wysepki przed zniszczeniem wskutek odpowiedzi 
immunologicznej gospodarza. Metoda posiada jed
nak wiele niedoskonałości, a przede wszystkim wy
maga rozległego zabiegu operacyjnego i częstej wy
miany komór nieprzepuszczalnych dla komórek krwi 
(W. Chick). Dla uniknięcia tych niepraktycznych roz
wiązań technicznych, Lanza i jego współpracownicy 
z BioHybryd Technologies opracowali metodę za
mknięcia transplantowanych komórek w małych ka
psułkach, które mogą być wstrzykiwane pod skórę 
lub do jamy ciała otrzewnej.

W oparciu o przeprowadzone badania wymienieni 
autorzy stwierdzają jednak, że kombinacja różnych 
metod inżynierii genetycznej pozwoli w przyszłości 
usunąć niekorzystne reakcje immunologiczne bior
ców, które zachodzą po kilku dniach i tygodniach. 
Aby uniknąć tych reakcji, zwłaszcza na podłożu ko
mórkowym, gdzie odpowiedź immunologiczna jest 
tak silna, jak atak białych krwinek na przeszczep na
rządów od człowieka, trzeba będzie stosować w spo
sób ciągły leki immunosupresyjne o właściwościach 
toksycznych i sprzyjających zakaźnym powikłaniom 
(cyklosporyna).
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Wywołanie stanu tolerancji immunologicznej osiąga
nej obecnie z powodzeniem w przeszczepach jednoga- 
tunkowych, wymusza potrzebę dalszych intensyw
nych poszukiwań w modyfikowaniu układu odporno
ściowego chorych, bowiem wbrew istniejącym trudno
ściom, tolerancja w przypadku ksenotransplantacji mo
że okazać się łatwiejsza niż przeszczepianie narządów 
pochodzących od tego samego gatunku. Czynnikiem 
zachęcającym do poszukiwań ksenotransplantacyjnych 
jest możliwość wykorzystania narządów na życzenie, 
podczas gdy narządy pobrane od ludzi muszą być 
przeszczepiane natychmiast.

Przedstawione powyżej wysiłki nad ksenotransp- 
lantacjami budzą nadzieję osób z zagrożonym ży
ciem, ale także zmuszają do refleksji co do następstw 
zabiegów inżynieryjno-genetycznych w hodowli 
zwierząt transgenicznych. Hodowane zwierzęta 
transgeniczne z genami lub zespołami genów ludz
kich będą posiadały dostosowania służące nie tylko 
do pokonania bariery immunologicznej, tak trudnej 
do „przechytrzenia", a wykształconej w procesie ewo
lucji, ale także mogą ujawnić cechy fenotypowe or
ganizmów, jakże bardzo nawiązujące do mitologicz
nych centaurów. Hodowlę zwierząt trangenicznych

należy ocenić jako ingerencję w tożsamość genoty
pów w liniach ewolucyjnych gatunków i bezpośred
nie zagrożenie również gatunku ludzkiego. Ze wzglę
du jednak na osiągnięte już efekty terapeutyczne w 
stosowaniu technik inżynierii genetycznej i przewi
dywane korzyści w przyszłości, nie można rezygno
wać z takich działań, ani też ich zakazywać (S. Kor- 
nas). Należy więc poczynić odpowiednie zabezpie
czenia biologiczne dotyczące cech gatunkowych 
zwierząt i właściwości genów użytych w hodowlach 
transgenicznych.

W ocenie etyczno-moralnej eksperymenty kseno- 
transplantacyjne oparte na hodowli zwierząt transge
nicznych z zamiarem wykorzystania ich w terapii lu
dzi, należy postrzegać w kontekście godności osoby 
ludzkiej i jej nienaruszalnej autonomii, która nie oz
nacza jednak zgody Magisterium Kościoła na wszys
tkie rodzaje interwencji genetycznych, a zwłaszcza 
tych interwencji, które zmieniają dziedzictwo genety
czne jednostki i gatunku ludzkiego (W. Bołoz).

Wpłynęło 30 V I1999

Dr nauk przyr. Jerzy Chełstowski pracuje w Katedrze Filozofii i 
Socjologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach

ROM AN KARCZM ARCZUK (Wrocław)

PTAKI NA POSTUMENTACH

Człowiek interesował się ptakami i podziwiał je od 
czasów zamierzchłych. Najbardziej fascynowało go 
to, co było dla niego nieosiągalne —  ich swobodne, 
pełne wdzięku poruszanie się w przestworzach.

Ten zachwyt sprawił, że skrzydła stały się odzwier
ciedleniem duchowości w formie materialnej. Stąd 
wizerunek harpii —  potwora o głowie kobiecej i ciele 
ptaka, konia uskrzydlonego —  Pegaza, legendarnego 
Feniksa, a nawet Sfinksa, który w sztuce egipskiej był 
wprawdzie wyobrażany jako lew z ludzką głową, 
lecz w mitologii greckiej występował w postaci 
skrzydlatego stwora posiadającego w części dolnej tu
łów lwa, zaś w górnej korpus i głowę niewiasty.

W mitologii antycznej sowa była atrybutem bogini 
mądrości i nauki —  Ateny, paw, bocian oraz kukułka
—  najpotężniejszej na Olimpie —  Hery, a orzeł —  naj
większego boga Greków —  Zeusa. W starożytnym 
Rzymie kapłani odczytywali życzenia bogów z lotu 
ptaków.

W religii chrześcijańskiej splendor chwały niebiań
skiej zadecydował, że uczłowieczone postacie aniołów 
zaopatrywano w skrzydła, gdyż podobnie jak ptaki 
symbolizowały one szybkość myśli i wzniosłość ducha.

Pomniki ptaków powstawały w czasach bardzo 
dawnych. Klasycznym przykładem są gęsi trzymane 
na Kapitolu jako święte rzymskie ptaki boga wojny
—  Marsa, poświęcone bogini Junonie. Wsławiły się 
tym, że w 390 r. p.n.e. swym krzykiem i łopotem 
skrzydeł ostrzegły Rzymian przed nocnym atakiem 
Gallów na załogę oblężonego Kapitolu. W zamian za

to wzniesiono im pomnik. Można jeszcze dodać, że 
ta opowieść posłużyła jako temat znanej baśni Kry
lowa, a wdzięczni Rzymianie czcili to wydarzenie 
specjalnymi uroczystościami. W określonym dniu 
przeciągała przez miasto osobliwa procesja: wystro
jeni kajSłani nieśli z powagą gęś, a za nią prowadzono 
na sznurze psa. Ludzie podchodzili do ptaka i skła
dali mu ukłony, po czym obdarowywali prezentami, 
a psa okładano pałkami za karę, że jego przodkowie 
przespali napad Gallów na Kapitol.

Również samiec kury domowej zapewnił sobie na
leżne miejsce w pewnej legendarnej opowieści doty
czącej historii miasta Munster leżącego w Północnej 
Nadrenii-Westfalii nad kanałem Dortmund-Ems. 
Czterysta lat temu, w czasie oblężenia miasta przez 
wojska sąsiedniego księstwa, obrońcom zaczął doku
czać głód. Wobec tego postanowiono ugotować rosół 
dla dzieci z ostatniego zachowanego koguta. Ptak wy
mknął się jednak z rąk oprawcy i wzleciał na mury 
twierdzy. Napastnicy doszli do wniosku, że skoro w 
fortecy jest jeszcze żywy drób, to sytuacja nie przed
stawia się tragicznie i wobec tego wycofali się. Z 
wdzięczności za ocalenie burmistrz Munsteru zamó
wił u najlepszych mistrzów norymberskich dość zna
cznych rozmiarów srebrny posąg koguta z pozłaca
nymi palcami. Obecnie można podziwiać go w ratu
szu tego miasta.

Wróbel domowy nie cieszy się u nas zbyt wielką 
sympatią, bo powoduje znaczne straty w sadach owo
cowych i uprawach zbóż. Natomiast w Nowym Świe-



154 Wszechświat, 1.100, nr 7-8/1999

cie był przez pewien czas otaczany opieką. Nie mogąc 
się bez niego obejść, emigranci europejscy sprowadzili 
pierwszą parę ptaków do Ameryki w 1850 roku. W 
trzy lata później przywieziono już ich kilkaset. Napo
tkawszy dobre warunki i przychylność ludności, za
częły bardzo szybko rozmnażać się i zwalczać inten
sywnie szkodliwe owady. Uwidoczniło się to szczegól
nie w stanie Massachusetts i dlatego wdzięczni Ame
rykanie wystawili im pomnik w bostońskim parku.

Nie zapomniano również o czajkach za ich wydatną 
pomoc w unicestwianiu szarańczy. W połowie ubie
głego wieku w okolicach miasta Salt Lake City w sta
nie Utah pojawili się pracowici Mormoni i przekształ
cili pobliskie obszary pustynne w kwitnące ogrody. 
Ich trud opłacał się sowicie do czasu, gdy nie spadła 
na nich straszna klęska w postaci ogromnych chmar 
szarańczy. W tych ciężkich chwilach wydawało się, 
że zbiory zostały stracone, ale na pola przyleciały 
wielkie stada czajek i zaczęły zwalczać te groźne owa
dy. W nagrodę mieszkańcy miasta ufundowali im 
wspaniały monument. Składa się on z wysokiej gra
nitowej kolumny zwieńczonej globusem z dwiema 
czajkami. U podnóża pionowej podpory sporządzono 
model stawu, w którym kąpią się czajki.

Podobny pomnik wystawiono tym ptakom w  au
striackim mieście Klostemeuburg. Warto jeszcze do
dać, że znajduje się tam słynne opactwo Augustynów 
wraz z zabytkowym, średniowiecznym kościołem.

Wykorzystywanie gołębi pocztowych do przeno
szenia informacji sięga czasów najdawniejszych. Po
sługiwano się nimi w starożytnym Egipcie, Grecji i 
w innych państwach. Spełniały to zadanie również 
podczas wojny francusko-niemieckiej (1870-1871) i w 
czasie pierwszej wojny światowej. Wdzięczni Francu
zi wznieśli im posąg w Paryżu.

Na łamach prasy ukazywały się kilkakrotnie 
wzmianki o pewnym niewiarygodnym epizodzie z 
drugiej wojny światowej. Zaatakowana przez samo
loty niemieckie angielska łódź podwodna zeszła na 
dno i z powodu awarii silnika nie mogła się wynu
rzyć. Wobec przerwania łączności radiowej wypusz
czono przez wyrzutnię torpedową dwa gołębie z od
powiednią informacją. Niebawem przyszła niezbędna 
pomoc, a w bazie marynarki powstał pomnik gołębia 
wykonany z brązu.

Należy również poinformować czytelnika, że we 
Wleniu na Dolnym Śląsku, który prawa miejskie uzy
skał w połowie XIH wieku, stoi na rynku okazały po
sąg dziewczyny z gołębiem jako symbol odbywają
cych się tam w średniowieczu targów gołębi. Odsło
nięto go uroczyście w 1914 roku.

Bardzo pouczająca jest historia gołębia wędrowne
go w USA. Występował on w ogromnych ilościach i 
stał się przedmiotem masowych polowań. Wystarczy 
przypomnieć, że tylko w stanie Michigan zabito w 
1878 r. półtora miliona tych ptaków, a ponad osiem
dziesiąt tysięcy złowiono żywych. Ta masowa rzeź 
doprowadziła do tego, że w ciągu krótkiego czasu 
wytępiono go zupełnie. Celem zwrócenia uwagi na 
tę tragedię odsłonięto w stanie Wisconsin tablicę z 
brązu, na której wyryto następujący napis: „Pamiątka 
dla ostatniego gołębia wędrownego zabitego w 1899 
roku w Babcocku; gatunek ten' wymarł na skutek 
chciwości i lekkomyślności człowieka".

Interesujące pozostało też wydarzenie w Rostowie 
nad Donem. Po zajęciu miasta późną jesienią 1941 r. 
Niemcy wydali rozporządzenie nakazujące uśmierce
nie wszystkich gołębi domowych. Tego wezwania nie 
usłuchał czternastoletni chłopak W. Czerewiczkin, któ
ry za pomocą swych ptaków przesyłał ważne infor
macje wojskowe dla rosyjskiego sztabu w Batajsku. 
Schwytany przez hitlerowców został zamordowany. 
Nie zapomniano o jego patriotycznym czynie i w 
1961 r. uhonorowano go w Rostowie pomnikiem z brą
zu. Na wysokim postumencie widnieje chłopak z od
krytą głową trzymający przy piersi swojego gołębia.

Żuraw jest symbolem nieśmiertelności, długowie
czności i spostrzegawczości. Był atrybutem egipskie
go bóstwa księżycowego Totha, greckiego boga ku
pców i wędrowców —  Hermesa oraz bogini łowów 
i opiekunki zwierząt —  Artemidy.

W niektórych krajach wykorzystywano jego podo
bizny dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w 
drugiej wojnie światowej. Godna uwagi jest rzeźba 
w Czicziku (obwód taszkencki). Zbudowana została 
dzięki ofiarności społeczeństwa. Nad płytą z czerwo
nego granitu kieruje się ku górze stela, koło której 
przelatuje stado żurawi —  dziesięć stalowych pta
ków. Jeszcze jeden ogromny raniony żuraw leży u 
dołu na kamiennej płycie. Śmiertelnie trafiony oddalił 
się od swych towarzyszy i ze smutkiem spogląda za 
nimi. Już nie podniesie się, tak jak nie powstaną ci, 
którzy zginęli na froncie. Prawie identyczne pomniki 
spotykamy w osetyńskiej wiosce Dżuarikau, w osa
dzie Szipucznowo (Kraj Ałtajski) oraz Kisłowodzku.

Natomiast w Niemczech (Bawaria) miejscowe wła
dze postanowiły je uwiecznić z uwagi na ich rzadkość 
na tamtejszym obszarze. Na wysokim wznoszącym 
się postumencie umocowano pięć lecących żurawi 
sporządzonych z brązu. Rozpostarte skrzydła, wy
ciągnięta głowa i wyprostowane nogi zdają się wska
zywać, że patrolują one z powietrza pobliski las.

W ubiegłym stuleciu bemikla kanadyjska była w 
Kanadzie dość pospolita, lecz obecnie liczebność pta
ka stale zmniejsza się. Celem zwrócenia uwagi spo
łeczeństwa na konieczność jej całkowitej ochrony wy
stawiono ładny pomnik. Na prostokątnym cokole stoi 
ogromna stalowa bemikla z rozłożonymi skrzydłami, 
jakby gotowała się do lotu.

Łabędź odgrywał w mitologii wielką rolę. Poświę
cono go m.in. bogini miłości i piękności —  Afrodycie, 
najwyższemu bogu Rzymian —  Jowiszowi i synowi 
Apollina —  Orfeuszowi. Symbolizował nieśmiertel
ność, doskonałość i mądrość. Eksponowano go często 
w baśniach, legendach, na herbach i w utworach mu
zycznych. Najbardziej wyraziście uwidocznił się we 
wspaniałej operze romantycznej Richarda Wagnera 
Lohengrin.

Godna uwagi jest historia łabędzia w Kraju Kwitną
cej Wiśni. Ptaki składające jaja za kołem polarnym na 
Syberii spędzają zimę na niezamarzających jeziorach ja
pońskich wysp Hokkaido i Honsiu. Mieszkańcy tych 
obszarów odnoszą się do nich z wielką życzliwością. 
W  ciągu długiej drogi przelotu wiele ptaków choruje 
i ginie. Aby im pomóc, na wyspie Hokkaido urządzono 
specjalną lecznicę dla osłabionych łabędzi. Na wyspie 
Honsiu w prefekturze Niigata leży wioska Akacuka. 
Tamtejsza szkoła znajduje się na brzegu jeziora, na któ
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rym gromadzą się jesienią przelotne łabędzie. Ucznio
wie bardzo je lubią i opiekują się nimi. W 1962 r. jeden 
z ptaków pozostał i wówczas uczniowie przygotowy
wali mu sadzawkę w pobliżu szkoły. Przyzwyczaił się 
do nich tak, że brał pokarm z ręki i szedł za nimi. Prze
żył trzy lata, a kiedy padł zebrano pieniądze i ufun
dowano mu ładny pomnik. Na wysokim postumencie 
stoi ogromny śnieżnobiały łabędź z wyciągniętą szyją. 
Jego odsłonięcie miało uroczysty charakter.

Spośród wszystkich ptaków orzeł uplasował się na 
czołowym miejscu jako symbol siły, odwagi i potęgi. 
Występuje często w legendach, pieśniach oraz w de
koracjach herbów i sztandarów. Ponadto odtwarzano 
go w dziełach sztuki, a zwłaszcza w rzeźbach.

Stanowił emblemat Persów, Hindusów, Rzymian i 
wojsk Napoleona, a poza tym jest godłem Niemiec, 
USA, Indonezji, Hiszpanii, Austrii, Egiptu i Polski.

Słynny orzeł dwugłowy Austro-Węgier i cesarskiej 
Rosji to podobieństwo do bóstwa staroitalskiego Ja
nusa, którego przedstawiano z głową o dwu twa
rzach, z kluczami i laską.

W Mongolii, gdzie wartość dobrze ułożonego orła do
chodzi do ceny dwóch wielbłądów, wystawiono mu 
ładny pomnik w centrum miasteczka Bajan Ulegej. Na 
wysokim postumencie wznosi się koń, na którym siedzi 
jeździec trzymający ptaka w ręce. Oczy orła są skiero
wane w dół jakby wypatrywał zdobyczy.

Jest tam również model ozdobnej fontanny wraz z 
orłem kąpiącym się w czystej górskiej wodzie. Nato
miast na ścianie miejscowego hotelu znajduje się ory
ginalna płaskorzeźba przedstawiająca orła przednie
go w pogoni za lisem.

Na zakończenie warto przypomnieć jeszcze o sokole, 
który podobnie jak orzeł utkwił głęboko w ludzkiej pa
mięci. Symbolizował rycerskość i bystrość wzroku, a 
w religii chrześcijańskiej —  nawrócenie, ponieważ po
wraca na wezwanie sokolnika. W starożytnym Egipcie 
przedmiotem kultu był sokół Horus (egipskie Horew 
—  wysoki), trafne określenie ptaka, szybującego wy
soko w przestworzach. Identyfikowano go z królem 
Górnego Egiptu obdarzonym nazwą Horus.

Można jeszcze dodać, że w mitologii skandyna
wskiej sokół stanowił jedną z postaci, jakie przyjmo
wał bóg zła i kłótni Loki, a ponadto uosabiał boginię 
miłości Freję i boginię małżeństwa Friggię.

Naszym akcentem świadczącym o atrakcyjności te
go drapieżnego ptaka było Polskie Towarzystwo Gi
mnastyczne „Sokół" założone we Lwowie w 1867 ro
ku. Odegrało ono wielką rolę w krzewieniu tężyzny 
fizycznej i przygotowało społeczeństwo do walki o 
niepodległość.

W krajach Bliskiego Wschodu sokoły cieszą się rów
nież popularnością i są używane do polowania na małe 
ssaki. Przykłady ich uwielbienia dostrzegamy w licz
nych ekspozycjach tych ptaków. Wystarczy wspom
nieć, że w malowniczo położonej nad Zatoką Perską 
stolicy Bahrajnu —  Manamie znajduje się kamienny 
posąg siedzącego sokoła o wysokości 8 metrów.

Wpłynęło 27 / 2999

Roman Karczmarczuk jest emerytowanym nauczycielem

P R Z Y R O D A , E K O L O G I A , Ś R O D O W I S K O

O zniszczeniu największego 
na Płaskowyżu Tarnowskim stanowiska 

chronionego widłaczka torfowego
Proces wymierania gatunków roślin i 

zwierząt na terenie naszego kraju nasila się.
Największe zmiany ze stratą różnorodności 
przyrody dokonują się na torfowiskach i in
nych obszarach podmokłych, których wię
kszość została osuszona i wyeksploatowana 
lub zdegradowana.

Z siedmiu gatunków widłaków, jakie wy
stępują w naszym kraju, widłaczek torfowy 
Lycopodiella inundata (L.) Hołub należy do 
gatunku rzadkiego i narażonego na wygi
nięcie (K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Hei
nrich, Lista roślin zagrożonych w Polsce, wyd.
2, Kraków 1992). Posiada on kategorię V, tj. 
gatunku, który w niedalekiej przyszłości 
znajdzie się w kategorii gatunku wymie
rającego, jeśli nie przestaną działać czynniki 
powodujące jego zagrożenie. Przedrośle te
go widłaka, W  przeciwieństwie do pozosta- Ryc. 1. W idłaczek torfowy Lycopodiella inundata (L.) Hołub. W szystkie zdjęcia 
łych gatunków rozwija się na powierzchni Paw eł Nabożny

ziemi —  w górnej części jest zielone, a więc częściowo 
samożywne. Widłaczek torfowy rozmnaża się rów
nież wegetatywnie wykształcając rozłogi, których 
końce przezimowują i rozwijają się na wiosnę. W Pol
sce występuje na niżu, na stanowiskach rozproszo-
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Ryc. 2. Żołna M erops apiaster

lit

Ryc. 3,4,5. Dewastacja stanowiska widłaczka torfowego w Niwce

nych, mokrych piaskach, torfowiskach, 
wrzosowiskach oraz nad brzegami wód na 
namuliskach. Jest tak jak wszystkie nasze 
widłaki objęty ochroną prawną.

W miejscowości Niwka koło Tamowa 
widłaczek torfowy został odnaleziony w 
1990 roku. Powierzchnia, którą zajmował, 
wynosiła około 5 ha. Gatunek ten rośnie tu
taj na mokrym piasku na terenie kopalni 
kruszywa „Radłów", Rzeszowskiego Przed
siębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług 
Geologicznych „Krusz-Geo" w Rzeszowie. 
Na tym terenie gatunek ten występował 
prawdopodobnie od bardzo dawna, ale 
usunięcie nadkładu ziemi podczas przygo
towania złoża kruszywa do eksploatacji 
spowodowało jego gwałtowną ekspansję na 
nowe odpowiadające mu siedlisko. Rośnie 
on tutaj razem z rosiczką okrągłolistną Dro- 

sera rotundifolia L. —  gatunkiem, który również jest 
objęty ochroną prawną. Występuje tu również czaro- 
stka Wondraczekiego Fossombronia wondraczekii (Cor- 
da)Dum., rzadki wątrobowiec wymierający w Polsce. 
W wale ziemnym powstałym ze ściągniętego nadkła
du od kilku lat istniało miejsce lęgowe żołny Merops 
apiaster —  gatunku ptaka, który w Polsce jest chro
niony ze szczególną troską.

W 1991 roku podjęto starania o objęcie ochroną 
prawną chociaż części tego terenu. Zdawano sobie 
sprawę z istniejącego zagrożenia, jakie stanowią 
prace eksploatacyjne kopalni kruszywa prowadzo
ne w pobliżu stanowisk ww. gatunków. W ycho
dząc z słusznego założenia, że podstawową formą 
ochrony zagrożonego gatunku musi być ochrona je 
go siedliska, prowadzono wieloletnie rozmowy i 
korespondencję między Wojewódzkim Konserwa
torem Przyrody w Tarnowie a Zakładem „Krusz- 
G eo" w Rzeszowie. Starania te doprowadziły do 
pewnych ustaleń. Zgodzono się na utworzenie 
użytku ekologicznego w strefie buforowej pomię
dzy basenem eksploatacyjnym a położoymi w po
bliżu lasami państwowymi Nadleśnictwa Dąbrowa 
Tarnowska, gdzie nie są planowane żadne prace 
ziemne. Lecz jak  dotąd skończyło się na obietniach 
i mimo upływu lat nie zrobiono nic, co pozwoliłoby 
ochronić tą unikalną biocenozę. Na samym stano
wisku występowania widłaczka torfowego rozgry
wa się tragedia. W  jesieni 1998 i na wiosnę 1999 
roku wprowadzono ciężki sprzęt (spychacze, ciąg
niki) i w chwili obecnej (maj 1999 r.) z 5 ha zostało 
już tylko 0,5 ha powierzchni, na której ten rzadki 
gatunek występuje. Podczas dokonywania uzgod
nień terenowych przez przedstawiciela Urzędu 
Ochrony Środowiska w Tarnowie wyrażono rów
nież zgodę na usunięcie hałdy ziemi pochodzącej 
z nadldadu. W ydano w ten sposób również wyrok 
na stanowisko lęgowe żołny, które zostało komplet
nie zniszczone. Brak stanowczości w działaniach na 
rzecz ochrony tego skrawka ziemi doprowadził do 
tego, że na naszych oczach ginie unikalne siedlisko 
z chronionym i gatunkami.

Ryszard K o z i k ,  Paweł N a b o ż n y
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Ryc. 1. Ow ocnik smardza jadalnego M orchella esculetita Pers. Fot. 
R. Kozik

Ryc. 2. Owocnik naparstniczki stożkowatej Verpa conica Sw. Fot. 
P. Nabożny

Smardz jadalny (ryc. 1) jest grzybem w Polsce rzad
kim, objętym całkowitą ochroną. Kategoria zagroże
nia —  gatunek narażony na wyginięcie (V). Jest ga
tunkiem saprofitycznym. Owocniki pojawiają się 
wiosną, w kwietniu i maju, niekiedy już w końcu 
marca. Najczęściej spotkać go można w prześwietlo
nych lasach liściastych, w parkach, ogrodach, zaro
ślach, głównie jednak pod leszczynami, dębami, gra
bami, bukami, jesionami, klonami i wiązami. Jest 
grzybem jadalnym, jednak w stanie surowym wy
kazuje słabe właściwości trujące. Owocnik składa się 
z osadzonej na trzonie główki, która jest jasnobrązo- 
wa, woskowożółtawa lub rzadziej szara, 3-6 cm wy
soka. Ma kształt kulisty lub jajowaty, jest zrośnięta z 
trzonem, w środku pusta. Powierzchnia główki po
kryta jest charakterystycznymi fałdami i jamkowaty- 
mi zagłębieniami o kolistym lub graniastym kształcie 
przypominającym plaster miodu. Są to alweole, które 
znacznie zwiększają powierzchnię na owocniku dla 
powstających w tych miejscach zarodni workowych. 
W Polsce podawany jest z około 40 stanowisk.

Naparstniczka stożkowata (ryc. 2) jest gatunkiem 
objętym całkowitą ochroną. Kategoria zagrożenia — 
gatunek bardzo rzadki (R), o niewielkiej liczbie sta
nowisk, reprezentowanej przez małe populacje, któ
rych byt jest zagrożony. W Polsce podawana jest z 
około 10 stanowisk. Owocniki pojawiają się od kwiet
nia do czerwca, w lasach i zaroślach liściastych, w 
miejscach raczej wilgotnych, widnych, na śródleśnych

Mikologiczne osobliwości w Uroczysku 
„Panieńska G óra" na Pogórzu Wiśnickim

Grzyby obok roślin i zwierząt stanowią osobne kró
lestwo organizmów. Uważa się, że w Polsce występuje 
około 5 tysięcy gatunków grzybów, w tym 4 tysiące 
gatunków to grzyby makroskopowe, tj. gatunki, któ
rych owocniki są widoczne gołym okiem. Niewiele z 
nich jest przez ludzi zauważana i znana. Człowieka in
teresują głównie owocniki grzybów jadalnych. Wiele z 
nich należy do rzadkich w przyrodzie. Ich zagrożenie 
zwiększa fakt posiadania okazałych owocników o 
dziwnych kształtach, czym szczególnie zwracają uwagę 
zbieraczy grzybów.

W tej dużej grupie grzybów wielkoowocnikowych, 
należących do klasy woreczniaków (Ascomycetes), ga
tunkami rzadkimi zasługującymi na miano osobli
wych są: smardz jadalny Morchella esculenta Pers., na
parstniczka stożkowata Verpa conica Sw. oraz pie- 
strzenica infułowata Gyromitra infuła (Schaeff., Fr.) 
Quel.

Jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie te ga
tunki rosną, jest Uroczysko „Panieńska Góra" (331 m 
n.p.m.), leżąca na Pogórzu Wiśnickim, wzgórze po
kryte lasem grądowym na południe od Wojnicza, w 
pobliżu Wielkiej Wsi. W czasie kilku wiosennych 
wycieczek terenowych w kwietniu 1999 roku 
znaleźliśmy właśnie tu owocniki tych trzech rzad
kich i interesujących gatunków.
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Ryc. 3. Ow ocnik piestrzenicy infukiwatej Cyrom itra infuła 
(Schaeff. Fr.) Quel. Fot. P. Nabożny

polanach, obrzeżach lasu, przy drogach. Występować 
może także w starych parkach i ogrodach. Jest ga
tunkiem saprofitycznym. Owocniki są jadalne, zbu
dowane z główki osadzonej na trzonie. Główka ma

D R O B

Homoseksualizm wśród zwierząt

Zachowania homoseksualne wśród ludzi uchodzą 
obecnie w wielu kulturach za nienaturalne, a często 
są lub były surowo karane, chociaż występują z pew
nością częściej, niż to się przyznaje. Uważano je za 
wynaturzenie, a zachowania homoseksualne wśród 
nieskażonych cywilizacją zwierząt były niedostrzega
ne, traktowane jako rzadkie przypadki, związane 
bądź z zachowaniem dominującym, bądź omyłką co 
do płci partnera. Wiele badań wskazujących na ist
nienie takich zachowań, jak np. materiały zebrane 
przez Lindę Wolfe w połowie lat 70., w których doku
mentowała homoseksualne zachowania dziko żyją
cych samic makaków w Japonii, traktowano wręcz 
jako fałszerstwa. Zapewne nie bez wpływu na stosu

kształt dzwonkowaty lub stożkowaty, naparstkowa- 
ty, o wymiarach 2-4 x 1-1,5 cm.

Główka jest gładka, bez wgłębień, lub pionowo po
fałdowana, niekiedy bruzdkowana, brązowa, od oli- 
wkowobrązowej do ciemnobrązowej, nieprzyrośnięta 
do trzonu. Trzon jest cylindryczny, białawy, kremo
wy, bladożółty, o wymiarach 5-15 x 1-2 cm. z deli
katnymi poprzecznymi zmarszczkami o różnej dłu
gości, w środku pusty.

Piestrzenica infułowata (ryc. 3). Kategoria zagroże
nia —  gatunek narażony na wyginięcie (V). W Polsce 
rzadki, podawany z około 30 stanowisk. Główka 
owocnika nieregularnie pofałdowana, z dwiema, 
rzadziej trzema lub czterema skierowanymi ku górze 
fałdami, nadającej jej wygląd infuły, ciemnokaszta- 
nowata lub czerwonobrązowa do 8  cm szerokości i 
takiej samej wysokości. Trzon biały zwykle jednako
wej grubości na dole i górze. Pojawia się głównie 
jesienią, chociaż owocniki jej rzadko mogą wystę
pować również wiosną (B. Gumińska, W. Wojewoda 
1985) i właśnie znalezienie jej w kwietniu tego roku 
na Panieńskiej Górze jest tego potwierdzeniem. 
Owocniki piestrzenicy infułowatej są jadalne, lecz z 
powodu rzadkości występowania powinna być osz
czędzana, a w przyszłości objęta ścisłą ochroną ga
tunkową.

Zbliżają się wakacje, dla wielu jest to czas spacerów 
po lesie, czas grzybobrania. Pamiętajmy, że podsta
wowymi warunkami ochrony wielu grzybów jest ich 
znajomość, zaniechanie rozgrzebywania ściółki, re
zygnacja ze zrywania i niszczenia owocników niezna
nych gatunków i powszechnie uważanych za trujące 
(np. muchomorów). Aby je chronić, potrzebne jest 
zgłębianie wiedzy o grzybach, ich znaczeniu w śro
dowisku przyrodniczym. Regułą powinien być zakaz 
zrywania owocników chronionych gatunków i zbiór 
w parkach narodowych oraz rezerwatach.

Ryszard K o z i k ,  Paweł N a b o ż n y

I A Z G I

nek do badań homoseksualizmu u zwierząt były oso
biste poglądy uczonych na moralność, a także trud
ność wytłumaczenia powstania i istnienia takich za
chowań w kategoriach teorii ewolucji i socjobiologii.

Zmieniające się odnoszenie do homoseksualizmu 
jako zjawiska społecznego spowodowało większe 
zainteresowanie się takimi zachowaniami wśród 
zwierząt. Jest też prawdopodobne, że zwolennicy 
równouprawnienia preferencji homo- i heteroseksu
alnych mogli poszukiwać w istnieniu homoseksuali
zmu w świecie zwierzęcym dowodu na normalność 
tego typu zachowań u człowieka.

W  bieżącym roku pojawiła się książka Bruce'a Ba- 
gemihla (Biological Exuberance: Animal Homosexuality 
and Natural Diversity, St Martin's Press, New York), 
w której autor przedstawia wyniki swoich poszuki
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wań w literaturze przedmiotu i w bezpośrednich kon
taktach z badaczami. Dzieło Bagemihla, w którym 
przedstawia on profile zachowań seksualnych 470 ga
tunków zwierząt, dowodzi, że homoseksualne zacho
wania wśród ssaków i ptaków nie są niczym wyjąt
kowym.

Część krytyków, zwłaszcza kręgi dziennikarskie, 
przyjęły książkę Bagemihla entuzjastycznie, traktując 
ją  jako kamień milowy w rozwoju nauki. Część przy
jęła ją  krytycznie, zwłaszcza odrzucając proponowane 
przez Bagemihla bardzo spekulatywne, niedarwino- 
wskie wyjaśnienie powstania homoseksualizmu u 
zwierząt, opierające się na teorii chaosu i danych 
antropologicznych. Nie podważa się jednak faktu, że 
istotną wartością tego opracowania jest olbrzymia 
ilość materiału obserwacyjnego, przedstawiona na 
750 stronach.

Jak wynika z badań Bagemihla, zachowanie homo
seksualne nie jest zachowaniem jednorodnym, ale bar
dzo zróżnicowanym, począwszy od lesbijskich par 
mew dzielących gniazdo i wspólnie opiekujących się 
potomstwem, a skończywszy na homoseksualnych or
giach samców manatów. Jest rzecżą interesującą, że o 
ile najczęściej zachowanie homoseksualne przypomina 
zachowania heteroseksualne, pojawiają się jednak nie
kiedy zachowania swoiste, jak np. piruety taneczne, 
którymi samiec struś zaleca się tylko do innych sam
ców, a nigdy do samic, czy też zabawy w chowanego 
będące wyłącznie częścią składową zachowania homo
seksualnego samic makaków. W około jednej czwartej 
przypadków Bagemihl doszukuje się objawów czuło
ści. Są to zachowania bez bezpośredniego kontaktu ge
nitalnego, ale z wyraźnymi podtekstami seksualnymi. 
Tu przytacza on ocieranie się głowami i wzajemne ta
rzanie się samców lwów, czy czochranie się i lizanie 
u samców wampirów, czemu towarzyszy wyraźna ere
kcja. Wiele gatunków uprawia homoseksualny seks: 
obserwowano to pomiędzy samicami jeża i samcami 
orangutanów. Prawie każdy typ zachowania homose
ksualnego człowieka znajdnje swój odpowiednik w 
świecie zwierzęcym.

Wiedza o zachowaniach homoseksualnych wśród 
zwierząt nie jest powszechna, a nawet wydaje się, że 
jest trochę utajniana. Chociaż pierwsze doniesienia o 
zachowaniach homoseksualnych u naczelnych opub
likowano 75 lat temu, o ich istnieniu nie wspomina 
się zazwyczaj w podręcznikach prymatologii.

Jeżeli już nie można nie wspominać o tego typu 
zachowaniach, często odmawia się im kontekstu se
ksualnego. Wiąże się to również z trudnością wyjaś
niania ich powstania w przebiegu ewolucji. Tłumaczy 
się więc je jako wyraz zabawy, pomyłki co do płci 
lub chęci wykazania przewagi. Większość amerykań
skich zoologów odrzucała możliwość, aby zachowa
nia homoseksualne łączyły się z przyjemnością.

Chociaż często kwestionowano, czy opisywane jako 
zachowanie seksualne zwierząt ma podłoże erotycz
ne, nawet najwięksi sceptycy nie mogą zaprzeczyć 
powszechności rzeczywistych zachowań homoseksu
alnych u najbliższego kuzyna Homo sapiens, szympan
sa bonobo. Szympansy te są bardzo aktywne seksu
alnie i poszukują partnerów bez względu na wiek i 
płeć. Stosunki homoseksualne obserwowuje się bar
dzo często zarówno pomiędzy samcami, jak i sami

cami. Przypuszcza się, że zachowanie to ma na celu 
wzmocnienie więzi osobniczych i unikanie rywaliza
cji, o którą może być łatwo, ponieważ szympansy bo
nobo żyją i zdobywają pokarm w dużych, liczących 
ponad 20 osobników grupach. Tak więc u szympan
sów bonobo wysoka aktywność homo- i heteroseksu
alna miałaby istotne znaczenie: seks łagodzić ma oby
czaje. Jak się wydaje, strategia ta jest skuteczna i spo
łeczności szympansów bonobo wydają się żyć bar
dziej harmonijnie niż społeczności szympansów wła
ściwych.

Bagemihl przypuszcza, że obserwujemy jedynie 
niewielką część zachowań homoseksualnych wśród 
zwierząt, gdyż u wielu gatunków różnice między 
płciami są dla człowieka niewidoczne. Klasyczny był 
przypadek Zoo w Edynburgu, gdzie trzeba było 
zmieniać imiona hodowanych tam pingwinów kró
lewskich, kiedy na przykład okazało się, że zgodnie 
współżyjąca ze sobą para Erik i Dora okazała się sa
micami (Erik został Eriką).

Interesujące badania nad rzadkim gatunkiem rybo- 
łówki różowej przeprowadzili łan Nisbet i Jeremy 
Hatch na Ptasiej Wyspie w Massachussetts. Okazało 
się, że 14% gniazd opiekują się pary „lesbijskie". Cho
ciaż wydaje się, że takie „małżeństwa" nie mają wa
loru przystosowawczego (parze udaje się z reguły 
wychować tylko jedno pisklę, a więc jedna partnerka 
ma zerowy sukces reprodukcyjny), sytuacja by się 
zmieniła, gdyby okazało się, że partnerki są między 
sobą spokrewnione. Badania, czy rzeczywiście takie 
pokrewieństwo zachodzi, są obecnie prowadzone 
metodą daktyloskopii DNA.

Bagemihl sądzi zresztą, że homoseksualizm nie musi 
mieć znaczenia adaptacyjnego w ściśle genetycznym 
znaczeniu, aby być zjawiskiem realnym. Jego badania 
nad zachowaniem makaków japońskich wskazują, że 
samice wchodzące w związki homoseksualne nie uży
wają ich ani dla ustalenia pozycji w stadzie, ani dla two
rzenia trwałych związków, ale są to związki przelotne, 
o charakterze zapewne czysto hedonistycznym. Wystę
pują one również wówczas, gdy samice mają w stadzie 
partnera męskiego do dyspozycji.

Nie ulega wątpliwości, że problem homoseksuali
zmu wśród zwierząt będzie jeszcze długi czas budzić 
kontrowersje, a brak zainteresowania nim przez wiele 
lat i obecnie wzmożone zaciekawienie wiążą się w 
dużej mierze z przemianami kulturowymi i polityką 
społeczną. Niemniej wydaje się, że istnieje wiele do
wodów na to, że homoseksualizm dość powszechnie 
występuje w świecie zwierzęcym i nie ma dowodów, 
aby był on czynnikiem zmniejszającym przystosowa
nie zwierząt w walce o byt.
New Sci. 1999, 163, z. 2198 (7 VIII 1999) J. L  a t i n i

Wystąpienie larw i poczwarek Eństalis 
tenax (Diptera: Syrph.id.ae) w śrucie sojowej

Rodzina bzygowate (Syrphidae) obejmuje ponad 
4600 gatunków muchówek, spośród których ponad 
300 występuje w Polsce. Biologia różnych gatunków 
należących do tej rodziny jest bardzo zróżnicowana. 
Dorosłe postacie odżywiają się pyłkiem i nektarem
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kwiatów, gromadząc się najczęściej na łąkach, mie
dzach, polanach śródleśnych, w ogrodach itp. Nato
miast występują zdecydowane różnice w sposobie 
odżywiania się larw różnych gatunków. Larwy nie
których bzygowatych są drapieżne i atakują mszyce 
i larwy pluskwiaków różnoskrzydłych odgrywając 
poważną rolę w zwalczaniu szkodników. Spotyka się 
także bzygowate roślinożerne, spośród których pew
ne gatunki powodują szkody w rolnictwie. Niektóre 
gatunki są koprofagiczne i żyją np. na nawozie byd
lęcym. Spotyka się też gatunki pasożytnicze atakujące 
np. gniazda os i trzmieli. Osobną grupę stanowią ga
tunki, których larwy występują w środowisku wod
nym lub w wilgotnej, torfiastej glebie i na bagnach. 
Do tej ostatniej grupy należy cała podrodzina Erista- 
linae. Larwy muchówek z rodzaju Eristalis żyją w wo
dzie stojącej i w ściekach, gdzie odżywiają się gniją
cymi substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, odgry
wając tym samym dużą rolę w procesie oczyszczania 
tych zbiorników.

W lipcu 1998 r. na pryzmie importowanej śruty so
jowej składowanej w gospodarstwie rolnym w miej
scowości Staszyce gm. Wierzbica (woj. chełmskie; 
obecnie lubelskie) stwierdzono obecność żywych larw 
i poczwarek muchówek bzygowatych. Oznaczenie 
gatunku przeprowadzono na podstawie budowy 
osobników dorosłych (much), które wyszły z poczwa
rek. Okazało się, że muchówki te należą do gatunku 
Eristalis tenax, który jest najpospolitszym w Polsce ga
tunkiem z rodzaju Eristalis.

Osobniki dorosłe E. tenax można spotkać na kwia
tach w pobliżu zbiorników wodnych w okresie od 
maja do późnej jesieni. Ciało ich ma długość 15-19 
mm. Czoło i twarz są żółte, brunatno owłosione. Czo
ło nad czułkami posiada ciemną, brunatną plamę. Na 
twarzy znajduje się ciemnobrunatna pręga. Czułki są 
brunatne, a ich wić jest naga, tułów szary, gęsto biało 
owłosiony, a tarczka szarożółta. Nogi są brunatne, 
często przy podstawie ud i goleni jasne. Odwłok ma 
barwę od brudnożółtego do czerwonego.

Larwy E. tenax żyją w środowisku wodnym, w wo
dach stojących, datach kloacznych i ściekach. Są one 
robakowate, wydłużone. Szkielet głowy jest dość sil
nie rozwinięty. Ze względu na występowanie w śro
dowisku wodnym ich tylny koniec ciała jest silnie wy
dłużony w rurkę oddechową —  syfon. Syfon może 
ulegać skróceniu i wydłużeniu w znacznym stopniu, 
gdyż zbudowany jest z pierścieni ułożonych telesko
powo. Na końcu syfonu znajduje się pęczek rzęsek. 
Ułatwia on utrzymanie się tego syfonu na powierz
chni wody. Dzięki specyficznej budowie syfonu larwa 
może przebywać pod wodą na głębokości 10  cm, a 
niekiedy nawet głębiej. Wyrośnięte larwy wychodzą 
z wody i przepoczwarczają się w suchych miejscach. 
Miejscami przepoczwarczenia się larw mogą być tak
że różnego rodzaju budynki, gdzie larwy i poczwarki 
nie są niepokojone.

Wyjaśnienie występowania larw i poczwarek E. te- 
nax tkwi w sposobie przepoczwarczania się tych mu
chówek. Śruta sojowa była przechowywana luzem (w 
pryźmie) w budynku drewnianym (szopie). Na stry
chu szopy znajdowały się puste worki i rzadko kto
kolwiek tam zaglądał. Larwy E. tenax rozwijały się

prawdopodobnie w pobliskim, częściowo zarośnię
tym stawie. Wyrośnięte larwy tego gatunku, jak już 
uprzednio podano, przepoczwarczają się w różnych, 
suchych miejscach, gdzie nie są niepokojone. Wybrały 
one wspomniany strych, na którym przechowywano 
worki, gdyż znalazły odpowiednie warunki do prze- 
poczwarczenia się. Pomieszczenie w którym składo
wano worki, miało nieszczelną podłogę z desek. 
Przez szczeliny w podłodze larwy muchówek spada
ły na pryzmę śruty sojowej, gdzie następowało ich 
przepoczwarczenie, a następnie wylot dorosłych mu
chówek (oznaczenie przeprowadzono w oparciu o 
owady dorosłe). Obecność owadów na pryzmie śruty 
zaniepokoiło jej właściciela, który sądził, że pojawiły 
się u niego jakieś nieznane mu szkodniki magazyno
we. Powiadomił nawet o tym fakcie pracowników In
spekcji Ochrony Roślin i poprosił o udzielenie pomo
cy w tej sprawie. Tymczasem larwy i poczwarki je
dynie zanieczyściły zewnętrzną warstwę pryzmy śru
ty, nie spowodowały natomiast bezpośrednich usz
kodzeń produktów.

W dostępnej literaturze nie znleziono informacji o 
podobnych przypadkach występowania różnych sta
diów rozwojowych bzygowatych. Dlatego poczynio
na obserwacja jest niewątpliwie godna uwagi i sta
nowi interesujący przyczynek do biologii tych cieka
wych muchówek. Jednocześnie wskazuje ona na ko
nieczność dokładnego oznaczenia owadów występu
jących w przechowywanych produktach przed pod
jęciem ewentualnej decyzji odnośnie do poddania 
tych produktów określonym zabiegom chemicznym, 
takim jak np. gazowanie. W produktach mogą poja
wić się zupełnie przypadkowo różne gatunki owa
dów, które nie powodują szkód i nie są w stanie prze
żyć na produktach przez dłuższy okres czasu. Takie 
produkty wystarczy często po prostu oczyścić, aby 
usunąć zazwyczaj martwe osobniki owadów. Nie jest 
natomiast konieczne stosowanie w takich przypad
kach kosztownego zabiegu fumigacji (gazowania).

Autor chciałby podziękować Pani Prof. dr hab. Reginie 
Pisarskiej (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa) za 
udzielenie pomocy w oznaczeniu gatunku Eristalis tenax.

W itold K a r n k o w s k i

Skorpiony jako łup żab i ropuch

Mimo swojej jadowitości skorpiony często padają 
łupem innych zwierząt (szczególnie kręgowców). 
Około 150 gatunków różnych zwierząt poluje na 
skorpiony, z czego ptaki stanowią około 37%, jasz
czurki —  34%, ssaki —  18%, żaby i ropuchy —  6% 
i węże —  5%. Z płazów bezogonowych do tej pory 
zjadanie skorpionów obserwowano u 7 gatunków 
(Bufo cognatus, B. compactilis, B. terrestris i Scaphiopus 
couchii w Ameryce Północnej, Bufo melanostictus w 
Singapurze oraz B. regularis i B. adspersus w południo
wej Afryce). Jak z tego widać, większość gatunków 
płazów żerujących na skorpionach stanowiły ropu
chy. W r. 1995 opisano obserwacje nad zjadaniem
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skorpionów przez Leptodactylus pentadactylus (rodzina 
Leptodactylidae) w Ameryce Południowej.

Kolejnym gatunkiem zjadającym skorpiony jest lądo
wa żaba z Madagaskaru Plethodontohyla inguimlis. Jest 
to pierwszy taki przypadek w rodzinie Microhylidae i 
pierwszy znany przypadek z Madagaskaru. Badając 
zawartość żołądka osobnika tej żaby znaleziono dwa 
skorpiony z gatunku Grosphus madagascarensis należą
cego do najbardziej pospolitych na Madagaskarze. Ża
by tego gatunku mają długość około 100 mm, nato
miast skorpiony miały długość 45-50 mm. Oba osob
niki skorpionów były dorosłe i stanowiły parę, być mo
że więc zostały złapane przez żabę w czasie godowym.

Autorzy notatki sugerują, że duże żaby lądowe mo
gą być aktywnymi drapieżnikami mogącymi wywie
rać wpływ na ograniczenie liczebności populacji skor
pionów. Jednocześnie autorzy zwracają uwagę, że w 
związku z globalnym zmniejszeniem się populacji 
płazów w różnych rejonach, mogłoby zabraknąć istot
nego ogniwa wpływającego na liczebność niektórych 
gatunków skorpionów.

Brit. Herpetol. Soc. Buli. 1997. No. 60: 26-28 Antoni Ż y ł k a

Odbrązowianie delfinów
Opowieści o delfinach sprawiły, że przywykło się 

uważać je za zwierzęta miłe oraz inteligentne. Niestety, 
wcale tak być nie musi. Od dłuższego już czasu za
kłopotanie naukowców budzą morderstwa młodych 
delfinów, których sprawcami są starsze osobniki. Na 
wybrzeżach Szkocji, a przede wszystkim na wodach 
wokół USA i Australii z roku na rok znajduje się coraz 
większą liczbę młodych delfiniątek pogryzionych w 
sposób nie pozostawiający wątpliwości, że uczyniły to 
starsze delfiny. Liczne złamania i uszkodzenia głowy 
oraz klatki piersiowej każą się, co gorsza, domyślać, że 
celem zadawanych ran miało być spowodowanie 
śmierci. Przyczyny takiego postępowania delfinów, 
zwierząt uważanych dotąd za bardzo spokojne, są 
wciąż niejasne. A problem jest palący, gdyż podobne 
zabójstwa zaczyna się obserwować u jeszcze jednych 
morskich ssaków, u wielorybów.

Naukowcy wysunęli kilka hipotez, w których sta
rają się wytłumaczyć tak dziwne zachowanie delfi
nów. Po odrzuceniu założenia, że zabójstwa są efe
ktem zabaw, coraz więcej uczonych przychyla się do 
.seksualnych frustracji, jako czynnika wyzwalającego 
mordercze instynkty morskich ssaków. Nie zważając 
na dochodzący zza grobu śmiech Z. Freuda, uczeni 
powiadają, że agresja u ssaków, prowadząca do mor
dowania osobników tego samego gatunku, niemal za
wsze ma tło seksualne. Samce delfinów wiedząc, że 
nie mogą zbliżyć się do samic w okresie wykarmiania 
młodych, usuwają przeszkodę mordując małe. Zga
dza się to poniekąd z badaniami prowadzonymi w 
Australii, podczas których zaobserwowano zbliżenie 
delfinów zaledwie w parę dni po tym, jak samica stra
ciła swe potomstwo.

Możliwe jest jednak również inne wyjaśnienie. 
Zmniejszająca się ilość ryb wywołuje stres u delfinów, 
które kierując swą agresję przeciwko najsłabszym uła
twiają tym samym zdobycie pożywienia starczym

osobnikom. Jakiekolwiek wyjaśnienie przyjąć, za każ
dym razem okazuje się, że pływające w morzach i oce
anach delfiny mało mają wspólnego z tymi, które zna
ne są z filmów i opowiadań. Szczególnie, że na mar
ginesie badań zjawiska morderstw młodych delfinów 
zakwestionowano też inteligencję tych zwierząt Nie
umiejętność radzenia sobie w coraz mniej przyjaznym 
morskim środowisku, w którym nie tylko pożywienia 
jest mniej ale i wody są bardziej skażone, może wy
woływać napady szalu i niezrozumiałe dążenie do zni
szczenia gatunku. Takie zachowanie zakłada jednak 
mały stopień inteligencji, powodujący, że zwierzęta nie 
potrafiąc znaleźć lepszego rozwiązania trapiących je 
środowiskowych kłopotów zaczynają postępować de
strukcyjnie.

Dowodów na słabą inteligencję delfinów dostarcza
ją  badania Onura Guntiirkiina z uniwersytetu w Bo- 
hun i Lorenzo von Fersena z uniwersytetu w Nurem- 
bergu. Obaj uczeni wskazują na proporcjonalnie 
mniejszą objętość móżdżku delfinów, w stosunku do 
wielkości ich mózgu, oraz podkreślają, że również gę
stość móżdżku jest u delfinów mniejsza anieli u ssa
ków lądowych. Tymczasem móżdżek właśnie uwa
żany jest za siedzibę inteligencji. Gdy porównano pa
rametry mózgu delfina z mózgiem szczura, okazało 
się, że gryzoń jest zwierzęciem mądrzejszym i bar
dziej przebiegłym. Nie powinno więc dziwić, że 
szczury świetnie sobie radzą w każdym niemal śro
dowisku, delfiny zaś reagują niezrozumiałą, wymie
rzoną w podstawy swego gatunku agresją, ilekroć w 
swoim środowisku napotkają przeszkody. Zasobne w 
pokarm środowisko wodne rozleniwiło umysły del
finów, które nie umieją już rozwiązywać swych pro
blemów egzystencjalnych. I tu przypomina się znana 
reguła psychiatrów, którzy sldonność do psychozy 
maniakalno-depresyjnej wiążą z cieplarnianymi wa
runkami, w jakich dorastają ludzie. Czyżby więc del
finy były podobne do ludzi? Jeszcze niedawno chcie
libyśmy, aby tak właśnie było, ale teraz —  w kontek
ście morderczych instynktów i wątpliwej inteligencji 
—  nikt chyba nie jest już tego pewien.

M irosław  L a s z c z a k

Najjadowitsze pająki świata

Z całą pewnością nie każdego pociągają, czy choćby 
interesują pająki. U większości ludzi bowiem zbyt głę
boko jest zakorzeniona niechęć do tych fascynujących 
zwierząt, a często wręcz odraza i zabobonny strach 
przed nimi. Można byłoby zastanawiać się nad przy
czynami takiego stanu rzeczy. Które z cech tych zwie
rząt wywołują takie odczucia? Ich skryty tryb życia, 
sposób odżywiania, wygląd, aktywność dobowa, czy 
może fakt jadowitości pająków? Niektóre książki i fil
my, zwłaszcza te o nieco lżejszej tematyce obfitują w 
„pająkopodobne" monstra. Mało kto stawia znak 
równości między kłami ukochanego Burka czy pazu
rami mruczącego kota.

Samo słowo „jad" wzbudza w większości z nas nie
przyjemne emocje, a przecież wytwarzanie różnych 
substancji toksycznych przez istoty żywe nie należy
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do rzadkich w otaczającym nas świecie. Dotyczy to 
zarówno zwierząt, jak i roślin. Trucizny spotykane w 
świecie zwierzęcym stanowią broń chemiczną, która 
może służyć do celów zaczepnych lub obronnych. 
Wytwarzanie jadów obserwuje się szczególnie często 
u zwierząt powolnych, których szanse ucieczki przed 
wrogiem lub doścignięcia potencjalnej ofiary są za
zwyczaj znikome.

W rzędzie Araneida (pająki) gruczoły jadowe spo
tykamy u wszystkich jego reprezentantów z wyjąt
kiem przedstawicieli rodziny Uloboridae. Uchodzą one 
przy końcu pazura szczękoczułków. Jad, będący naj
częściej neurotoksyną lub też mający działanie hemo- 
lityczne, zabija zdobycz równej wielkości jak pająk i 
tylko wyjątkowo, np. u przedstawicieli rodzaju Latro- 
dectus, jest śmiertelny dla mniejszych ssaków, a może 
być groźny nawet dla człowieka. Zazwyczaj jednak 
szczękoczułki pająków nie są dostatecznie silne, by 
przebić zdrową skórę dorosłego człowieka. Większo
ści małych i średnich pająków udaje się wprowadzić 
jad do organizmu ludzkiego tylko przez ukąszenie 
miejsca skaleczonego lub o wyjątkowo delikatnej skó
rze. Pamiętać jednak należy, że jad pająka może mieć 
różne działanie na różne zwierzęta. Ten sam jad, któ
ry jest zabójczy dla jednego rodzaju, może być nie
szkodliwy dla innego. Nie zawsze zależy to od roz
miarów ofiary —  „czarna wdowa" Latrodectus mactans 
potrzebuje do zabicia żaby 160 razy więcej jadu, niż 
do zabicia kury —  co z kolei nie dotyczy innego ptaka 
tej samej wielkości. Nawet osobniki tego samego ga
tunku mogą różnie reagować na ukąszenie tego sa
mego pająka —  jedne natychmiastową śmiercią, inne 
brakiem jakichkolwiek objawów chorobowych.

Europa jest kontynentem nieobfitującym w gatunki 
jadowite i mimo że, jak obliczono, w jednym trans
porcie bananów może znajdować się do 2000  pają
ków, z których część bywa jadowita, jej klimat nie 
sprzyja rozwojowi przypadkowych emigrantów, któ
rym udałoby się ominąć wszelkie zabezpieczenia i 
środki ostrożności uniemożliwiające ich rozprzestrze
nianie.

Wśród pająków właściwych (sekcja Labidognatha) za 
bardzo niebezpieczne uważa się niektóre gatunki na
leżące do 4 rodzin: Theridiidae, Sicariidae, Ctenidae i Ly- 
cosidae.

Przegląd pająków jadowitych powinniśmy niewąt
pliwie rozpocząć od wspomnianej już, należącej do 
rodziny Theridiidae, legendarnej „czarnej wdowy" La- 
trodectus mactans. Pająk ten jest szeroko rozpowszech
niony na kuli ziemskiej. Generalnie przyjmuje się, że 
występuje obecnie na wszystkich kontynentach, 
głównie w pasie klimatu tropikalnego po śródzie
mnomorski. Jest to pająk niewielki, zaledwie ok. 1- 
centymetrowy, całe jego ciało jest słabo owłosione. Na 
spodzie kulistego, czarnego odwłoka znajduje się 
charkterystyczna czerwona plamka. Ukąszenie Latro
dectus mactans początkowo wywołuje ból podobny do 
tego, jaki wywołuje ukłucie pszczoły. Po 2-3 godzi
nach wzmaga się on i rozszerza na całe ciało. Wy
dzielina jadowa „czarnej wdowy" jest niezwykle silną 
neurotoksyną. Oprócz podwyższenia ciepłoty ciała 
obserwuje się dodatkowo objawmy ogólnego zatrucia, 
zimne poty, bezdech oraz zaburzenia w funkcjono
waniu układu krwionośnego. Jeżeli objawy zatrucia

nie ustąpią do 48 godzin od momentu ukąszenia, na
stępuje śmierć, której, obok zatrzymania akcji serca, 
najczęstszą przyczyną bywa paraliż mięśni oddecho
wych. W chwili obecnej surowice na jad tego pająka 
są powszechnie dostępne w rejonach jego występo
wania.

Ciekawy jest fakt, iż gatunek ten można określić ja
ko mało agresywny, jednakże samica w okresie roz
rodu może zaatakować człowieka w momencie, gdy 
uzna go za realne zagrożenie dla siebie lub swojego 
potomstwa.

Do rodziny Theridiidae należą także: karakut Latro
dectus trededmguttatus, „czerwona wdowa" Latrodec
tus bishopi, „północna czarna wdowa" Latrodectus va- 
riolus, „brązowa czarna wdowa" Latrodectus geometica 
oraz „zachodnia czarna wdowa" Latrodectus hesperus, 
których jad jest w takim samym, lub tylko minimal
nym stopniu śmiertelny dla człowieka jak jad Latro
dectus mactans.

Do rodziny Sicariidae należy Loxosceles recluta — 
słynny „brunatny pająk" występujący w wielu sta
nach USA. Jego jad ma działanie hemolityczne. W 
80% wypadków ukąszenie wywołuje miejscową mar
twicę tkanek. Pozostałe 20% przypadków najczęściej 
kończy się śmiercią na skutek silnej hemolizy krwi, 
której efektem jest zatrzymanie wydzielania moczu. 
Tak samo jak w wypadku „czarnej wdowy" pająka 
tego można określić jako łagodnego. Przesiaduje zwy
kle w miejscach ciemnych, trudno dostępnych, w so
sach drewna, pod kamieniami, cegłami, w piwnicach 
i na poddaszach. Kąsa jedynie wtedy, gdy zostanie 
„zaatakowany" —  co można identyfikować np. z 
przypadkowym przyciśnięciem.

Jakkolwiek Latrodectus mactans i Loxosceles recluta są 
zwierzętami z natury łagodnymi, tak należący do ro
dziny Ctenidae —  Phoneutria fera  jest wyjątkowo agre
sywny. Jest to pająk zaliczany do jednych z najjado
witszych na świecie. Żyje wyłącznie w Ameryce Po
łudniowej. W porze deszczowej pająki te szukają 
schronienia w zabudowaniach. Odkryte nie uciekają, 
lecz stają do walki. Przybierają wówczas charaktery
styczną postawę obronno-zaczepną —  wznoszą mia
nowicie głowotułów i przednią parę odnóży, przy 
czym można znaleźć w literaturze doniesienia o fa
kcie „roszenia", tj. samoistnego wypływu jadu z gru
czołów jadowych. Wydzielina jadowa Phoneutria fera  
jest wyjątkowo toksyczna. Obliczono, że jednorazowo 
wydzielona porcja jadu wystarcza do uśmiercenia ok. 
500 myszy o wadze 20 g każda. Do skutków choro
bowych wywołanych toksycznością jadu zwykle do
łączają wtórne zakażenia bakteryjne, powodujące ro
pienie rany.

Do rodziny Lycosidae należą liczne gatunki z rodza
ju Lycosa (tarantula). Ich wydzieliny jadowe także za
wierają substancje hemolityczne. Jednym z najbar
dziej znanych przedstawicieli tego rodzaju jest wy
stępująca w Brazylii Lycosa raptoria, której ukąszenia 
wywołują rozległe i trudne do wyleczenia zmiany ne
krotyczne.

Fauna Polski nie obfituje w gatunki będące szcze
gólnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. 
Najjadowitszym z pająków krajowych jest niewątpli
wie Chdracanthium punctorium —  kolczak zbrojny na
leżący do rodziny Clubionidae. Znany jest on z nieli
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cznych stanowiska w dawnych województwach: kra
kowskim, tarnobrzeskim, wałbrzyskim i wrocła
wskim. Samica tego gatunku buduje wśród traw ko
kon wielkości gołębiego jaja. Podczas opieki nad ko
konem, a później potomstwem jest zdecydowanie 
agresywna. Jej ukąszenie powoduje dość bolesny, 
trwający kilka dni odczyn zapalny i objawy ogólnego 
zatrucia.

Innym, stosunkowo niebezpiecznym krajowym pa
jąkiem jest Argyroneta aquatica —  pająk topik (rodzina 
Argyroneidae). Pająk ten żyje w strefie przybrzeżnej 
stawów i jezior. Najczęściej kąsa w momencie, gdy 
zostanie przypadkowo przydepnięty. Dodatkowo jest 
on wyjątkowo wrażliwy na gwałtowne zmiany ter
miczne, dlatego bardzo często jego „ofiarami" bywają 
niedoświadczeni obserwatorzy. Wyłowiony, z najczę
ściej chłodniejszej od otaczającego otoczenia wody, 
kąsa „ciekawskiego" napastnika. Jednakże gdy pozo
stawiony na brzegu zbiornika zdąży przyzwyczaić się 
do panującej poza jego naturalnym środowiskiem 
temperatury, pozwala się przenieść na rękę bez ry
zyka ukąszenia. Wydzielina jadowa pająka topika po
woduje bóle głowy i stawów, osłabienie, kolkę, krwa
we wylewy w komórkach podskórnych, ostry ból i 
reakcję zapalną w miejscu ukąszenia utrzymujące się 
do kilku dni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że po
dobne objawy wywołuje ukąszenie kolczaka zbrojne
go-

Inne gatunki stosunkowo niebezpiecznych pająków 
występujących w Polsce to: Araneus diadematus — pa
jąk krzyżak, Dolomedes fimbriatus —  kłębosz białobrze- 
gi oraz niektórzy przedstawiciele rodziny Agelenidae. 
Wydzieliny jadowe tych pająków zawierają hemoli- 
zyny i związki neurotropowe, jednakże są to substan
cje stosunkowe słabe. Warto zaznaczyć, że przedsta
wiciele wszystkich z wymienionych gatunków są sto
sunkowo dużymi pająkami, osiągającymi nawet do 
20  mm, których szczękoczułki mają zdolność przebi
cia skóry człowieka.

Jady to specyficzne trucizny, które dzięki swym 
właściwościom chemiczno-fizycznym powodują cho
robę, a nawet śmierć, po dostaniu się już w minimal
nych ilościach do organizmu zwierzęcego. Jednak po
wyższe stwierdzenie możemy zastosować również do 
wielu stosowanych lekarstw. Obecnie coraz częściej 
prowadzi się badania nad wykorzystaniem jadów pa
jęczych w medycynie. Wiadomo mianowicie, że mają 
one właściwości obniżające ciśnienie tętnicze krwi, li
kwidują skrzepy krwi mogące prowadzić do zatorów 
i zawałów, oraz regulują działanie siatkowej struktu
ry mózgu.

Agnieszka A n d r e a r c z y k

Marimo —  osobliwość jeziora Akan

Cladophora aegagropila (L.) Rabenhorst. (=Aegagropila 
sauteri (Nees) Kutz.) jest nitkowatą zielenicą z rzędu 
gałęzatek (Cladophorales). Po raz pierwszy została zna
leziona w 1823 roku w jeziorze Zeller (Austria) przez 
austriackiego botanika Antona F. Sautera. Cladophora 
aegagropila występuje w postaci nitek unoszących się 
swobodnie w wodzie nad dnem lub przyczepionych 
do zanurzonych roślin i skał. W pewnych warunkach

nitki mogą skupiać się w maty i żyją przy dnie jeziora 
unoszone powolnym ruchem wody. Najrzadziej wy
stępuje w postaci nitek zbitych w kuliste kłębki. Na
zwa „marimo" (futrzane kłębuszki) została po raz 
pierwszy użyta w czasopiśmie botanicznym w 1898 
roku przez Taysuya Kawakami, studenta Szkoły Rol
niczej w Sapporo, który znalazł je w jeziorze Akan 
(pow. 13 km2, maks. głęb. 45 m) na wyspie Hokkaido. 
Marimo stanowi osobliwość nie tylko pod względem 
kształtu, ale również biologii. Tlen wydzielany przez 
komórki podczas fotosyntezy gromadzi się w siatce 
gęsto splątanej plechy i powoduje wyrzucanie mari
mo na powierzchnię wody. Zielone kłębki skaczą po 
wodzie tak długo, dopóki pęcherzyki tlenu nie ulot
nią się, a następnie opadają na dno jeziora. Po pew
nym czasie sytuacja powtarza się. To niezwykłe za
chowanie wzbudziło zainteresowanie nie tylko bio
logów, ale niestety, także kolekcjonerów i handlarzy. 
Nawet po ustanowieniu marimo w 1921 roku Skar
bem Przyrody Japonii i wydaniu przez Komitet 
Ochrony Skarbów Kultury zakazu zbierania marimo, 
tysiące ludzi przybywały nad jezioro Akan, aby za
brać tę roślinę jako pamiątkę turystyczną lub odsprze
dać ją  za wysoką cenę. Marimo występowało w kilku 
jeziorach Japonii, a także w jeziorach Anglii, Rosji i 
Szwecji. Obecnie tylko w jeziorze Akan nitki skupiają 
się przybierając kształt idealnej kuli o średnicy do
chodzącej do 20-30 cm i powierzchni przypominającej 
aksamit. W latach 1912-1925 spotykano marimo w za
tokach północnej i zachodniej części jeziora Akan. Jed
nak wykorzystanie jeziora do transportu drewna oraz 
obniżenie poziomu wody w jeziorze związane z bu
dową w 1920 roku hydroelektrowni na rzece Akan 
wypływającej z jeziora, doprowadziło w latach 1945- 
1954 do wyniszczenia marimo w zachodniej części ak
wenu. Pewna liczba marimo, które może żyć tylko 
w płytkiej wodzie jeziora, została odsłonięta i wyschła 
w wyniku znacznego obniżenia poziomu wody zu
żywanej do napędzania generatorów elektrowni. Nie
korzystny wpływ elektrowni na marimo ujawniono 
w 1950 roku. Wiosną tego roku pobrzeża jeziora 
przedstawiały ponury widok. Leżała na nich niezli
czona ilość odwodnionych lub całkowicie wyschnię
tych marimo. Obecnie w obrębie jeziora Akan zacho
wały się tylko dwa stanowiska marimo w zatokach 
położonych w jego północnej części.

Nitki Cladophora aegagropila nie tworzące kul wystę
pują w jeziorze Akan w kilkunastu stanowiskach. 
Epilityczna, nitkowata forma żyje przyczepiona do 
piasku lub skał przy dnie jeziora na głębokości do 10 
m w miejscach nie zasiedlonych przez inne rośliny, 
które mogłyby konkurować z nią o światło.

Badane są warunki i czynniki sprzyjające występo
waniu kulistej formy Cladophora aegagropila. Płytka, 
piaszczysta, dobrze naświetlona część jeziora sprzyja 
rozwojowi marimo. Przy niewystarczającej ilości 
światła marimo obumiera i kula rozpada się. Ciepłe, 
słone źródła zasilające jezioro Akan wydają się sty
mulować jego wzrost. Kuliste marimo spotykano 
ostatnio w dwóch zatokach jeziora Akan na głęboko
ści 1-3 m. Wraz ze wzrostem średnicy, marimo scho
dzi do głębszych stref jeziora. Na głębokości 3,5 m 
osiąga ono maksymalną wielkość 30 cm. Marimo o 
średnicy większej niż 30 cm ma osłabioną strukturę
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i w płytkiej wodzie mogłoby być z łatwością uszko
dzone. Oderwane fragmenty marimo stają się wolno- 
pływającymi nitkami i można je spotkać na głęboko
ści około 6 m.

Oszacowano, że potrzeba 70 do 80 lat, aby z nitek 
powstała kula marimo o wielkości piłki do ping-pon- 
ga i 150 do 200 lat, aby osiągnęło ono wielkość piłki 
do gry w baseball.

Liczebność marimo w jeziorze Akan zmniejsza się. 
Jedną z przyczyn jest postępujące zanieczyszczenie 
wody. Straty w populacji marimo obserwuje się rów
nież po zimie. Każdego roku od końca grudnia do 
pierwszych dni maja jezioro Akan jest pokryte lodem. 
W  Zatoce Kinetanpe kuliste marimo żyje w wodzie 
o głębokości około 1 m. Przy spadku poziomu wody 
gruba tafla lodu wywiera nacisk na kule marimo po
wodując ich spłaszczenie. Nie mogą one wówczas 
wykonywać ruchów obrotowych. Przy braku zdolno
ści do rotacji marimo nie może uwolnić się z frag
mentów roślin, a także cząsteczek mułu i piasku przy

czepiających się do jego powierzchni i po pewnym 
czasie obumiera.

Pierwszym działaniem na rzecz ochrony marimo 
było utworzenie w 1934 roku Parku Narodowego 
Akan. W latach 1940. także lokalna ludność rozpo
częła kampanię mającą na celu ochronę tej rośliny. 
W  1950 roku zorganizowano po raz pierwszy Festi
wal Marimo, odbywający się w październiku każde
go roku i kontynuowany do dzisiaj. Od 1978 roku w 
Centrum Obserwacji Marimo prowadzone są badania 
dotyczące jego hodowli i ochrony. Jest nadzieja, że 
dzięki eksperymentom prowadzonym w specjalnie 
do tego celu założonym stawie, uda się pewnego dnia 
poznać warunki, które sprzyjają powstawaniu mari
mo. Centrum realizuje również cele edukacyjne —  
propagowanie konieczności ochrony marimo. W roku 
1996 zostało ono wzbogacone o dodatkowe ekspozy
cje dla zwiedzających.

D anu ta K r u p a

W S Z E C H Ś W I A T  P R Z E D  1 0 0  L A T Y

Zmarł twórca i pierwszy prezes Akademii Umiejętności

Ś. f  P- Józef Majer 
ur. 12 marca 1808 r. w Krakowie, um. tamże 3 lipca 1899 roku.

Długi szereg lat niestrudzonych zabiegów o dobro swego 
społeczeństwa, to już dostateczny tytuł do wdzięczności po
tomnych. O ileż jeszcze tytuł ten urasta, jeżeli zabiegi owe, 
mając na celu dobro najszlachetniejsze i  najbardziej wzniosłe 
— oświatę, w wielu razach bogatym były uwieńczone owo
cem.

Majer zaczął swą służbę publiczną, zanim jeszcze beret 
doktorski okrył jego skronie. Lat siedemdziesiąt już prawie 
ubiegło od chwili, w której pod gradem kul niósł pomoc cier
piącym. Samarytański ten początek zawodu dziwnie licuje 
z  głębokiem ukochaniem człowieka wogóle, a współrodaków 
w szczególności, jakiego nieustanne dowody miał już skła
dać przez całe swe życie. W czynie jego każdym, w obejściu 
się, w słowie, czy to w stosunku prywatnym, czy w rzeczach 
publtznych, była zawsze miłościwość jakaś gorąca, która 
chwytała za serce i  jednała umysły.

Majer z  kierunku swej pracy był przyrodnikiem i własnem 
badaniem przyczynił się do rozszerzenia granic wiedzy o 
fizycznej stronie człowieka. Nie tutaj miejsce na ocenę do
niosłości tych badań, jakakolwiek ona jednak była—niknie 
w porównaniu z olbrzymią, bezprzykładną zasługą, jaką od
dał sprawie badań nad przyrodą kraju naszego. Obok imienia 
Staszyca, w dziejach naukowości naszej na wieczne czasy 
zapisane będzie dostojne imię Majera z  tą uwagą, że, szczę
śliwszy od swego poprzednika, zachętą, przykładem, nie- 
stmdzonem staraniem, gorliwością niesłychaną potrafił 
wprowadzić w czyn żywy te myśli, które dla Staszyca po
zostać miały nieziszczonem marzeniem.

Wysoce rozumny patryota, widzący szczęście swego spo
łeczeństwa w doskonaleniu się moralnem i umysłowem, Ma
je r ofiarował wszystkie swe siły, spożytkował najrozległejsze 
stosunki w celu wzniesienia i utrwalenia w kraju istotnych 
przybytków myśli naukowej. Uwieńczeniem starań jego jest 
patent cesarza austryackiego z d. 16 lutego 1872 roku, przez 
który w Krakowie utworzona została Akademia Umiejętności.

Spoczywaj w wiecznej szczęśliwości, duchu podniosły i 
czysty. Zyj w wiecznej pamięci rodaków imię czcigodne, wzo
rze najlepszy!
Wszechświat 1899,18, 433 (9 VII)

Psychiczne skutki zmęczenia (a może i dopingu?)
Nadmierne znużenie fizyczne może nawet sprowadzić za

burzenia w równowadze psychicznej człowieka. Wiadomo 
np., że podczas wyścigów, jak również i po wyścigach spor- 
tsmeni, a zwłaszcza cykliści, zdradzają pewien stan podnie
cenia, egzałtacyi, który się objawia ich głośną i  szybką 
mową, żywemi gestykulacyami i t. p. Mosso opowiada, że 
podczas swego pobytu na Monte Rosa ujrzał raz wchodzą
cego do schroniska podczas fatalnej pogody podróżnego, 
który wydał mu się pijanym: taki na niego wpływ wywarło 
nadmierne znużenie. Podczas jednej z  uciążliwszych nieco 
wycieczek w Tatrach, mianowicie na szczycie Krzyżnego 
(około 2000 m) zauważyłam, że u dwu pań z  naszego to
warzystwa łzy ciekły obficie po twarzy. Prawdopodobnie wi
dok pięknego krajobrazu u osób nadmiernie znużonych, a 
skądinąd nerwowych, wywołał stan egzałtacyi.
St. Kopczyński. Znużenie serca i wyczerpanie nerwowe. Wszechświat 1899, 
18, 518 (18 VIII)

Trzy typy światła roślin: odbite, chemiczne i elektryczne
W ciemną, wilgotną rozpadlinę skalną, do której z  trudno

ścią przeciska się wązką szczeliną zbłąkany promyk słońca, 
spojrzało ciekawie oko wędrowca; zajrzało i zgorzało naraz 
płomieniem chciwości i pożądania: w rozpadlinie lśnią się i 
iskrzą rozsypane szmaragdy—czyżby nie bajką były zaklęte 
skarby?...

W granitowych lub łupkowych grotach Europy środkowej, 
na gliniastym ich gruncie, na wilgotnych zwietrzałych płytach 
kamiennych, niekiedy nawet w wypróchniałych pniach 
drzewnych, porasta mech-świetlanka, Schistotega osmunda- 
cea. Piórkowaty mech wyrasta z  nagromadzenia włókienek, 
zwanego splątkiem, rozpościerającego się po ziemi. Atoli z  
włókienek wznoszą się jakby gałązki z groniastemi skupie
niami komórek, a każda komórka opatrzona jest kilku gał
kami zieleni po stronie, zwróconej ku ciemnemu wnętrzu
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pieczary; zresztą protoplazmatyczna zawartość komórki jest 
całkiem przezrocza, zarówno jak i delikatna btonka, powle
kająca komórkę. Nieliczne promienie słońca, wdzierające się 
do pieczary, padają równolegle na kulistą ściankę komórki, 
wewnątrz zaś komórki ulegają załamaniu i stożkiem skupio
nych przez załamanie promieni oświecają zielone gaiki chlo
rofilowe.

W zieleni, pod wpływem światła, następuje przyswajanie 
węgla z dwutlenku węgla, zawartego w powietrzu. Jestto za
tem z pożytkiem rośliny, że jakością i kształtem komórek 
wyzyskać umie odrobiny dochodzącego do niej światła. Ale 
ciałka zieleni nie pochłaniają całkowitej ilości światła, cząstka 
jego odbija się od nich, jak od zwierciadła wklęsłego i wy
chodzi nazewnątrz. To światło, odbite od zielonego tła, wpa
dając do oka wędrowca, łudzi je, lśniąc szmaragdowe. 
Należy trzymać głowę w sposób właściwy aby nie zasłaniać 
nią świetlanki, a wtedy zjawisko to ma wiele uroku.

Świecenie świetlanki nie jest przeto światłem samoistnem, 
lecz odbitem światłem słonecznem, jak powszechnie znane 
świecenie oczu wielu zwierząt, np. kota. Tu. nieliczne w cie
mności promienie światła odbijają się od gładkiej powierzchni 
wnętrza oka i wywołują zjawisko świetlne. Jestto świecenie 
bierne, ale oprócz takiego mamy przykłady u roślin i świe
cenia czynnego, samoistnego.

Ciało grzybów kapeluszowych, zwanych bdłami, składa się 
z włókienek grzybni, porastających w podłożu, na grzybni 
zaś powstają kapeluszowate zarodnie, niesłusznie w życiu 
bieżącem zwane „grzybami”.

Pomiędzy bdłami są grzyby, spokrewnione z pieczarką, 
których włóknista grzybnia wydaje białawe, mgła we światło, 
ciągłe i jednostajne. Grzybnia taka zwykła rosnąć w butwie- 
jącem drzewie a świecenie je j wywołuje powszechnie znane 
zjawisko—świecenie próchna. Najczęściej w próchnie świeci 
grzybnia opieńki brzozowej, Agaricus melleus. Zjawisko 
świecenia próchna najłatwiej można spostrzegać w końcu 
lata i w jesieni po parodniowym deszczu, chociaż w nad
miernej wilgoci świecenie słabnie, lub nawet ustaje.

Najpiękniejszy efekt wywołać można, rozbijając świecące 
próchno podczas ciemnej nocy: rozsypują się wtedy naokół 
świetlne cząsteczki, a ciemne, ponure tło lasu jest jakby za
sypane tysiącami iskier.

W grzybie próchna świeci jedynie grzybnia; atoli u grzyba 
Agaricus oleahus, rosnącego między korzeniami drzew w 
gajach oliwnych Europy śródziemnomorskiej, świeci i dolna 
listewkowata strona kapelusza, t. j. zarodni. Można sądzić, 
że świecenie zarodni daje pewno korzyści grzybowi, łacniej 
go dostrzegać mogą pewne komary i chrząszcze, które zwy
kły składać swe jajeczka w tkanki grzybów, nie wiedząc o 
tem, że zabierają ze świecącej zarodni pakuneczki za
rodników grzyba, a gubiąc je  po drodze— rozsiewają grzyby. 
Oprócz gatunku, właściwego gajom oliwnym, świecą jeszcze 
liczne gatunki grzybów Brazylii, Australii, Manilii, Hong-Kon- 
gu.

Zdarza się nam niekiedy słyszeć o niektórych istotnie dziw
nych przykładach świecenia roślin wyższych kwiatowych. I 
tak w roku 1726 córka znakomitego naturalisty Linneusza 
widziała, jak zajaśniał błyskotliwem światłem kwiat nasturcyi 
Tropaeolum majus. Było to podczas parnego wieczoru. Roz
maici obserwatorowie oświadczają, że widywali świetlne bły
ski z  kwiatów maku, werbeny, nogietka, słonecznika i t. d. 
A zawsze miało się to dziać podczas ciemnych, a parnych 
nocy. Wyjątkowość tych zjawisk, ich przebieg i warunki, w 
których je dostrzegano, czynią prawdopodobnem przypusz
czenie, że było to t. zw. światełko św. Elma. Tak nazywamy 
wyładowania elektryczności atmosferycznej, przy wysokiem 
je j napięciu, jakie zachodzą niekiedy w postaci wiązek świetl
nych na końcach przedmiotów.
J. O ustrojach samoświecących. Wszechświat 1899, 18, 421 (2 VII)

Jaskinie doliny Prądnika
— P. Czarnowski, zajmujący się badaniami przedhisto- 

rycznemi i paleontologicznemi, rozkopał w ostatnich latach 
cały szereg jaskiń w dolinie rzeki Prądnika. A mianowicie w 
skałach Góry Okopy: Dziurawiec dolny, Dziurawiec górny,

Schronisko pod Okopami, Jaskinię Borsuczą, dalej w sąsie
dztwie za wąwozem Smardzewickim Jaskinię Puchacza, na 
Górze Chełmówce schronisko przy jaskini Łokietkowej. 
Wszędzie warstwy wierzchnie szaro-ziemne zawierały zabyt
ki neolityczne. Podobnież w okolicach miasta powiatowego 
Miechowa p. Czarnowski odkrył kilka osad neolitycznych, a 
mianowicie: we wsi Wielko-Zagórze, we wsi Siedliska, na 
Stawnej Górze i we wsi Szczepanowicach.
Wiadomości bieżące. Wszechświat 1899. 18,463 (16 VII)

Modliszka i konik polny
W tem miejscu pozwolimy sobie przytoczyć słów kilka z 

opisu znakomitego znawcy życia owadów Fabrea, który w 
swych „Souvenirs entomołogiques" w sposób następujący 
przedstawia walkę (raczej napaść) modliszki z konikiem pol
nym, którego badacz ten wsadzi! pod pokrywę szklaną, pod 
którą przedtem umieszczono modliszkę.

„Na widok świerszcza modliszka wzdrygnęła się w kon- 
wulsyjnym podskoku i odrazu przybrała postawę przeraża
jącą. Stało się to nagle, jakby pod wpływem uderzenia 
elektrycznego, a mimika drapieżcy była tak groźną, że nawet 
nieprzygotowany obserwator sam mógłby się wstrząsnąć.

„Pokrywy wierzchnie skrzydeł owada nagle zwisły ukośnie 
wzdłuż boków jego ciała. Skrzydła jego wzniosły się prosto
padle ku górze, a odwłok zaczął miarowo i gwałtownie zwijać 
się i wydłużać, wydając dźwięk osobliwy.

„Owad dumnie wsparł się na swych czterech odnóżach tyl
nych, unosząc pierś prawie zupełnie pionowo w górę. Łapki 
chwytne, przedtem spokojnie na piersiach złożone, teraz uniosły 
się i otworzyły w całej swej wielkości i odsłoniły boki, ozdobione 
rzędami perełkowatych wypukłości, oraz czarną plamą środko
wą z punkcikiem na niej białym. Dwa przyocza, podobne nieco 
do oczu na piórach ogona pawiego, z cienką obwódką barwy 
kości słoniowej, niewidoczne czasu zwykłego, teraz również wy
stępują jako ozdoby wojenne. W tej dziwnej postawie mod
liszka obserwuje świerszcza nie ruszając się z miejsca, z 
wzrokiem wlepionym w swą zdobycz, porusza tylko nieznacznie 
gfową w miarę poruszania się ofiary.

„Ceł tej mimiki jest widocznym: modliszka chce w ten spo
sób przerazić, sparaliżować odwagę silnego skądinąd sze- 
ścionoga, który, gdyby nie był przez strach zdemoralizowany, 
mógłby sam się stać dla drapieżcy niebezpiecznym.

„Czy ceł ten zostaje osiągniętym? Któż odgadnąć jest w 
stanie, co się odbywa pod lśniącą czaszką świerszcza, wy
stającą poza jego wydłużoną twarzą?... Obojętna maska jego 
fizyonomii nie może ukazać oczom naszym żadnych oznak 
wzruszenia. Pewnem jest jednakże, że. odczuwać on musi 
grożące mu niebezpieczeństwo: widzi wszakże przed sobą 
postać tak groźną, a mimo to nie próbuje nawet uciekać, 
chociażby czas był jeszcze po temu—i oto on, ten skoczek 
niezrównany, w osłupieniu staje na miejscu, lub nawet zbli
żać się zaczyna do napastnika krokiem powolnym. Podobnie 
pisklęta ptasie kamienieją pod wzrokiem skradającego się 
do ich gniazda węża. Nareszcie nieszczęsny owad podpet- 
znął dość blisko: wówczas dwoje kolcami wysadzonych kle
szczów zbliża się doń ruchem błyskawicznym, wpija się w 
jego ciało i miażdży je, pomimo rozpaczliwych a bezcelo
wych szamotań się ofiary. Teraz już modliszka składa swe 
skrzydła spokojnie, wraca do postawy zwykłej i zaczyna po
żerać upolowaną zdobycz”.
JanT. (Tur). Modliszka. Mantis religiosa L. Wszechświat 1899,18, 550(25 VIII) 

Potwory
Potworem nazywamy wogóle istotę żywą, której budowa 

przedstawia znaczne i zasadnicze odstępstwa od „normal
nej” organizacyi, właściwej „gatunkowi” bądź zwierzęcemu, 
bądź roślinnemu, do którego należą rodzice danego po
twornego" osobnika. Określenie potworności i nienomialno- 
ści wogóle jest zadaniem niezmiernie trudnem, szczególnie 
dla wspótzesnego przyrodnika, przenikniętego ideą o 
zmienności gatunków.

Badania wszelkich „potworności” i zboczeń" przedstawia
ją niezwykle cenny materyał dla nauki o życiu: wszystkie 
bowiem owe „zboczenia od typu normalnego" stanowić mogą 
często znaczną pomoc przy rozważaniu stosunków normal
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nych, zauważonych w ustrojach żywych. W „potworach" bo
wiem nieraz odnaleść się dają zwroty atawistyczne ku ce
chom morfologicznym przodków często bardzo rodowo 
odległych, z  drugiej zaś strony potworności, polegające na po
wstrzymaniu rozwoju pewnych narządów oraz ich uproszczeniu 
lub uwstecznieniu — pozwalają na łatwiejsze zoryentowanie 
się w stosunkach anatomicznych, częstokroć nader złożonych 
i ciemnych u postaci „normalnie" powstałych.

Wreszcie w ciągu ostatniego lat dziesiątka embryologia 
doświadczalna ucieka się wciąż do metod sztucznego wy
woływania potworności w rozwijających się zarodkach zwie
rzęcych, a nawet ustrojach roślinnych i tą drogą zdobyła 
znaczny zapas nader pouczających faktów, dotyczących naj
ważniejszych zagadnień dziedziczności, mechaniki rozwoju 
i  t. d.

Wychodząc ze względów powyższych widzimy, że nauka 
o potworach — teratologia — przedstawia ważną i ciekawą 
dziedzinę nauk biologicznych/

Wyraz „potwór", lub z łacińskiego „monstrum", w języku 
polskim oznacza coś, co poza twórczemi procesami przyrody 
się znajduje, w łacińskim zaś pochodzi od wyrazu mone- 
strum—od monere—uprzedzać, ostrzegać. W tem ostatniem 
znaczeniu widzimy odbicie się poglądu powszechnego 
wszystkich czasów i ludów na potwory, jako na coś nad
przyrodzonego, złowróżbnego, co swem zjawieniem się na 
świat ostrzegać ma ludzi przed klęskami i nieszczęściem ... 
Jakoż od starożytności aż do czasów obecnych potwory 
ludzkie lub zwierzęce uważane były za przepowiednie nie
szczęsne i nienawistnie przez lud traktowane.

Arystoteles nazywał potwory „błędami przyrody", Pliniusz 
uważał je  za wyniki „igraszki przyrody". Później słynny lekarz 
francuski Ambroży Pere mówi: „Potwory sąto istoty, zjawia
jące się poza zwykłym biegiem natury (i będące najczęściej 
oznaką jakiegoś mającego nastąpić nieszczęścia), jak np. 
dziecko, które się rodzi z  jedną tylko ręką, lub też z dwiema 
głowami, lub innemi nadzwyczajnemi członkami”.

Potwory ludzkie i zwierzęce po wsze czasy wywoływały 
zabobonną trwogę i zjawienie się ich uważanem było za 
przepowiednię grożących klęsk. W Grecyi i Rzymie prawo 
skazywało je  na zagładę natychmiastową. Prawo dwunastu 
tablic skazywało na śmierć wszystkie dzieci, które przycho
dziły na świat z jakiemkolwiek bądź zboczeniem. Prawdo
podobnie w tym przypadku chodziło tyleż o uchowanie rasy 
od zwyrodnienia, co i o przesądną trwogę. W wiekach śred
nich naturalnie przypisywano wszystkie potwory działalności 
szatana i natworzono mnóstwo legend w tej materyi.

Pomimo to w starożytności już spotykamy parokrotnie zda
nia nader słuszne i prawdziwe co do istoty potworności. Tak 
Arystoteles pisał: Potworność jest czemś przeciwnem przy
rodzie, właściwie zaś nie bezwzględnie przeciwnem przyro
dzie; lecz temu, co się zazwyczaj w przyrodzie dzieje. Nic 
się nie dzieje wbrew naturze w tem, w czem ona jest wie
kuistą i  konieczną; może się zaś zdarzyć coś takiego w tych 
rzeczach, które zazwyczaj odbywają się w pewien sposób, 
lecz mogą się odbywać i  inaczej".

Ściśle naukowe traktowanie potworności jest już nieodłą
cznie związane z  rozwojem embryołogii i postępy tej ostatniej 
odbijać się musiały i na rozwoju pojęć o przyczynach po
tworności i procesach ich tworzenia się.

Dopiero Stefan Geoffroy Saint-Hilaire pierwszy otrzymał 
potworne pisklę ptasie z  jaja, które rozwijało się w warunkach 
sztucznie zmodyfikowanych i w ten sposób dowiódł, że po
tworność jest wynikiem nienormalnych warunków zewnętrz
nych, wpływających na procesy rozwojowe normalnego w 
zasadzie zarodka.

Odkrycie to posiada niezwykle doniosłe znaczenie zarów
no dla nauki o rozwoju normalnym istot, jak i dla teratologii: 
przedewszystkiem wskazało ono bowiem ostatecznie, gdzie 
szukać należy źródła powstawania potworności, a powtóre 
odkryło nowe i obfite pole badań nad warunkami powsta
wania różnych zboczeń, pozwoliło wywoływać je dowolnie i 
z jednej strony dając początek t. zw. teratologii doświadczal
nej, z  drugiej - tworzyło embryologią doświadczalną.
J. Tur. Co to sąpotwory? ich histoiya i znaczenie.Wszechświat 1899,18,417(2 VII)

Śmierć pod wysokim i niskim napięciem
Wszystkie zwierzęta, poddane działaniu prądów o Wyso

kiem napięciu (np. około 2 500 wolt), umierają wskutek za
burzeń nerwowych i wstrzymania procesu oddychania. 
Pomimo to czynność serca nie ustaje u nich zupełnie, i za- 
pomocą oddychania sztucznego można zwierzę takie napo- 
wrót do życia przywołać Przy zastosowaniu zaś prądu o 
napięciu nieznacznem (np. około 40 wolt) mamy do czynie
nia ze zjawiskiem odwrotnem: czynności układu nerwowego 
badanego zwierzęcia żadnym nie ulegają zaburzeniom, na
tomiast zaś ruchy serca stają się nieprawidłowemi i słab- 
szemi, tak że tętnice nie otrzymują już normalnej ilości krwi. 
Pies i świnka morska umierają w tym przypadku wskutek 
paraliżu serca bez żadnych zewnętrznych oznak cierpienia. 
Co zaś do królików i szczurów, to u tych zwierząt ruchy 
serca również słabną pod działaniem prądów o niskiem na
pięciu, lecz za przerwaniem prądu natychmiast wracają do 
zwykłej sprawności, tak że zwierzę po takiej operacyi znaj
duje się w niezmienionym stanie zdrowia.
Jan T. (Tur). Śmierć od prądu elektrycznego. Wszechświat 1899,18,511 (6 VIII)

Wynalazki niedonoszone
Jan Ernest Eliasz Bessier, który, jakgdyby mu jeszcze ma

ło było tych imion, przybrał dodatkowe nazwisko Offyreus, 
wielkim był wynalazcą, zbudował bowiem, jak sam o tem 
pisze, trzysta machin, z  których każda urzeczywistniała za
danie mchu wieczystego—perpetuum mobile. Ostatnia 
wszakże dopiero, która wykończył w r. 1715 zadowolniła go 
zupełnie, tak że wiadomość o niej ogłosił: światu w skromnie 
zatytułowanym penegiryku: „Triumphans Perpetuum Mobile 
Offyreanum”. Wedle tego opisu machina pracowała niezmor
dowanie, dźwigając wciąż w górą lub znosząc na dół ka
mienie i  wodę. Nikt je j wprawdzie nie widział, umieszczona 
bowiem była w izbie zamkniętej, ale wszyscy przyglądać się 
mogli, jak wykonywała swą pracę za pośrednictwem sznura, 
przechodzącego przez otwór w murze. Widokiem tym wszys
cy się zachwycali, królowie, książęta, landgrafowie, 
profesorowie i uczeni, wszyscy przekonani byli o doskonałej 
działalności tej machiny, która się znajdowała w zamku Wis- 
senstein w Kassel. Jeden z  uczonych z tego głównie wzglę
du był nią zdumiony, że pomimo zatrzymania nanowo w ruch 
przechodziła, biegnąc coraz prędzej, dopóki nie odzyskała 
stałej swej szybkości, gdyż to uważał za najbardziej prze
konywający dowód ruchu wieczystego. Dopiero, gdy sławny 
matematyk holenderski Gravesande, nie mogąc w machinie 
odkryć żadnego podstępu, chciał ją  zbliska obejrzeć, Offy
reus rozbił swe arcydzieło, rozgniewany, jak utrzymywał, tak 
natarczywą nieufnością—z obawy wykrycia oszustwa, jak 
mówili inni. Słynna tedy niegdyś machina Offyreusa pozo
stała ostatecznie zagadkową, niewidzialną, utajoną. W dzie
jach wszakże wynalazków chybionych, poronionych, nie jest 
ona bynajmniej przypadkiem szczególnym, odosobnionym. 
Nietylko w czasach, gdy perpetuum mobile kwitło, ale i dziś 
jeszcze w pełnym blasku nauki i techniki, rozchodzą się czę
stokroć wieści o cudownych machinach i przyrządach, które 
zdumiewają swą potęgą niezrównaną, swą działalnością 
osobliwą, ale których oko ludzkie nie widzi, które się przed 
niem lękliwie i zazdrośnie chowają. Na stole dzieją się dziwy, 
wszystko kręci się, wiruje, skacze, cała fizyka wywraca ko
ziołka, ale pod stół, gdzie kryje się źródło tajemne wszystkich 
tych cudów, zajrzeć nikomu nie wolno. Cała więc kategorya 
tych wynalazków rzekomych, których wybornym typem jest 
stara machina Offyreusa, nazwać możemy poprostu—wy
nalazkami pod stołem. Na stole zagadka, pod nim tajemnica; 
podziwiać tylko możesz, ale wyjaśnienia nie szukaj. Styka 
się to z  kuglarstwem, jednego magika lub spirytystę dzie
sięciu fizyków nie zdemaskuje.

Gdybyż na kuglarstwie tylko się skończyło. W świeżej je
szcze mamy pamięci rozgłos w 1887 i 1888 roku amery
kańskiego wynalazku Keelyego, który do poruszania 
motorów zużytkować miał energią głosu ludzkiego lub też 
wogólności energią ciał drgających. Była to także machina 
ukryta, ale budziła podziw swą działalnością, kruszyła bo
wiem najtwardsze skaty. Wobec motoru tak potężnego i tak
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tanio obsługiwanego ustępowały już motory parowe, miały 
być bezzwłocznie wyrzucone, jakby rupiecie bezużyteczne, 
a właścicielom fabryk groziła ruina. Trwało to, dopóki nie 
wyczerpała się ufność kapitalistów i zapragnęli zbliska obej
rzeć cudowną machinę, na której urzeczywistnienie około mi
liona dolarów wyłożyli. Pan Keely oburzył się i odmówił 
wyjawienia swej skrzyni zamkniętej, że nie dowiedzieliśmy 
się nawet, czy kryjący się w niej „elektroid" jestto tylko przy
rząd, czy też jakiś „fluid" osobliwy, nowa siła natury, odrębny 
rodzaj energii. Czemkolwiek jest wszakże, jakakolwiek jest 
jego wartość, dopóki na jasność dzienną nie wynurzy się z 
ciemnej skrzyni, musimy go zaliczać do kategoryi wynalaz
ków pod stołem, a zaufania budzić nie może.

Zwróćmy się teraz do innej kategoryi wynalazków niedo- 
noszonych, której typowy przykład nastręczają nam również 
dzieje pomysłów ruchadła wieczystego. Pewien mianowicie 
profesor filozofii w Glasgowie w wieku siedemnastym opisał 
i wyrysował perpetuum mobile, polegające na zastosowaniu 
objawów włoskowatości, któremi wówczas za podnietą Bo- 
rellego zajmowało się wielu fizyków. Rysunek przedstawia 
słup wody podniesiony w rurce i  wytryskujący obfitym wcale 
strumieniem; bez zachodu zatem, bez żadnego zgoła na
kładu, mamy ciągły przepływ wody, .dający się zużytkować 
do wykonywania jakiejkolwiek pracy mechanicznej. Taniej i 
łatwiej nie dałoby się perpetuum mobile urzeczywistnić.

Nie potrzebujemy chyba dodawać, że uczony profesor ta
kiego wypływu wody nie widział nigdy; nie zadał sobie drob

nego trudu, by rurkę w wodę pogrążyć i przekonać się, czy 
oczekiwany strumień w samej rzeczy wytryśnie. ZadowoM  
się rysunkiem czysto fantastycznym, który nam teraz daje 
dobitny przykład „wynalazków na papierze".

Papier jestto wyborny materyał do pisania rozpraw, ale 
nieodpowiedni i nader nietrwały na wynalazki. Usprawiedli
wionym już będzie bardziej eksperymentator, który na papier 
rzuca pomysł doświadczenia, a wykonanie go innym pozo
stawia, boć doświadczenie jestto tylko pytanie przyrodzie sta
wiane; badacz przyrody wie, skąd wychodzi, zna grunt, na 
którym gmach swój buduje, ale nie przewiduje, dokąd się 
w gmachu tym posunie, a jakąkolwiek napytanie swe otrzy
ma odpowiecie czy potwierdzi nią jego domysły, czy też wy
padnie dlań niepomyślnie, zawsze rozstrzygnie pewną 
kwestyę, pewną wątpliwość rozjaśni. Wręcz przeciwne jest 
zadanie wynalazcy; wie, czego pragnie, ma przed sobą cel 
oznaczony, do którego zmierza, a wykonanie dopiero na
uczyć może, czy cel upragniony osiągnąć się daje. Wy
nalazek na papierze nie jest zgoła wynalazkiem, umiera, 
zanim się rodzi, nie począwszy się, żyć przestaje. Nie można 
go zestawiać nawet z projektami, jakie zobowiązani są skła
dać uczniowie szkół technicznych, ci bowiem do rysunków 
swych łączyć muszą aneksy rachunkowe; profesorowi oks- 
fordzkiemu goły rysunek rury w wodzie starczy zupełnie. 
S.K. (Kramsztyk) O wynalazkach niedonoszonych. Wszechświat 1899, 18, 
497 (6 VIII)

R O Z M A I T O Ś C I

Robaki jako lekarstwo. Postęp cywilizacji to równocześnie 
postęp schorzeń cywilizacyjnych. Jeżeli w grę wchodzą cho
roby wieku starczego, jak choroba Parkinsona czy Alzhei
mera, które rozwinąć się mogą tylko dlatego, że postęp me
dycyny doprowadził do znacznego przedłużenia życia, nie 
bardzo możemy za nie obwiniać cywilizacji, chociaż oczy
wiście usiłujemy je zwalczać. Często są to jednak choroby, 
będące wynikiem poprawionego stylu życia, zwłaszcza zbyt 
obfitego odżywiania, braku okresów przymusowego postu, 
zmniejszenia ruchliwości w wyniku rozwoju środków 
transportu itp. Tu już możemy mieć wyrzuty w stosunku 
do siebie samych i próbować korygować niekorzystne zmia
ny przez zdrowszy, choć dla wielu mniej przyjemny styl 
żyda (Oddałbym wszystko, aby zachować młodość, jeżeli nie bę
dzie to dieta i ćwiczenia fizyczne -  powiedział Oskar Wilde).

Ostatnio do chorób cywilizacyjnych z nadmiaru komfortu 
doszły choroby z nadmiaru higieny. Walcząc z mikrobami 
i pasożytami dochodzimy często do stanu, w którym albo 
zbyt osłabiamy, albo aktywujemy nasz system immunolo
giczny. Klasycznym przykładem pierwszego typu jest sy
tuacja Europejczyka w Indiach, który nie może tam prawie 
żyć normalnie, musi pić wyłącznie świeżo przegotowaną 
wodę i unikać większości produktów surowych, które są 
źródłem mikrobów zupełnie nieszkodliwych dla uodpor
nionych hindusów.

Ostatnio rozszerzającą się chorobą z nadmiaru higieny 
wydaje się być zapalenie jelit. Nazwą tą obejmujemy wrzo- 
dziejące zapalenie okrężnicy i odcinkowe zapalenie jelita 
krętego (chorobę Crohna). Schorzenie to objawia się biegun
ką, bólami brzucha, zatwardzeniami i krwawieniami i jest 
powodowane przez nadmierną aktywność systemu immu
nologicznego. Leczy się bardzo trudno.

Joel Weinstock, z Uniwersytetu Iowa, zauważywszy, że 
choroba ta zaczęła się rozszerzać w okresie, kiedy spadła

częstość zakażeń pasożytami przewodu pokarmowego, wy
sunął hipotezę, że brak robaków powoduje nadczynność 
układu odpornościowego. W okresie międzywojennym 40% 
amerykańskich dzieci było zakażonych glistą ludzką Ascaris 
lumbricoides, a jeszcze w latach 40. popularne były zakażenia 
owsikami Trichuris tńchuńa. W latach 60. glisty i owsiki zo
stały praktycznie wyeliminowane w USA, chociaż z pew
nością jeszcze dość popularne były i są w Polsce.

Zdaniem Weinstocka, przez 3 miliony lat koegzystencji z 
robakami nasz system odpornościowy przystosował się do 
tej sytuacji, a kiedy pasożytów zabrakło, system zaczyna 
produkować nadmierne ilości y-interferonu, co powoduje 
wzmożoną aktywację makrofagów. W wyniku odrobacze
nia nasz system odpornościowy nie jest tłumiony, a jego 
nadmierna aktywność w przewodzie pokarmowym prowa
dzi do choroby.

W pilotowym doświadczeniu wzięło udział sześciu pa
cjentów cierpiących na zapalenie jelit nie poddające się le
czeniu sterydami i innymi środkami tłumiącymi układ od
pornościowy, Weinstock zastosował jako ostateczny środek 
leczniczy zakażenie pasożytniczymi robakami. Do zakaże
nia użyto robaków nie będących pasożytami człowieka, mo
gących wprawdzie żyć w ludzkich jelitach i dorastać do 1 
cm długości, ale nie rozmnażających się w tym środowisku. 
U pięciu z pacjentów po wypiciu płynu z jajami robaków 
w ciągu 2-3 tygodni nastąpiło całkowite cofnięcie się obja
wów. Poprawa trwała co najmniej miesiąc.

Biologiczna walka z chorobami nie jest rzeczą nieznaną. 
Od dawna wiadomo było, że wprowadzenie bakterii rywa
lizujących z gatunkami chorobotwórczymi może być korzy
stne dla pacjentów, czego najlepszym dowodem jest. pro
pagowanie kefiru, rozpoczęte jeszcze przez ucznia Pasteura, 
Ilię Miecznikowa. Jednakże nie zawsze wyniki okazywały 
się korzystne. Nagrodę Nobla w 1927 r. otrzymał Julius
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Wagner von Jauregg za próby leczenia paraliżu gorączką 
wywołaną zakażeniem tyfusem, lecz metodę tę całkowicie 
zarzucono. Tym niemniej idea stosowania niegroźnych 
czynników infekcyjnych w celu leczenia chorób nie podda
jących się innemu leczeniu wydaje się zachęcająca, a bada
nie skuteczności zarobaczania pacjentów cierpiących na za
palenie jelit na większą skalę zacznie się tej jesieni.

Nawiasem mówiąc, budzi się refleksja, czy rygorystyczne 
przepisy higieniczne, zwłaszcza te ostatnio energicznie na
rzucane przez Unię Europejską, nie obrócą się przeciw kon
sumentom nie tylko dlatego, że zostaną pozbawieni oscyp
ków i serów roąuefort i camembert, ale i przez to, że taka 
sterylizacja pokarmów zaburzy ich system odpornościowy. 
Nadmierna higiena czy nadmierne oczyszczanie produktów 
żywnościowych może przynieść niepożądane a groźne 
skutki, że przypomnimy tylko epidemie choroby beriberi 
wywołane wprowadzeniem białego, niełuszczonego ryżu, 
pozbawionego otręb zawierających witaminę Bi.

New Sci. 1999, 163, z. 2198 (7 VIII 1999) J. L a t i n i

Egzotyczne ptaki w Królestwie Niderlandów. Królestwo 
Niderlandów to oficjalna nazwa Holandii. Wydawać by się 
mogło, że w tym niewielkim kraju leżącym około 1000 km 
od Polski nie ma się co spodziewać ptaków egzotycznych. 
A jednak. Wśród ptaków dziko gnieżdżących się w Holan
dii odnotowano m.in. łabędzia czarnego Cygnys atratus ber- 
niklę kanadyjską Branta canadensis czy kilka gatunków pa
pug (!). Jest to związane z tym, że Holandia posiada klimat 
umiarkowany morski, charakteryzujący się m.in. stosunko
wo niewielkimi amplitudami temperatur w ciągu roku i ła
godnymi, często bezśnieżnymi, zimami. Daje to możliwość 
przeżycia i sukcesu lęgowego ptakom introdukowanym czy 
zbiegłym z niewoli pochodzącym z obszarów tropikalnych. 
Wśród ptaków określanych jako egzotyczne zostały wyróż
nione trzy grupy gatunków:

1. Gatunki introdukowane (gęś egipska Alopochen aegyp- 
tiaciis, bemikla kanadyjska, gęś indyjska Anser indicits, man
darynka Aix galericiilata, aleksandretta obrożna Psittacida 
krameri).

2. Gatunki zimujące, które nie odlatują na swoje naturalne 
miejsca lęgowe (gęś białoczelna Anser albifrons, bemikla bia- 
łolica Branta leucopsis).

3. Gatunki pochodzące z niewoli (łabędź czarny, kazarka 
Tadoma femiginea, czerwonak chilijski Phoenicoptenis chilen- 
sis, paw indyjski Paw crisłatiis, ara żółtoskrzydła Ara macao, 
papużka mniszka Myopsiłta monachus, nimfa Nymphiciis hol- 
landiais, żeberka Poephila giittata).

Tempo wzrostu populacji gatunków egzotycznych zale
żało od liczby miejsc, z których ptaki uciekły lub zostały 
wypuszczone, liczby par lęgowych, a także ich sukcesu re
produkcyjnego. Większość gatunków egzotycznych gnież
dżących się w Holandii stanowiły gatunki wodne. Wśród 
gatunków o względnie wysokim sukcesie reprodukcyjnym 
były przede wszystkim gatunki roślinożerne. Dzikie popu
lacje gatunków introdukowanych lub nieodlatujących na 
swoje naturalne lęgowiska liczyły w Holandii zwykle od 
kilku do kilkudziesięciu par. Gniazdowanie na wolności ga
tunków pochodzących z niewoli stwierdzono w liczbie za
ledwie jednej lub kilku par lęgowych z wyjątkiem łabędzia 
czarnego, którego liczebność była większa.

Czerwonak chilijski nie gnieździ się wprawdzie w Ho
landii, ale w Niemczech, kilkaset metrów od granicy z Ho
landią. Pozostałą część roku jednak gatunek ten spędza w 
Holandii. Liczebność w 1994 roku oszacowano na 9-18 par. 
Po opuszczeniu kolonii lęgowej flamingi te przebywają nad 
wielkim Jez. IJsselmeer, po czym w listopadzie przelatują

do południowo-zachodniej części kraju, gdzie zimują. Do 
kolonii lęgowej wracają w marcu. Od 1965 roku szacuje się, 
że ok. 120 flamingów uciekło z niewoli i utworzyło dziką 
populację.

Łabędź czarny jest gatunkiem pochodzącym z Australii 
i często hodowanym w ogrodach zoologicznych. Dzika po
pulacja w Holandii gniazduje głównie w południowo-za- 
chodniej i środkowej części kraju. Pierwsza wzmianka o lę
gach miała miejsce w 1978 roku. Liczba par lęgowych była 
szacowana w 1994 roku na ok. 26 par.

Bemikla kanadyjska pochodząca z północnych obszarów 
Ameryki Północnej jest w Europie hodowana w parkach i 
ogrodach zoologicznych. Należy do największych gęsi (dłu
gość całkowita ok. 100 cm). Uciekające z niewoli osobniki 
dały początek dzikim populacjom. Pierwsze lęgi tego ga
tunku w Holandii stwierdzono w latach 50. W 1994 roku 
liczbę par lęgowych tej gęsi w Holandii szacowano na nieco 
ponad 100. Część ptaków pozostaje w zimie w pobliżu 
miejsc lęgowych, a część zbiera się wzdłuż rzek w środko
wej części kraju. W zimie dochodzą jeszcze bemikle kana
dyjskie pochodzące z Skandynawii.

Gęś egipska pochodząca z Afryki należy do najbardziej 
ekspansywnych gatunków w Holandii. Upierzenie jej jest 
płoworude z charakterystyczną ciemną „maską" wokół 
oczu. Pierwszy lęg w Holandii zakończony sukcesem miał 
miejsce w 1967 roku. Od 1969 roku liczba par lęgowych 
zaczęła rosnąć i gatunek rozprzestrzenił się na cały kraj. W 
1983 roku populacja lęgowa oceniona została w Holandii 
na ok. 115 par, w 1992 roku na 750 par, a w 1994 roku już 
na 1350 par. W lipcu i sierpniu stada pierzących się ptaków 
osiągają w pobliżu miejsc lęgowych ok. 200 osobników. Gęś 
egipska jest w Holandii gatunkiem osiadłym zasiedlającym 
doliny rzek.

W Holandii stwierdzono także lęgi innych gatunków gęsi, 
m.in. gęsi indyjskiej, gęsi białoczelnej czy bemikli białolicej, 
których liczebność w 1994 roku wynosiła odpowiednio ok. 
11 par, ok. 46 par i ok. 81 par lęgowych.

Lęgi rdzawo ubarwionej kazarki — gatunki z Azji, połu
dniowych krańców Europy i północnej Afryki — były 
stwierdzane od wczesnych lat 70., ale liczba ptaków lęgo
wych wzrastała w kolejnych latach bardzo wolno, na co 
wpływ miał zapewne niski sukces gniazdowy określony na 
zaledwie 26%. W 1994 roku liczbę par lęgowych szacowano 
na ok. 7. Poza sezonem lęgowym kazarki zbierają się 
wzdłuż rzek w środkowej części Holandii.

Mandarynki pochodzące z Chin i Japonii, których samce 
są niezykle kolorowe, zostały sprowadzone do Europy w 
XVIII w. jako ptaki ozdobne. Gniazda zakładają one w dziu
plach drzew. W Holandii zaczęły się lęgnąć na wolności 
we wczesnych latach 70. na wybrzeżu niedaleko Hagi. Dzi
ka populacja tych kaczek została jednak utworzona nad po
tokami zalesionych wzgórz środkowej Holandii. Nieliczne 
pary lęgowe obserwowane też były w kilku innych miej
scach. Holenderską populację oszacowano na ok. 48-61 par 
lęgowych.

Populacja lęgowa afrykańsko-azjatyckiej papugi aleksan- 
dretty obrożnej liczy ok. 100 par. Została ona wprowadzona 
lokalnie do Anglii, Belgii, Holandii i Niemiec. Ta zielona 
papuga o długim ogonie gnieździ się w parkach. Pierwsze 
lęgi odnotowano w Hadze w latach 60. Kilka lat później 
pojawiła się w Rotterdamie, a potem w Amsterdamie. W 
latach 1973-77 liczebność tego gatunku wynosiła 5-10 par 
lęgowych. Od 1980 liczba par lęgowych zaczęła wzrastać. 
Poza sezonem lęgowym ptaki pozostają w okolicach miejsc 
lęgowych.

Sporadycznie stwierdzono także przypadki gniazdowa
nia innych gatunków papug, które uciekły z niewoli. Li
czebność papużki mniszki — zielonej papugi zamieszkują
cej południową Brazylię, północną Argentynę i Boliwię 
określono w 1994 roku na 1-10 par lęgowych, a nimfy z
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Australii i ogromnej (90 cm długości) ary żółtoskrzydłej z 
Ameryki Południowej określono na 1 parę.

Zarejestrowano pojedyncze przypadki gniazdowania na 
wolności w Holandii pawia indyjskiego czy często trzyma
nej w domowych klatkach — zeberki.

Lensink R. 1996. De opkomst van exotm in de Nederhmdsc aoifmina: verieden, Iteden en 
loekomst. Limosa 69(3).

Robert G w i a z d a

Drapieżne kijanki. Z reguły przyjmuje się, że kijanki pła
zów bezogonowych żywią się pokarmem roślinnym. Oka
zuje się jednak, że w pewnych warunkach kijanki niektó
rych gatunków mogą być drapieżnikami w stosunku do in
nych kijanek. Zjawisko to zaobserwowano u kijanek rze
kotki Hyla minuta, która jest szeroko rozprzestrzeniona w 
Brazylii, zamieszkując rozmaite habitaty. Kijanki zostały 
złapane w stałym stawie na wysokości 1000 m n.p.m. w 
pobliżu Sao Bento do Sul, Santa Catarina w Brazylii. Staw 
był w pełni nasłoneczniony i częściowo zarośnięty. Najwię
ksza głębokość wynosiła 1,2 m. Nie znaleziono w nim żad
nych ryb.

Do transportu kijanki umieszczono w plastykowych wor
kach. Po godzinie takiego przechowywania okazało się, że 
płetwa ogonowa i mięśnie niektórych kijanek zostały usz
kodzone, a inne osobniki miały nadgryzione brzuchy, co 
spowodowało ich szybką śmierć. Uszkodzone kijanki były 
atakowane przez inne osobniki aż do całkowitego rozerwa
nia. W laboratorium kijanki tego gatunku atakowały i cał
kowicie zjadały 16 mm długości kijanki Physalaemus sp. W 
hodowli obserwowano zjadanie przez nie zarówno pokar
mu roślinnego, jak i handlowego pokarmu rybnego, co 
świadczy o ich przypadkowej mięsożerności. Oczywiście

wymaga to dokładniejszych badań środowisk rozrodczych 
tego gatunku. Być może jako przypadkowi mięsożercy ki
janki H. minuta mogą lepiej wykorzystać dostępność pokar
mu w każdym miejscu, gdzie one występują, co mogłoby 
tłumaczyć jej rozległy zasięg i pospolite występowanie.

Herpetological Review  1997, 28(3): 146 Antoni Ż y ł k a

Symulowanie śmierci przez ropuchy. Wśród płazów tro
pikalnych zachowania symulujące śmierć były znane w ro
dzinie rzekotek (Hylidae). Jedyna dotychczasowa wzmianka 
o takim zachowaniu wśród ropuch (rodzina Bufonidae) do
tyczyła Bufo icterictus w południowo-wschodniej Brazylii.

W lutym 1997 r. zaobserwowano podobne zachowania u 
B. paracnemis — dużego gatunku ropuchy, szeroko rozprze
strzenionego w Ameryce Południowej. Znaleziono kilka 
osobników tego gatunku o długości 61-106 mm odpoczy
wających pod deską na przestrzeni pozbawionej lasu koło 
rzeki Mucuri w stanie Bahia we wschodniej Brazylii. Przy 
dotknięciu mniejsze osobniki (61, 65 mm długości) symu
lowały śmierć. Najmniejszy osobnik przybierał typową po
stawę bez ruchu i z kończynami przyciśniętymi do ciała 
oraz zamkniętymi oczami. Stan taki trwał 15-20 min. Za
chowaniu temu towarzyszyły dodatkowe mechanizmy ob
ronne (obserwowane zresztą u wszystkich osobników), a 
więc próba ucieczki, nadymanie płuc i opróżnianie pęche
rza. Przypuszcza się, że ten behawior związany jest z uni
kaniem martwego łupu przez niektórych drapieżników lub 
ewentualnie zmniejszeniem uszkodzeń ciała przy schwyta
niu przez drapieżnika.

H erpetological Reviezu 1998, 29(2): 97-98 Antoni Ż y ł k a

O B R A Z K I  M A Z O W I E C K I E

PRACOWITY KOZIOŁEK

Po raz pierwszy w tym roku w Karwaczu koło pasieki 
dostrzegłem z daleka dwie samy, resztę pewnie wystrzelali. 
Podobno półlegalni kłusownicy nieustannie przeszukują 
karwackie lasy. Koło głazu narzutowego w lesie koziołek 
wycierał poroże o cienkie drzewko kruszyny. Drzewko obi
jane było już nie po raz pierwszy, widać na nim zarośnięte 
rany. Pod drzewkiem na przestrzeni pół na pół metra ściół
ka jest zniszczona, a gleba zryta.

Niedawno ulubionym miejscem wycierania poroża przez 
koziołki była okolica mojej pasieki, gdzie wytworzył się za
pust sosnowy. Przy okazji obijania rosnących tu sosenek ko
zły ruszczyły także sadzone przeze mnie jodełki i kruszyny. 
Zapustu już nie ma, ludzie sprowadzili ciężki sprzęt i wy
rwali drzewka.

EKOLOGICZNE PODKRZESYWANIE DRZEW

Koło Olszynek wiosną podkrzesywano drzewa przydroż
ne. Był to pierwszy zabieg, chociaż jesiony miały już po 
pięćdziesiąt lat. Od strony szosy sęki po cięciach zamalo
wano mocno na niebiesko, aż farba ściekała. Coś mi kazało 
zobaczyć, czy tak samo zamalowano sęki od strony pola. 
Zatrzymuję się, obchodzę drzewa z drugiej strony, sęki nie 
zamalowane! No i bardzo dobrze dla przyrody. Tam wy
tworzą się z czasem dziuple dla ptaków.

MIEJSKIE PTAKI

Na działce spotkałem pierwszego w Przasnyszu kopciu
szka. Dużo tych ptaków widywałem kiedyś w Budziskach. 
Spotkałem też kowalika, który zaleciał na lipę koło mojego 
biura. Przespacerował po pniu parę metrów w górę, nie gło
wą w dół jak to ma w zwyczaju. Sfrunął na dolną część 
pnia i znowu poszedł do góry, wysoko, szukając w zaka
markach kory pożywnych jaj i larw owadzich. Spotkanie 
kowalika w mieście nie należy do zbyt częstych. Nie jest 
to jednak centrum miasta, a obok jest duży park.

ORNITOLOGIA PODWÓRKOWA

Niedawno obserwowałem w tej części zarośniętego krze
wami i drzewami podwórka szpaki, potem piegżę. Potem 
na przepełniony śmietnik przyleciały kawki. Drzwiczki się 
nie zamykały z powodu nadmiaru śmieci, które wystawały 
na zewnątrz. Jedna z kawek chwyciła za brzeg papieru i 
biegnąc po pokrywie odwijała go, a potem zaglądała, co 
było w nim zawinięte. Może znajdzie się tam jakiś kęs po
żywienia?

ZBIOROWE ŚNIADANIE

W połowie sierpnia ub. roku na łące leśnictwa, od strony 
Karwacza, przy pochmurnej pogodzie pasło się siedem 
krów z dwoma cielakami. Między nimi dostojnie spacero
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wało siedem bocianów, co chwilę coś łowiąc w trawie. I 
bociany, i krowy są czarnobiałe. Cztery krowy leżą na tra
wie i przeżuwają. Jeden cielak przebiega bardzo blisko bo
ciana, a ten patrząc na niego odbiega kilka kroków z pod
niesionymi skrzydłami, a potem dalej żeruje.

Pod koniec sierpnia jeszcze widziałem ostatnie dwa bo
ciany, na podoranym polu naprzeciwko lotniska. Kiedy 
wracałem po godzinie, jeden z nich ciągle tkwił w tym sa
mym miejscu.

WYSOKIE LOTY

Nad wielkim łubiniskiem, właściwie polem po skoszo
nym łubinie koło leśniczówki w Karwaczu bardzo wysoko 
krążą cztery błotniaki z białymi skrzydłami. Jest godzina 
ósma rano, słońce jeszcze słabo świeci, ale widocznie to łu- 
binisko otoczone lasem jest nagrzane od kilku dni i istnieją

tu jakieś prądy wstępujące. Do tej pory były upały, dopiero 
dzisiaj jest pierwszy chłodny dzień i pole pewnie jeszcze 
nie wystygło.

Te błotniaki widuję tu regularnie od kilku lat. Parę lat 
temu leśniczy wydał im walkę, bo podobno wybierały mu 
kurczaki.

IDZIE JESIEŃ

Dużo czajek szuka pożywienia na stepie pod Karwaczem. 
Szpaki latają w coraz większych grupach i jak zwykle wy
konują swe podniebne, zbiorowe ewolucje. Widziałem, jak 
dymówka nieostrożnie łowiła owady nad zalewem i zawa
dziła o wodę. Jakiś czas trzepotała się w wodzie, ale potem 
spłynęła. Na rżyskach jest dużo gawronów.

Zbigniew P o l a k o w s k i

R E C E N Z J E

Bruno P. K r e m e r, Hermann M u h 1 e: Porosty, mchy, pa
protniki. Świat Książki, Warszawa 1998, 286 s., 586 wielo
barwnych i 10 czarnobiałych fotografii, 465 rycin 
kreskowych, cena 24 zł, ISBN 83-7227-061-9.

Zainicjowany kilka lat temu przez wydawnictwo Świat 
Książki Leksykon przyrodniczy jest serią bogato ilustrowanych 
kolorowymi fotografiami i rycinami kreskowymi atlasów, 
poświęconych różnym grupom roślin i zwierząt oraz przy
rodzie nieożywionej. Ostatni tom, który właśnie odddany 
został do rąk czytelnikom, obejmuje porosty, mchy oraz pa
protniki. Organizmy te wykazują wiele podobieństw w swej 
biologii i ekologii i określa się je popularnie mianem roślin 
zarodnikowych. Pod względem systematycznym są to gru
py bardzo zróżnicowane i niejednorodne, zaliczane do grzy
bów (porosty), mszaków (wątrobowce, mchy i glewiki) oraz 
wyższych roślin zarodnikowych obejmujących skrzypowe, 
widłakowe i paprociowe.

Omawiany atlas jest tłumaczeniem niemieckiego wyda
nia, które ukazało się drukiem w 1991 r. (patrz recenzja R. 
Ochyry, Fragmentu Floństica et Geobotanica 37(2): 405, 1992) 
i zostało wznowione w 1997 r. Jego podstawową zaletą są 
wspaniałe wielobarwne fotografie, które bardzo realistycz
nie ilustrują opisywane gatunki i które w pierwszym rzę
dzie decydują o wartości tego typu wydawnictw. Z zado
woleniem należy przyjąć fakt, że polskie wydanie zacho
wało wysoki poziom poligraficzny książki, a znakomite fo
tografie umożliwiają bezbłędną identyfikację większości ga
tunków. W polskojęzycznej literaturze brak było dotychczas 
tego typu publikacji, zwłaszcza poświęconych mszakom, 
które należą do roślin wszędobylskich, a których znajomość, 
właśnie dzięki brakowi tego typu popularnych przewodni
ków, nie jest zbyt powszechna wśród przyrodników w na
szym kraju.

Atlas uwzględnia wyłącznie gatunki europejskie, co 
wyraźnie podkreśla podtytuł w niemieckim wydaniu, po
minięty w polskim tłumaczeniu. Najwięcej jest gatunków 
pospolitych w strefach borealnej i umiarkowanej, a więc ros
nących i w Polsce, chociaż można tu również znaleźć szereg 
gatunków arktycznych, śródziemnomorskich czy atlantyc
kich, które u nas nie występują. Chociaż najliczniej w całym 
atlasie uwzględnione są mchy (209 gatunków) i porosty (130 
gat.), to jest to tylko niewielka część ogólnej liczby gatun
ków z tych grup. Biorąc pod uwagę stosunek zawartych 
gatunków do wielkości grupy, najlicznej reprezentowane są

jednak wyższe rośliny zarodnikowe: paprociowe (60 gat.), 
skrzypowe (16 gat.) i widłakowe (12 gat.). Z wątrobowców 
opisanych i zilustrowanych zostało 59 gatunków, a z gle- 
wików tylko 2 gatunki, ale jest to jednak bardzo niewielka, 
reliktowa grupa organizmów, tradycyjnie łączonych z tymi 
pierwszymi.

Wszystkie gatunki są zilustrowane świetnymi kolorowy
mi fotografiami, zebranymi z reguły po 4 (rzadziej po 2-3 
lub 5-6) w tablice na stronach nieparzystych. Na sąsiednich 
stronach znajdują się krótkie opisy tych gatunków, którym 
towarzyszą schematyczne ryciny kreskowe pokroju i nie
których szczegółów budowy, informacje o siedlisku i roz
mieszczeniu geograficznym, a niekiedy również krótkie not
ki taksonomiczne. W polskim tłumaczeniu w wielu wypad
kach podane są dane o rozmieszczeniu w naszym kraju. 
Niestety, niektóre z nich są błędne, np. informacja, że wy
stępowanie Seligeria calcarea (Hedw.) B., S. & G. jest w Polsce 
prawdopodobne, podczas gdy gatunek ten znany jest z sze
regu stanowisk na Wyżynach Małopolskiej i Wieluńskiej, 
czy o niewystępowaniu u nas Rhodobryum ontariense 
(kindb.) Kindb., który faktycznie znany jest z wielu stano
wisk w Pieninach i na Wyżynie Krakowsko-Częstocho
wskiej. Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. rozproszona jest 
w całym kraju, a nie tylko na Pomorzu Zachodnim, Kiaeria 
starkei (Hedw.) I. Hag. rośnie nie tylko w Karkonoszach, ale 
i w innych pasmach sudeckich i karpackich, zaś Cyrtomnium 
hymenophylloides (Hueb.) Nyh. znane jest nie tylko z Tatr 
Bielskich w Słowacji, ale także z Czerwonych Wierchów i 
Giewontu w Polsce. Te i szereg podobnych błędów są nie
stety dziełem tłumaczki i szkoda, że w tych kwestiach nie 
konsultowała się ona ze specjalistami.

Irytować może również duża liczba błędów typograficz
nych, zwłaszcza w nazwach roślin, wynikłe z winy wydaw
nictwa polskiego, gdyż w niemieckim oryginale pisane są 
one poprawnie, np. Sphagnum amtifolium (=S. acutifolium), 
Racomitńum avicidare (=R. aciculare), Orthothecium refuscens 
(=0. rufescens), Cilosci/phus (=Chiloscyphits), Fassombronia 
( -Fossombronia). Podobnie nieuważnie przepisane są nazwi
ska autorów nazw, np. Wills. zamiast Wils. (s. 116, 128), 
Nus & Hornsch. zamiast Nees & Homsch. (s. 158) czy 
Hedw. Schimp. zamiast (Hedw.) Schimp. (s. 132). Dla wię
kszości gatunków podane są nazwy polskie, o ile istnieją, 
chociaż w kilku wypadkach są one niezręczne i niezgodne 
z duchem języka polskiego, np. przyziemka Muelleriana
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(poprawnie winno być p. Mullera lub p. muellerowska) czy 
czarostka Wondraczekiego (zamiast cz. Wondraczka).

Obok tych błędów w całej książce można znaleźć wiele 
pomyłek popełnionych przez samych autorów. Całkowicie 
niezgodna z prawdą jest informacja o występowaniu Disti- 
chophyllum carinatum Dix. & Nichols. na południowej pół
kuli. W rzeczywistości gatunek ten przez długi czas był en
demiczny dla Europy i dopiero niedawno został znaleziony 
w Japonii. Liczne są również błędy w cytowaniu autorów 
nazw, np. (L.) Limpr. zamiast (Hedw.) Limpr. (dla Sclero- 
podium), (Turn.) B., S. & G. ex Poelt zamiast (Turn.) B., S. 
& G. (dla Schistdium mańtimum) czy (Timm) Hedw. zamiast 
Hedw. (dla Pterigynandmm filifórme. Obniżają one oczywi
ście wartość naukową książki i ich popełnianie przez auto
rów jest co najmniej dziwne, gdyż istnieją w tej chwili liczne 
wykazy nazw roślin podające poprawne cytaty nazwisk au
torów.

Te drobne błędy są co prawda denerwujące specjalistów, 
ale nie mogą wpłynąć na ujemną ocenę całej książki, która 
jest przede wszystkim atlasem przeznaczonym dla szero
kiego kręgu czytelników. Na pewno przyczynić się ona mo
że do popularyzacji słabo u nas znanych mszaków i poro
stów. Dlatego też ze względu na swoje wysokie walory po
znawcze można ją z całym przekonaniem polecić nauczy
cielom, uczniom i studentom jako podręczne źródło do po
znania najpospolitszych gatunków porostów, mszaków i 
paprotników.

Ryszard O c h y r a

R. O c h y r a :  The Moss Flora of King George Island, An- 
tarctica. Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of 
Botany, Cracow 1988, s. 278, cena zł 37.- ISBN 83-85444-6-2

Na catych wyspach nie ma drzewa, ani zarośli, ani krzewu, ani kwiatu, 
Jest tam gdzie niegdzie maty, szorstki mech i w Potter's Cove maty kawałek 
ładu z niewielka i bardzo krótki} trawą... Te słowa Richarda Sheratta, 
jednego z pierwszych badaczy wyspy Króla Jerzego, umie
ścił autor książki jako motto na początku rozdziału poświę
conego roślinności. Taki krajobraz ujrzała załoga statku She
ratta „Lady Trowbridge", który rozbił się na przylądku Ca- 
pe Melville 25 grudnia 1820 roku i taki, prawie niezmie
niony, pozostał do dzisiaj.

Wyspa Króla Jerzego (King George) jest położona między 
61°50' i 62°15' szerokości geograficznej południowej oraz 
57°30' i 59°01' długości geograficznej zachodniej, w archi
pelagu Południowych Szetlandów. Archipelag ten stanowi 
część Antarktyki, czyli obszaru rozciągającego się na połud
nie od 60° szerokości geograficznej południowej. Przewa
żającą jego część zajmuje kontynent Antarktydy o powie
rzchni 14,5 min km2.

Oprócz A n t a r k t y d y  k o n t y n e n t a l n e j  w An
tarktyce wyróżnia się jeszcze dwie strefy. W pierwszej z 
nich, s u b a n t a r k t y c z n e j ,  znajduje się 8 małych, izo
lowanych grup wysp: South Georgia, Marion, Prince Ed
ward, Crozet, Kerguelen, Heard, Mac Donald, Macquarie. 
Druga strefa, A n t a r k t y k a  mo r s k a ,  obejmuje za
chodni brzeg Półwyspu Antarktycznego i sąsiadujące archi
pelagi: Południowych Szetlandów, Południowych Orkadów 
i Południowych Wysp Sandwich oraz wyspę Bouvetoya. 
Jest to strefa chłodnego, wilgotnego klimatu oceanicznego, 
ze średnią miesięczna temperaturą osiągającą 0° jedynie 
przez 1-4 miesięcy i opadami 35-50 cm w ciągu roku,

Wyspa Króla Jerzego jest największa w archipelagu Po
łudniowych Szetlandów -  ma długości 65 km, szerokość 
do 40 km. Brzeg jest pocięty licznymi zatokami, zwłaszcza 
w części południowej, gdzie znajdują się 4 największe: Max- 
wella, Admiralicji, Króla Jerzego i Sheratta. Przeważającą 
część Wyspy Króla Jerzego zajmują wieczne śniegi i lodow
ce, roślinność występuje głównie na wybrzeżach, porastając

kamieniste plaże, moreny, wilgotne zagłębienia, półki skal
ne, niekiedy też oddalone od brzegu nunataki. Jest to uboga 
tundra z dominacją roślin zarodnikowych, zwłaszcza poro
stów i mchów. Flora naczyniowa jest reprezentowana jedy
nie przez 2 gatunki: trawę śmiałka antarktycznego Descham- 
psia antarctica i należący do rodziny goździkowatych Colo- 
banthus quitensis. Rozległe murawy, utworzone przez te 
dwie rośliny występują szczególnie często w pobliżu kolonii 
pingwinów. W obrębie tundry mszysto-porostowej można 
spotkać różne zbiorowiska. W zależności od podłoża oraz 
warunków wilgotnościowych mogą tu dominować porosty 
krzaczkowate, np. z rodzajów Usnea i Himantormia, porosty 
listkowate z rodzaju Umbillicaria, lub skorupiaste -  np. 
przedstawiciele rodzajów Lecidea, Lecanora, Rhizocarpon, Bu- 
ellia. Częste są mchy poduszkowe, np. gatunki z rodzajów 
Andreaea, Dicranoweisia, Syntńchia, Schistidium, Ceratodon. Na 
dobrze zdrenowanym, wilgotnym podłożu rozwijają się tor
fotwórcze zbiorowiska mszyste z dominacją płonników: Po- 
lytrichum strictum i Polytrichastrum alpinum, a w lokalnych 
nieckach, depresjach i na obrzeżach płatów śnieżnych spot
kać można dywany, utworzone przez takie mchy, jak: 
Warnstorfia laculosa i Sanionia georgico-uncinata. W miejscach 
z płynącą wodą rosną często wysokie, luźne poduchy Bra- 
chythecium austrosalebrosum i Bryum pseudotriąuetrum.

W Zatoce Admiralicji znajduje się założona w 1977 roku 
polska stacja naukowa im. Arctowskiego, w której spędził 
sezon wegetacyjny 1979/1980 wybitny polski briolog, prof. 
Ryszard Ochyra, autor recenzowanej książki. Prowadził ba
dania briologiczne zwłaszcza w Zatoce Admiralicji i na Pół
wyspie Fildesa, ale także w innych wybranych punktach 
na wybrzeżach (razem 106 stanowisk), gdzie zebrał 3000 
próbek mchów, wątrobowców, porostów i roślin naczynio
wych. Własny zbiór mchów autora stanowi 1300 torebek, 
wykorzystał on także dane historyczne.

W rezultacie powstało bardzo dobre opracowanie flory- 
styczno-taksonomiczne. W rozdziałach 1 i 2 autor przed
stawił zróżnicowanie całej Antarktyki oraz charakterystykę 
fizjograficzną i geologiczną Wyspy Króla Jerzego. Rozdział 
3 zawiera historię badań briologicznych, znajduje się w nim 
także szczegółowy wykaz wszystkich stanowisk, na których 
zbierano mchy. W dalszych rozdziałach książki, poprzedza
jących część florystyczno-systematyczną znalazł się wyczer
pujący opis roślinności (rozdz. 4) i charakterystyka fitogeo- 
graficzna flory (rozdz. 5). Mchy Wyspy Króla Jerzego należą 
do 5 elementów: antarktycznego, subantarktycznego, połu
dniowego umiarkowanego, bipolarnego i pankontynen- 
talnego.

Część taksonomiczna pracy została przygotowana nie
zwykle starannie. Zawiera oryginalny klucz do oznaczania 
33 stwierdzonych na Wyspie Króla Jerzego rodzajów, a w 
ich obrębie -  do oznaczania poszczególnych gatunków 
(znaleziono ich na wyspie 61). Dla każdego gatunku zamie
szczono opis najważniejszych cech morfologicznych i ana
tomicznych oraz informacje na temat ekologii i przynależ
ności do elementu fitogeograficznego. Wszystkie gatunki 
posiadają także punktowe mapki rozmieszczenia na Wys
pie, dla każdego z nich ponadto opracowano planszę, za
wierającą doskonałe, oryginalne rysunki, ilustrujące jego 
najważniejsze cechy morfologiczne i anatomiczne. Zostały 
one wykonane przez H. Bednarek-Ochyrę. Oprawa ilustra
cyjna stanowi bardzo mocną stronę pracy; oprócz 163 ry
sunków i map w książce zamieszczono także 12 barwnych 
zdjęć, charakteryzujących krajobrazy Wyspy Króla Jerzego.

Flora R. Ochyry jest opracowaniem krytycznym. Autor 
nie oparł się wyłącznie na własnych zbiorach, lecz dotarł 
do prawie wszystkich historycznych kolekcji mchów, 
sprawdził także typy wszystkich gatunków podanych z te
go regionu. Już we wcześniejszych pracach opublikował 35 
gatunków nowych dla wyspy, z tego 3 nowe dla nauki: 
Schistidium steerii, S. halinae i Ditrichum lewis-smithii, a w re
cenzowanej książce znalazły się 3 nowe kombinacje, 51 no
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wych synonimów i 14 nowych lektotypów. Ogromną zaletą 
pracy jest wymienienie na końcu opisu każdej z 15 wyróż
nionych rodzin gatunków podanych wcześniej z Wyspy 
Króla Jerzego, a obecnie wyłączonych w wyniku szczegó
łowej rewizji taksonomicznej. Pozwoli to w przyszłości 
uniknąć powtarzania błędów.

Reasumując należy stwierdzić, że flora mchów Wyspy 
Króla Jerzego jest publikacją na światowym poziomie, do 
czego przyczynia się także fakt, iż została napisana w ję
zyku angielskim. Jako wzorcowe opracowanie florystycz- 
no-fitogeograczno-taksonomiczne warto ją polecić nie tylko 
briologom, lecz także wszystkim botanikom.

Anna R u s i ń s k a

Chris M a 11 i s o n: Keeping and Breeding Snakes. London 
1994, Blandford, s. 183, cena £ 18,99, ISBN 0-7137-1865-X

O popularności tej książki świadczy trzeci już dodruk od 
pierwszego wydania w 1988 r. Świadczy to również o po
pularności hodowli węży.

Książka składa się z 12 rozdziałów, przy czym w pier
wszych 6 rozdziałach zamieszczono informacje ogólne do
tyczące hodowli węży, natomiast rozdziały 7-12 poświęcone 
są poszczególnym grupom węży. We wprowadzeniu autor 
podaje uwagi o hodowaniu węży podkreślając rolę wszech
stronnego przygotowania hodowcy do trzymania tych 
zwierząt. Podkreśla też, że każdy wąż jest indywidualną 
jednostką, a zatem różne wskazówki mogą być odstępstwa
mi w jednostkowych przypadkach. Dlatego też każdy ho
dowca jest po części eksperymentatorem.

Rozdział 1 zawiera ogólne zasady i i wskazówki odnośnie 
budowy i życia węży. Zwraca tu autor dużo uwagi na ter- 
moregulację i różne aspekty żywienia (np. trudności uzy
skania odpowiedniego pokarmu czy bardzo wąskie spe
ktrum pokarmowe jakiegoś gatunku) z punktu widzenia 
praktyki terraryjnej.

Rozdział 2 poświęcony jest różnym rodzajom pomiesz
czeń do hodowli węży. Wskazano tu do jakiego typu ho
dowli poszczególne zbiorniki mogą być zastosowane.

W rozdziale 3 omówiono zagadnienie właściwego środo
wiska dla hodowanych węży. Podkreśla autor, że takie czyn
niki środowiskowe jak temperatura, światło i wilgotność, pra
widłowo dobrane dla poszczególnych gatunków, dobrze 
wpływają na samopoczucie węży, a z kolei uchybienia w do
borze parametrów dla tych warunków mogą prowadzić do 
stresów, odmowy przyjmowania pokarmu i wreszcie braku 
potomstwa. Następnie autor przedstawia techniczne sposoby 
rozwiązania problemów ogrzewania i oświetlenia. Krótko 
omawia utrzymanie odpowiedniej wilgotności, a na zakoń
czenie opisuje różne elementy wyposażenia terrarium dla wę
ży (podłoże, naczynie z wodą, rośliny).

W rozdziale 4 omówione są problemy zdrowia i odpo
wiedniego obchodzenia się z wężami. Krótko potraktowane 
jest rutynowe doglądanie kolekcji węży, a następnie ogólnie 
omówiono problemy zdrowia węży -  wskazano tu na mo
żliwe przypadki chorób lub infekcji związane z nieprawid
łowym trzymaniem węży w firmach handlowych czy w 
czasie transportu. Podkreślono też znaczenie kwarantanny 
dla osobników nowo nabytych. Dalej autor dokładniej ana
lizuje choroby (np. infekcje bakteryjne, salmonellozy czy za
każenia pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi). Prze
analizowano również sposób prowadzenia zapisów hodow
lanych, a na zakończenie rozdziału omówiono sposoby ła
pania i trzymania węży.

Rozdział 5 poświęcony jest żywieniu węży. Omówiono 
tu rodzaje pokarmu oraz metody karmienia.

W rozdziale 6 omówione są problemy rozmnażania węży. 
Podkreśla autor kilka aspektów rozmnażania węży w niewoli 
-  udane rozmnożenie gatunków „łatwiejszych" pozwala na

zastosowanie wypróbowanych metod postępowania przy 
rozmnażaniu do gatunków „trudniejszych". Wskazuje, że 
zwierzęta urodzone w niewoli są mniej podatne na stresy i 
wreszcie rozmnażanie rzadszych gatunków pozwala na ich 
ewentualne reintrodukowanie w naturalnym środowisku. 
Wreszcie udane rozmnożenie gatunku jest dla hodowcy syg
nałem, że warunki hodowli zapewnione wężom są dobre. 
Omówiono sposoby rozpoznawania płci, a dalej uwarunko
wanie rozmnażania węży od warunków środowiskowych 
miejsca ich pochodzenia (np. konieczność hibernacji). Dalej 
opisano parzenie się (m.in. podano jak można przekonać się 
o gotowości zwierząt do rozrodu), składanie jaj lub rodzenie 
młodych, inkubację (zwrócono tu uwagę na temperatury pod
czas inkubacji jaj węży pochodzących z różnych szerokości 
geograficznych oraz na czas trwania inkubacji). Krótko wspo
mniano o wychowie młodych. Na zakończenie rozdziału au
tor porusza problem dobierania par, aby uniknąć deformacji 
genetycznych w kolejnych pokoleniach. Wspomina też o roz
mnażaniu selektywnym (np. przy hodowaniu barwnych mu
tantów niektórych gatunków).

Kolejnych 6 rozdziałów poświęconych jest różnym gru
pom węży. I tak w rozdziale 7 omówieni są przedstawiciele 
rodziny Boidae. Zwrócono tu uwagę na różnice w rozrodzie 
między wężami boa a pytonami (pierwsze rodzą żywe mło
de, natomiast pytony składają jaja). Podkreśla autor, że duża 
ilość gatunków z tej rodziny jest regularnie rozmnażana w 
niewoli. Zamieszczono też uwagi ogólne o hodowli tych 
węży. Następnie omawia kilkanaście gatunków, podając dla 
każdego z nich wielkość, zasięg, wskazówki hodowlane i 
dane odnośne do rozmnażania (np. pora parzenia, wielkość 
zniesienia, czas inkubacji, śmiertelność, wielkość młodych). 
Przy każdym gatunku zaznaczono dostępność na rynku, za
znaczając czy jest łatwo rozmnażany, czy też znajduje się 
tylko w specjalistycznych hodowlach. Zaznaczono też rzad
kie gatunki, wskazując, że mogą się one znajdować tylko 
w pewnych kolekcjach. Obok gatunków dobrze znoszących 
warunki niewoli i rozmnażających się w niej autor omawia 
również takie, które praktycznie nie są rozmnażane w nie
woli i cały czas są sprowadzane (np. Calabaria reinwardtii z 
zachodniej Afryki).

W rozdziale 8 omówieni są przedstawiciele rodzaju Lam- 
propeltis -  jedne z najbardziej popularnych węży wśród ter- 
rarystów. Krótko podano ich charakterystykę ogólną, a na
stępnie autor omawia dokładniej poszczególne gatunki i 
podgatunki.

W podobny sposób omówieni są w rozdziale 9 przedsta
wiciele rodzaju Elaphe (choć w porównaniu z wężami kró
lewskimi bardziej pobieżnie), a w rozdziale 10 gatunki z 
rodzaj u Pituophis.

Rozdział 11 poświęcony jest gatunkom z rodziny Colu- 
bridae, które są hodowane z różną częstotliwością, ale nie 
ma dla nich wspólnego odniesienia jak w przypadku po
przednich rodzajów. Dużo miejsca poświecił tu autor przed
stawicielom rodzaju Thamnophis.

W rozdziale 12 omówione są węże jadowite. Zamieszczo
no tu wiele wskazówek praktycznych odnośnie do trzyma
nia tych węży oraz zaleceń bezpieczeństwa przy ich ho
dowli. Podaje też autor wskazówki odnośnie do manipulacji 
przy nich w razie konieczności, a następnie według tego 
samego schematu co dla węży niejadowitych omówionych 
jest kilkanaście gatunków.

Kończą książkę apendyksy, w których zestawiono adresy 
hodowców rozmnażających węże, podano adresy niektó
rych towarzystw herpetologicznych, przepisy prawne do
tyczące hodowli węży i ogólną bibliografię. Zamyka książkę 
indeks nazw angielskich i łacińskich.

Publikacja jest bogato ilustrowana barwnymi oraz czarno
białymi fotografiami węży, na których ukazano wiele omó
wionych gatunków. Niektóre zdjęcia czarno-białe są gorszej 
jakości. Szatę ilustracyjną uzupełniają rysunki różnych roz
wiązań technicznych (np. ogrzewania). Publikacja dostarcza
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wielu informacji o różnych gatunkach węży, które są spoty
kane w kolekcjach. Informacje dotyczą różnych aspektów bu
dowy czy biologii węży ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na ich rozmnażanie. Oczywiście zestawienie danych odnośnie 
do np. ilości jaj, temperatury i czasu trwania inkubacji są nie
zwykle cenne dla hodowców czy to amatorów, czy też w 
laboratoriach, czy ogrodach zoologicznych. Podanie danych 
bibliograficznych prac traktujących o rozmnażaniu jakiegoś 
gatunku przy jego omawianiu ułatwia czytelnikowi dotarcie 
do informacji źródłowych. Wiele praktycznych wskazówek 
odnośnie do hodowli i rozmnażania węży jest bardzo waż
nych dla terrarystów, ale czytelnik interesujący się wężami, 
a nie hodujący ich, może z powodzeniem poszerzyć swoje 
wiadomości o tej grupie gadów.

Zdarzają się w książce usterki dotyczące nazw, np. Lam- 
propeltis getulus zamiast Lampropeltis getula (s. 96, 97, 98, 99), 
Opheiodryas aestivus zamiast Opheodrys aestwus (s. 139).

Książka na pewno będzie ciekawą lekturą dla wszystkich 
czytelników interesujących się wężami. Dzięki prostemu ję
zykowi oraz unikaniu przez autora skomplikowanej termi
nologii może z niej korzystać szerokie grono czytelników.

Antoni Ż y ł k a

Beata Ki s i e l :  Żółw ozdobny w naszym domu. Warsza
wa 1997, Agenq'a Wydawnicza „Egros", s. 37, cena zł 4,10

Spośród wszystkich gatunków żółwi wodnych najwięcej 
publikacji książkowych poświęcono żółwiom ozdobnym z 
gatunku Chrysemys scripta. Wiąże się to z faktem, że jest on 
najczęściej hodowanym gatunkiem żółwia wodnego. Oma
wiana publikacja poświęcona jest jego hodowli.

W rozdziale 1 krótko omówiono występowanie i biotop, 
jaki żółwie te zamieszkują oraz przedstawiono ich stanowi
sko systematyczne. Dalej podano ich wielkość i wiek (w nie
woli mogą przeżyć do 75 lat) oraz omówiono ogólnie wy
gląd i budowę.

W rozdziale 2 zamieszczono wskazówki dotyczące oceny 
stanu zdrowia żółwia przy zakupie (np. pancerz dorosłego 
osobnika powinien być twardy, nie uginający się, a przy 
próbie dotyku zdrowe zwierzę ucieka); omówiono sposób 
transportu i adaptacji do nowego pomieszczenia.

Rozdział 3 zawiera informacje o pomieszczeniu do ho
dowli żółwi ozdobnych (wielkość akwaterrarium, urządze
nie części lądowej, miejsca ustawienia — niewskazane jest 
ustawienie w pobliżu źródła ciepła, np. pieca, gdyż grozi 
to poparzeniem zwierząt), ogrzewanie wody i powietrza 
(temperatura wody powinna być utrzymana w granicach 
24-30°C, natomiast temperatura powietrza powinna wyno
sić w dzień 25-28°C, a w nocy około 20°C), oświetlenie, ro
śliny i ich rozmieszczenie w zbiorniku, higienę pomieszcze
nia i kwarantannę żółwi.

Rozdział 4 poświęcono problemom żywienia żółwi, 
wskazując na konieczność dodania do pokarmu witamin i 
preparatów zawierających sole mineralne.

W rozdziale 5 autorka omawia sen zimowy i warunki, 
jakie należy żółwiom wtedy zapewnić, a w 6 rozmnażanie. 
Wskazano tu na cechy dymorfizmu płciowego, omówiono 
składanie jaj i ich inkubację.

Podkreśla autorka wpływ na długość okresu inkubacji 
(przy temperaturze 28-30°C -  od 70-102 dni).

Ostatni rozdział poświęcony jest chorobom. Jak na popu
larny poradnik hodowlany ten problem został potraktowa
ny bardzo szeroko (12 stron). Dla każdego schorzenia au
torka podaje przyczyny, objawy i leczenie. Wiele z tych 
schorzeń spowodowanych jest niewłaściwymi warunkami 
hodowli (np. grzybice, niedobór witamin, zapalenia oczu 
oraz przeziębienie i katar, biegunki itd.).

Kończy książkę wybrana bibliografia.

Ilustracje stanowi kilka barwnych fotografii oraz schematy
czne rysunki ilustrujące niektóre szczegóły morfologiczne (np. 
układ tarcz pancerza) i elementy urządzenia akwaterrarium.

Zdarzają się w książce usterki (np. na s. 5 nazwa żółwi 
bokoszyjnych Pleurodirida zamiast Pleurodiria, rodziny żółwi 
lądowych Testudinide zamiast Testiidinidae, rzad węże i ja
szczurki — są to podrzędy, w obrębie rzędu łuskoskómych, 
czy na s. 26 szerokość pancerza młodych żółwi 31 m — 
oczywiście powinno być 31 mm.

Książka zawiera wiele praktycznych rad i wskazówek, co 
ma specjalne znaczenie dla początkującego hodowcy. Oczy
wiście powinien ją przeczytać przed nabyciem żółwi, aby unik
nąć błędów mogących się skończyć schorzeniami zwierzęcia. 
Z kolei omówienia wielu przypadków chorobowych powinno 
ułatwić hodowcy skorygowanie popełnionych błędów.

Antoni Ż y ł k a

Krzysztof R. M a z u r s k i :  Podstawy sozologii. Kompen
dium wiedzy o niszczeniu i ochronie środowiska, Wroc
ław 1998, Oficyna Wydawnicza Sudety, s. 313

W 1965 roku polski działacz ochrony przyrody i geolog 
Walery Goetel zaproponował nazwę „sozologia" (od grec
kiego sozo -  chronię i logos -  nauka), a także wyodrębnienie 
jeszcze drugiej dyscypliny -  sozotechniki, która od strony 
technicznej powinna się zająć skuteczną ochroną środowi
ska. Sozologię rozumie się obecnie jako naukę o strukturach 
przyrodniczych znajdujących się pod wpływem człowieka,
0 ich przyczynach, skutkach i zapobieganiu. Do koncepcji 
W. Goetla nawiązuje również Krzysztof R. Mazurski -  pro
fesor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, który jest kie
rownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej jej jeleniogór
skiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki. Jest 
on autorem licznych opracowań naukowych opublikowa
nych w Polsce i za granicą, w tym m.in. opracowań książ
kowych, takich jak: Gospodarowanie rolniczą przestrzenią pro
dukcyjną Polski (1986), Antropogeniczna destrukcja środowiska 
Dolnego Śląska (1988), Zagrożenie środowiska Dolnego Śląska 
(1994). W swoich opracowaniach Krzysztof R. Mazurski po
sługuje się konsekwentnie pojęciem „sozologia". W jego uję
ciu wyróżnić możemy sozologię ogólną, która syntetyzuje 
niejako dorobek szczegółowych i specjalistycznych kierun
ków, a także sozologię szczegółowe oraz sozologię ekono
miczną (sozoekonomikę), sozologię techniczną czyli sozote- 
chnikę i sozologię społeczno-filozoficzną czyli ekofilozofię.

W 1998 roku K.R. Mazurski opublikował interesującą 
książkę Podstawy sozologii. Kompendium wiedzy o niszczeniu i 
ochronie środowiska, gdzie podjął próbę przedstawienia pod
stawowych problemów sozologii ogólnej. Opracowanie na
ukowe autora wyrosło na gruncie jego wieloletniej pracy 
badawczej i dydaktycznej. Książka pomyślana została jako 
obszerne kompendium wiedzy o charakterze sozologicz
nym, przy czym szczególną wagę kładzie autor na proble
my cieszące się dużym zainteresowaniem społecznym lub 
też o dużym wymiarze gatunkowym dotyczących każdej 
jednostki, np. chorób nowotworowych czy energii atomo
wej. Istotną nowością opracowania jest część dotycząca eko
logii, gdyż sam autor odrzuca jako błędne utożsamianie 
problematyki sozologicznej i ochrony środowiska (rozumia
ną jako praktykę) z problematyką ekologiczną. Praca K.R Ma
zurskiego składa się z przedmowy, siedmiu podstawowych 
rozdziałów, a także obszernego spisu literatury, spisu rycin
1 tabel.

Rozdział pierwszy „Jedność przyrody-środowisko" po
święcony jest znaczeniu ekologii dla problematyki sozolo
gicznej. Rozdział następny „Człowiek a środowisko" zaj
muje się historycznymi procesami zagospodarowania śro



174 Wszechświat, 1.100, nr 7-8/1999

dowiska przez człowieka, jak również obecnym etapem sto
sunków społeczeństwo-środowisko. Rozdziały kolejne: 
„Zanieczyszczenie środowiska" i „Destrukcja środowiska" 
poświęcone są współczesnej sytuacji sozologicznej na świe
cie i w Polsce. K.R. Mazurski wymienia różnorodne typy 
niszczenia środowiska: deteriorację, degradację, dewastację 
i anihilację. Obok tych pojęć autor posługuje się także takimi 
pojęciami jak: kryzys ekologiczny, katastrofa ekologiczna i 
destrukcja środowiska. Szczególnie szeroko wykorzystuje 
on w opracowaniu pojęcie „destrukcji środowiska", a więc 
zagrożenie środowiska, która -  jego zdaniem -  obejmuje: 
degradację elementów biosfery, wyczerpywanie się zaso
bów, całkowite wyniszczenie poszczególnych gatunków ro
ślin i zwierząt, ruszczenie ekosystemów i biotopów, powsta
wanie niebezpiecznych skutków inwestycji środowisko
wych (np. zapór, kopalni itp.). W rozdziale „Szczegółowe 
możliwości ochrony środowiska" zwrócono uwagę na ist
niejącą możliwość działań ochronnych. Problematykę tę uję
to w postaci ochrony powietrza, ochrony wody, ochrony 
gruntów, ochrony biocenoz i ochrony kompleksowej. Autor 
opracowania wskazuje tutaj na ogromne możliwości dzia
łań ochronnych, pomimo utrzymujących się nadal nieko
rzystnych warunków społeczno-ekonomicznych. Najważ
niejsze znaczenie posiada przy tym zasada niepodejmowa
nia (zapobiegania) działań destrukcyjnych. Odrębne znacze
nie wiąże się z rozwojem sozoekonomiki. Posiada ona co
raz większe znaczenie w działalności proekologicznej 
przedsiębiorstw, państwa i poszczególnych obywateli. Na 
szczególną uwagę zasługują rozważania o kosztach społe
cznych w gospodarce rynkowej, a także zawodność liberal
nej gospodarki rynkowej w aspekcie środowiskowym. 
Obecnie rachunek sozologiczny znajduje już zastosowanie 
w wyborze inwestycji i w kalkulacjach procesu produkcji.

Praca K.R. Mazurskiego Podstawy sozologii zasługuje na 
szerokie zainteresowanie zarówno specjalistów zajmujących 
się problematyką sozologiczną, jak też szerokiego grona 
ogółu czytelników zainteresowanych działalnością człowie
ka w przyrodzie. Należy podkreślić jej walory dydaktyczne 
jako obszernego kompendium naukowego. Autor nie unika 
przy tym nawet najbardziej kontrowersyjnych problemów 
starając się przedstawić wobec nich swoje własne oryginal
ne stanowisko. Wykorzystane ryciny i tabele znacznie uła
twiają percepcję tej interesującej książki. Ogólnie, należy za
liczyć pracę K.R. Mazurskiego do bardzo wartościowych i 
oryginalnych opracowań poświęconych ochronie środowi
ska. Autor wykorzystuje przy tym nowatorsko istniejącą już 
literaturę polską i obcojęzyczną.

Eugeniusz K o ś m i c k i

Karl-Heinz E r d m a n n, Lutz S p a n d a u (Hrsg.): Natur- 
schutz in Deutschland. Strategien, Losungen, Perspekti- 
ven, Stuttgart 1997, Verlag Eugen Ulmer, s. 299, ISBN 
3-8001-3485-3

Problemy ochrony przyrody są nadal bardzo aktualne w 
Niemczech, także w aspekcie aktualnej polityki rządzącej 
koalicji. W roku 1997 odbyły się interdyscyplinarne wykła
dy na Uniwersytecie Bońskim pt. „Ochrona przyrody w 
Niemczech". Plonem tych wykładów stała się książka 
Ochrona przyrody w Niemczech. Strategie, rozwiązania i perspe- 
ktywy wydana przez Karla-Heinza Erdmanna i Lutza Span- 
daua. Zajmuje się ona współczesnymi zadaniami w zakresie 
ochrony przyrody i wskazuje na konieczność ich rozszerze
nia. Książka Ochrona przyrody w Niemczech pomyślana zo
stała jako bodziec do obecnych dyskusji toczonych wśród 
specjalistów, jak i w życiu publicznym.

Obejmuje ona 15 podstawowych artykułów opracowa
nych przez najwybitniejszych specjalistów niemieckich. Za

wiera 34 ryciny i 18 tabel. Wymienione artykuły zajmują 
się następującymi problemami:

obszary chronione w Niemczech i w Europie (A. Ssy- 
mank i W. d'01eire-01tmanns);
szczególne znaczenie rezerwatów biosfery w zakresie 
ochrony przyrody (K.-H. Erdmann, L. Spandau i B. Bo- 
retzki);

-  wykorzystanie gospodarcze powierzchni Niemiec (M. 
Succow);

-  ochrona przyrody na obszarach rolniczych (W. Schu- 
macher);

-  planowanie krajobrazu (K. Tobias);
-  ocena oddziaływania na środowisko 0. Schaller);
-  ochrona przyrody na obszarach zurbanizowanych 

(F. Duhme, S. Pauleit);
-  różnorodność biologiczna i utrzymanie zasobów gene

tycznych roślin (J. Blab i M. Klein, F. Begemann i A. 
Óetmann);
ochrona przyrody a kształcenie w zakresie środowiska 
(L. Kruse-Graumann);

-  problem akceptowania i możliwości wprowadzania w 
życie ochrony przyrody (Rada Doradcza dla Ochrony 
Przyrody i Opieki nad Krajobrazem przy Federalnym 
Ministrze Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeń
stwa Reaktorów).

Obecnie dużą rolę w ochronie przyrody posiadają spe
cjalnie wydzielone obszary ochronne o różnorodnym statu
sie. Mamy więc obszary o znaczeniu międzynarodowym 
(obszary wilgotne o znaczeniu międzynarodowym; obszary 
światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; re
zerwaty biosfery; wody o znaczeniu międzynarodowym; 
bagna o znaczeniu międzynarodowym); o znaczeniu euro
pejskim (w wyniku decyzji Rady Europy i Unii Europej
skiej): rezerwaty biogenetyczne; obszary z dyplomem euro
pejskim; rezerwaty europejskie; obszary ochronne zgodne 
z Wytycznymi UE w zakresie Ochrony Ptaków. Duże zna
czenie posiadają także Wytyczne Fauna-Flora-Habitat 
(FFH), które służą do stworzenia systemu wzajemnie po
wiązanych biotopów w Europie („NATURA 2000"). Ponad
to w Niemczech znane są różnorodne narodowe kategorie 
obszarów ochrony przyrody: parki narodowe; obszary 
ochrony przyrody; obszary ochrony krajobrazu; parki przy
rody; pomruki przyrody.

M. Succow zwraca uwagę na zanikanie tradycyjnych har
monijnych krajobrazów kulturowych. Przedstawia on też 
najważniejsze środki ochronne na obszarach rolniczych. 
Szczegółowo problemy te omawia W. Schumacher w swoim 
opracowaniu: „Ochrona przyrody na obszarach krajobra
zów rolniczych". Na uwagę zasługuje dyskusja wokół in
tensyfikacji i ekstensyfikacji rolnictwa. Pojawia się koniecz
ność honorowania finansowego świadczeń ekologicznych 
rolników. Ciekawy charakter posiada dyskusyjny artykuł 
J. Blaba i M. Kleina o różnorodności biologicznej jako nowej 
formie ochrony przyrody. Obecnie następuje gwałtowny 
spadek różnorodności biologicznej, przy tym najważniej
szym czynnikiem tego spadku jest nowoczesne uprzemy
słowione rolnictwo i leśnictwo. Z problematyką różnorod
ności biologicznej wiąże się problem utrzymania zasobów 
genetycznych roślin, zwłaszcza uprawnych. Na uwagę pol
skich czytelników zasługują także rozważania o planowa
niu krajobrazu (zwanym w Polsce planowaniem przestrzen
nym), a także o edukacji w zakresie ochrony przyrody. Kry
zys ekologiczny -  jak to podkreśla L. Kruse-Graumann -  
nie jest kryzysem samej przyrody, ale naszego wobec niej 
zachowania. Godne lektury jest także stanowisko Rady Do
radczej dla Ochrony Przyrody i Opieki nad Krajobrazem. 
Według tej oceny należy szerzej uwzględniać wiedzę socjo
logiczną i psychologiczną; tworzyć zorientowane na przy
szłość strategie działań; wprowadzić lepsze instrumenty 
ochrony przyrody; rozwinąć nowe możliwości jej finanso
wania; uwzględniać bardziej problematykę ochrony przy
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rody w kształceniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 
zwiększyć znaczenie interdyscyplinarnych projektów ba
dawczych; lepiej wykorzystać możliwość środków masowe
go przekazu oraz organizacji społecznych działających na 
rzecz ochrony przyrody i środowiska.

Książka Ochrona przyrody w Niemczech stanowi cenną le
kturę dla wszystkich czytelników zainteresowanych ochro
ną przyrody. Jest ona bardzo ciekawa także dla czytelników 
w Polsce. Autorzy artykułów reprezentują najnowszy stan 
wiedzy o ochronie przyrody zarówno w Niemczech, jak i 
w Unii Europejskiej. Na podkreślenie zasługuje duża war
tość naukowa i dydaktyczna recenzowanej książki.

Eugeniusz K o ś m i c k i

Ralf H e s e l h a u s :  Tropische Laubfrósche. Stuttgart 1992; 
Verlag Eugen Ulmer, 2. Auflage, s. 96, cena DM 38, ISBN 
3-8001-7246-1

Spośród płazów bezogonowych rzekotki stanowią najbar
dziej łubianą grupę i wśród szerokiego kręgu ludzi nie bu
dzą np. takiego uczucia wstrętu jak ropuchy. Omawiana 
książka poświęcona jest rzekotkom z rejonów tropikalnych 
całego świata.

Książka jest podzielona na 13 rozdziałów. W przedmowie 
autor zwraca uwagę na niektóre ciekawe aspekty ich bio
logii, podkreślając, że zwierzęta te dają się doskonale ob
serwować w niewoli, gdzie w terrarium można poznać wie
le aspektów ich ciekawej biologii i zachowania.

W rozdziale 1 przedstawione jest stanowisko systematy
czne rzekotek. Podkreśla tu autor, że właściwymi rzekot
kami są przedstawiciele rodziny Hylidae (np. częściej hodo
wani w terrariach przedstawiciele rodzajów Hyla, Agalych- 
nis, Gastrotheca i Phyllomedusa), ale ze względu na podobień
stwo zamieszkiwanego habitatu, biologii i wyglądu zewnę
trznego omówiono w książce niektórych przedstawicieli ro
dzin Centrolenidae, Hyperoliidae i Rhacophoridae.

W rozdziale 2 autor zajmuje się środowiskiem życia rze
kotek i niektórymi przystosowaniami. Podkreśla, że patrząc 
na nie pod kątem zamieszkiwanych miejsc są one zdobyw
cami wszystkich kontynentów (oprócz Antarktydy) i środo
wisk od wybrzeży morskich po wysokość 3000 m n.p.m. w 
górach. Oczywiście, jest tu pewne przybliżenie autora, ponie
waż rzekotki właściwe (Hylidae) nie występują w dużej części 
Afryki, gdzie zastępują je przedstawiciele rodziny Hyperolii
dae. Następnie opisuje dokładniej Hyperolius viridiflavus wska
zując na przystosowania do skrajnie niekorzystnych warun
ków (np. przyjmowanie innej barwy w porze deszczowej, a 
innej w porze suchej -  biała barwa dużej części ciała w porze 
suchej powoduje odbijane promieni słonecznych i pozwala 
przetrzymać temperatury 37°C).

W rozdziale 3 omówiono przystosowania do nocnego try
bu życia niektórych gatunków, wskazując na przykładzie 
Phyllomedusa lemur, że takie gatunki muszą chronić oczy 
przed intensywnym światłem dziennym, a w 4 rozdziale 
wskazuje autor na znaczenie przylg na palcach.

Rozdział 5 poświęcony jest strategiom rozrodczym nie
których gatunków (np. budowa gniazda z piany, przykle
janie jaj do dolnej strony liścia wiszącego nad wodą przez 
Agalychnis callidryas, zlepianie liści ze złożeniem w torebkę 
przez niektóre gatunki Phyllomedusa, czy wreszcie znaczne 
skrócenie czasu rozwoju kijanek rozwijających się w przej
ściowych zbiornikach wodnych).

W rozdziale 6 przedstawiono formy opieki nad potomstwem. 
Wskazuje tu autor, że niektóre gatunki węży przystosowały się 
do zjadania jaj płazów przyklejonych do liści. Lepszym wobec 
tego przystosowaniem do opieki wylęgu jest noszenie go ze 
sobą, np. samice Fritziam goeldii noszą jaja na grzbiecie, a z kolei

u rzekotek torbowych (rodzaj Gastrotheca) tworzy się specjalna 
kieszeń, w której następuje rozwój kijanek.

W rozdziale 7 przedstawia autor hodowlę rzekotek w ter
rarium. Omawia budowę terrarium (wielkość, sposób wy
konania, urządzenie, rośliny, oświetlenie, ogrzewanie). Da
lej omówiono problemy żywienia rzekotek (m.in. podano 
sposoby hodowli różnych zwierząt stosowanych jako ich 
pokarm w niewoli — muchy, muszki owocowe, mole wo
skowe itd.), a na zakończenie rozdziału omówiono niektóre 
choroby i ich leczenie.

W rozdziale 8 opisuje autor Hyla cinerea jako przedstawi
ciela rzekotek Ameryki Północnej. Wprawdzie nie jest to ga
tunek tropikalny, ale ze względu na jego częste spotykanie 
w hodowlach zamieszczono jego opis w tej książce. Podano 
opis gatunku, jego rozmieszczenie geograficzne i biotop, jaki 
zamieszkuje oraz opiekę w niewoli (wielkość terrarium, 
temperatura, urządzenie, rośliny, warunki hodowli potrzeb
ne do doprowadzenia do rozmnażania i wychowu kijanek).

W kolejnym rozdziale autor przedstawia swoje obserwa
cje nad rzekotkami przeprowadzone w Panamie, zwracając 
wiele uwagi na wygląd zwierząt, biotop, w jakim je obser
wowano i zachowanie.

Najobszerniejszy jest rozdział 10 -  opis wielu gatunków 
rodziny Hylidae z Południowej i Środkowej Ameryki. Dla 
każdego gatunku zamieszczono krótki opis wyglądu, roz
mieszczenia geograficznego i biotopu, opieki w terrarium, 
oraz zachowania i hodowli. Szczególnie te ostatnie zagad
nienia są cenne dla hodowców -  zamieszczono tu wiele pra
ktycznych wskazówek dotyczących prawidłowej hodowli, 
np. stymulacji rozrodu przez symulację pory deszczowej, 
wychowania kijanek czy młodych osobników po metamor
fozie. Na zakończenie rozdziału zamieszczono w tabeli da
ne o dalszych 24 gatunkach Hylidae z tego rejonu (rozmie
szczenie geograficzne, wygląd i osobliwości dotyczące np. 
biotopu, wymagań odnośnie do temperatury, zachowania 
itp.).

W podobny sposób omówieni są przedstawiciele Rhaco
phoridae i Hyperoliidae z Afryki (rozdz. 11). Wiele z tych ga
tunków jest już z powodzeniem nie tylko hodowana, ale 
również rozmnażana w niewoli — np. Hyperolius marmora- 
tus udało się utrzymać aż do pokolenia Fć-

W przypadku przedstawicieli rodzaju Rhacopborus (rodzina 
Rhacophoridae) z Azji (rozdz. 12) autor podkreśla, że gatunki 
blado-zielone można zaledwie utrzymać dłuższy czas przy 
żydu, natomiast gatunki barwy brunatnej z powodzeniem 
znoszą warunki niewoli.

W ostatnim rozdziale przedstawiono dwa gatunki z ro
dziny Hylidae z Australii zaliczane obecnie do rodzaju Litoria 
(dawnej Hyla), a kilka dalszych zestawiono w tabeli.

Kończy książkę wybrana bibliografia oraz indeks nazw i 
terminów. Książka jest ilustrowana barwnymi fotografiami, 
na których ukazano rzekotki i kilka biotopów. Dla niektórych 
gatunków ukazano cały cykl rozwojowy od jaj, przez kijanki, 
żaby w czasie metamorfozy oraz okazy dorosłe. Zdjęcia te 
doskonale oddają całe bogactwo barw i wyglądu rzekotek.

Zdarzają się usterki w nazwach łacińskich, np. dla Aga
lychnis callidryas zamieszczono nazwę callydrias (s. 43, 57, 
62). Oczywiście dla wartości poznawczej książki takie uster
ki nie mają większego znaczenia. Czytelnik uzyskuje nato
miast wiele informacji o biologii i hodowli interesujących 
gatunków płazów. Dla hodowców szczególnie cenne są in
formacje dotyczące sposobów, np. stymulacji rozrodu, ho
dowli kijanek czy wychowu młodych. Dla każdego czytel
nika będzie ona źródłem ciekawych danych odnośnie do 
biologii wielu interesujących gatunków płazów. Można ją 
polecić również czytelnikom niezbyt zaawansowanym w 
biologii.

Antoni Ż y ł k a
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K R O N I K A

XXX Zjazd Naukowy poświęcony 
krajowym ogrodom botanicznym

Zgodnie z uchwałami podjętymi w czasie posiedzeń Ra
dy Polskich Ogrodów Botanicznych i Polskiego Towarzy
stwa Ogrodów Botanicznych w 1998 roku, zapadła decyzja, 
aby ocenić nasze osiągnięcia w zakresie aklimatyzacji oraz 
introdukcji drzew, krzewów i krzewinek uprawianych w 
Polsce. W związku z tym zorganizowano w dniach od 17 
do 20 maja 1999 r. XXX Zjazd Naukowy, na którym omó
wiono stan dendroflory ogrodów botanicznych. Odbył się 
on w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz na sesjach wyjazdowych w Sycowie i Wojsławicach. 
Wzięło w nim udział 140 zaproszonych gości i uczestników, 
a wśród nich wielu znanych dendrologów.

Podczas Zjazdu wygłoszono trzy cenne referaty profeso
rów: W. Bugały -  Dendrologia w aspekcie historycznym i per
spektywy jej rozwoju w Polsce, J. Tumiłowicza -  Leśne arboreta 
w Polsce, specyfika i działalność oraz M. Czekalskiego -  Nie 
wykorzystane możliwości rozmnażania wegetatyimego roślin. 
Ponadto nadprogramowo uraczono słuchaczy prelekcją dra 
Heiki Tamma -  Ogród Botaniczny w Tallinie i dra Jerzego 
Puchalskiego -  Ogród Botaniczny w Waszyngtonie.

Ładne przezrocza i ciekawe relacje sprawiły, że spotkały 
się one z życzliwym przyjęciem.

Inne tematy (w sumie ok. 30) autorzy opracowali w po
staci artykułów opublikowanych w „Pracach Ogrodu Bota
nicznego Uniwersytetu Wrocławskiego" oraz plakatów pre
zentowanych podczas Zjazdu. Pomysł okazał się bardzo do
bry, gdyż ta forma przekazu nie nuży człowieka i pozwala 
mu łatwiej zapamiętać poruszone problemy. Celem lepsze
go odbioru umieszczono na tablicach m.in. teksty dotyczące 
danego zagadnienia, fotografie, mapy, wykresy oraz tabele, 
kopie dokumentów i arkusze zielnikowe.

Niezmiernie ważny był wyjazd do Sycowa, gdzie znaj
duje się Arboretum Leśne im. Profesora Stefana Białoboka, 
jednego z największych znawców drzew. Powstało ono w 
oparciu o istniejącą od 1960 r. specjalistyczną szkółkę leśną.

Należy zaznaczyć, że przekształcenie szkółek leśnych w 
arboretum dokonało się dzięki inicjatywie dyrektora Ogro
du Botanicznego we Wrocławiu dra hab. T.J. Nowaka, nad
leśniczego Nadleśnictwa Syców mgra J. Świerblewskiego i 
leśniczego S. Sęktasa, który objął stanowisko kierownika 
placówki.

Uroczyste otwarcie Arboretum nastąpiło 10 listopada 
1995 roku. W jego skład wchodzi obecnie ok. 70 ha obszaru 
leśnego i 130 ha gruntów porolnych. Na dalszych 110 ha 
zakłada się stopniowo nowe kolekcje drzew doborowych i 
plantacji nasiennych.

Głównym zadaniem Arboretum jest ochrona i zachowa
nie najbardziej wartościowych genotypów krajowych. 
Uprawy wybranych drzew doborowych są zasobnym ban
kiem genów i decydują o wartości polskich lasów.

Rośliny drzewiaste placówki obejmują już około 1200 ta- 
ksonów z Eurazji i Ameryki Północnej oraz 1700 naszych 
drzew doborowych gatunków lasotwórczych. Ponadto roz
mnaża się tam ok. 40 gatunków roślin chronionych, takich 
jak na przykład Alnus viridis D.C. Betula nana L., Sorbus cha- 
maemespilus (L.) Cranz, Primus fruticosa Pall., Primus padus 
subsp. borealis Cajander z Sudetów i Rhododendron luteum 
Sweet z naturalnego stanowiska w Woli Żarczyckiej koło 
Leżajska.

Pożyteczne są też ożywione kontakty z różnymi placów
kami w kraju i za granicą. Dzięki temu uzyskano w Arbo
retum około 6000 siewek Pseudolarix amabilis (E.J. Nels)

Rehd. Sukces tym większy, że modrzewnik chiński jest ga
tunkiem reliktowym i rzadko u nas uprawianym.

Warto zaznaczyć, że w szkółce drzew leśnych produkuje 
się rocznie ponad 200 tysięcy sadzonek. Między innymi 
udało się wyhodować dwie nowe odmiany sosny czarnej: 
Pinus nigra Am. 'Ślizów' i Pinus nigra Arn. 'Syców'.

Osiągnięcia te zostały nagrodzone w 1996 r. „Złotą Szy
szką" na Międzynarodowych Targach Leśnych w Warsza
wie.

W Arboretum przeważają plantacje nasienne krajowych 
drzew leśnych oraz kolekcje drzew doborowych. Plantacja 
modrzewia europejskiego Larix decidua Mili. pochodzenia 
sudeckiego zajmuje powierzchnię 7 ha, olszy czarnej Alnus 
glutinosa L. Gaertn. z Białowieży -  5,5 ha, sosny czarnej Pi
nus nigra Am. -  5 ha i świerka pospolitego Picea abies L. 
Karst -  4 ha

Natomiast zbiory zachowawcze obejmują 1523 klony z 
7500 matecznych drzew doborowych.

Za bardzo udaną należy uważać również sesję w Woj
sławicach (50 km na południe od Wrocławia) słynnych z 
bogatej kolekcji rododendronów.

Twórcą wojsławickiego ogrodu dendrologicznego był 
znawca i miłośnik roślin Fritz von Oheimb, który w 1880 
roku kupił 150 hektarową posiadłość i na obszarze zanie
dbanego parku rozpoczął intensywną pracę. Z początkiem 
naszego stulecia sadził różne drzewa iglaste m.in. sosny, 
jałowce, jodły, daglezje i cyprysiki. Najbardziej interesowały 
go jednak różaneczniki, którym poświęcił całe życie. Dzięki 
licznym kontaktom z wieloma szkółkami i ogrodami udało 
mu się zgromadzić ponad 200 gatunków i odmian rodo
dendronów.

Zmarł w 1928 roku i został pochowany w swym umi
łowanym ogrodzie. Jego syn Arno kontynuował sumiennie 
dzieło ojca aż do 1946 r.

Po drugiej wojnie światowej Park przechodził zmienne 
koleje losu. Włączony do PGR-u był systematycznie ogra
biany i niszczony. Kolejny administrator Urząd Gminny w 
Niemczy nie dbał również o ochronę zabytkowego obiektu. 
Unicestwiono system rozprowadzania wody i poprzerywa
no rury systemu melioracyjnego. Wiele roślin zginęło, a za
bytkowy pałac został doszczętnie zniszczony.

Korzystne zmiany rozpoczęły się w 1979 r. po przejęciu 
Ogrodu przez Kombinat Hodowli Zwierząt Zarodowych w 
Dzierżoniowie, a następnie przez Państwowy Ośrodek Ho
dowli Zwierząt w tymże mieście. Wyremontowano i oczy
szczono oba stawy i zaczęto naprawę szklarenki oraz dróg. 
Oznaczono niektóre rośliny i wydano folder o Parku.

Nowa era w dziejach Arboretum nastąpiła w 1988 r. po 
włączeniu go do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroc
ławskiego. Dzięki niestrudzonym wysiłkom dyrektora 
T.J. Nowaka niezwykle troskliwie uporządkowano obiekt i 
wszystkie rośliny opatrzono etykietami. Kolekcja stale zwię
ksza się i obecnie ocenia się ją na ponad 1500 różnych ga
tunków i odmian.

Należy przypomnieć, że znajduje sie tam około 380 ta- 
ksonów rododendronów. Sędziwe okazy dochodzą do 5 m 
wysokości i 100 cm obwodu pnia. Najliczniej są reprezen
towane odmiany zawsze zielone, które wzięły swój począ
tek od różanecznika fioletowego, przeważnie rasy łużyckiej.

Spośród azalii przeważa grupa odmian gandawskich 
wytworzonych w 1820 r. w belgijskim mieście Gandawie.

Oprócz rododendronów uczestnicy Zjazdu mogli obej
rzeć wiele innych cennych i rzadkich roślin. Obok okazałych 
dębów, lip, cisów i buków rośnie tam m.in. mamutowiec 
olbrzymi Seąuoiadendron giganteum Lindl., metasekwoja
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chińska Metaseąuoia glyptostroboides Cheng et Hu, cedr libań
ski Cedrus libani A. Rich, głowocis japoński Cephalotaxus har- 
ńngtonia (Forbes) K. Koch i sośnica japońska Sciadopitys ver- 
ticillata (Thunb.) Siebold et Zucc.

Warto jeszcze dodać, że pełne przedstawienie prac Zjaz
du ukazało się w tomie piątym zeszytu pierwszego „Prac 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego". 
Znajdujemy tam bardzo cenny lndex Plantarum polskich 
kolekcji dendrologicznych zgromadzonych do końca 1998 
r. w naszych ogrodach botanicznych i dendrologicznych, a 
także w arboretach i najważniejszych zbiorach prywatnych. 
Celem lepszej orientacji dołączono do tekstu mapę schema
tyczną, na której uwidoczniono rozmieszczenie 22 kolekcji 
na terenie kraju.

W wykazie rośliny podzielono na gromady Gymnosper- 
matophyta i Angiospermatophyta. Wszystkie taksony podano 
w kolejności alfabetycznej, a Index Plantarum sporządzono 
w oparciu o komputerową bazę danych przygotowaną we
dług spisów pochodzących z prezentowanych ogrodów. Ba
zę powiązano z „Komputerowym słownikiem nazw Wroc
ławskiego Ogrodu Botanicznego". Uzupełniając słownik po
służono się piśmiennictwem uwidocznionym przy końcu 
opracowania.

Wartościowe dopełnienie Indeksu stanowi tabela obra
zująca wybrane informacje o polskich ogrodach i kolekcjach 
dendrologicznych. Niezmiernie ważny jest też wykres 
przedstawiający strukturę tychże ogrodów.

W „Pracach" zamieszczono nie tylko wszystkie wygło
szone referaty, lecz również te, które przygotowano w for
mie plakatów. Oprócz tego dostrzegamy tam m.in. intere
sującą pracę J. Sęktasa o Arboretum w Sycowie i świetny 
artykuł B. Zemanka pt. Różnorodna rola kolekcji roślinnych w 
ogrodach botanicznych. Autor omawia precyzyjnie to, co jest 
najistotniejsze dla ogrodów botanicznych - konieczność peł
nej dokumentacji kolekcji roślin. Nie bez znaczenia jest pub
likacja M. Mularczyk o osiągnięciach niemieckich uczonych 
we Wrocławiu w zakresie systematyki roślin. Jest to tym 
bardziej cenne, że dotychczas ich wkład do botaniki był u 
nas pomijany.

Ponadto zasługuje na uwagę obszerna praca T.J. Nowa
ka, H. Grzeszczak-Nowak i K. Eysymontta -  Dzieje wsi i 
parku w Wojsławicach. Oprócz wyczerpujących danych hi
storycznych zamieszczono też fragmenty map Wojsławic i 
okolic z lat 1827 oraz 1883, fotografie rodziny założycieli 
parku, zdjęcie pałacu wojsławickiego z początków XX stu
lecia oraz niektóre części parku wraz z roślinnością.

XXX Zjazd był bardzo dobrze przygotowany pod każ
dym względem. Sprawna organizacja zadecydowała o tym, 
że zaoferowany czas został racjonalnie wykorzystany. Sam 
fakt, że jego siedzibę ustanowiono we Wrocławskim Ogro
dzie Botanicznym sprawił, iż uczestnicy mogli szczegółowo 
zapoznać się z bogatą kolekcją naszego Ogrodu. Ponadto

O L I M P I A D A  B

Sprawozdanie z X Międzynarodowej 
Olimpiady Biologicznej

X Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna (MOB) odby
ła się w dniach od 4 do 11 lipca 1999 roku w Uppsali. Jest 
to malownicze miasto uniwersyteckie położone 70 km na 
północny zachód od Sztokholmu liczące około 140 tys. mie
szkańców. Uppsala zasłynęła jako miasto rodzinne wybit
nego biologa szwedzkiego -  Linneusza, który w XVIII wie
ku położył podwaliny pod współczesną taksonomię. Dla-

Kwitnące rododendrony. W ojsławice. Fot. T.J. Nowak

odbyły się wycieczki do zabytkowego Parku Szczytnickiego 
i Parku Południowego. Są to najcenniejsze obszary zieleni 
w mieście.

Sesje wyjazdowe do Sycowa i Wojsławic pozwoliły rze
telnie zapoznać się z introdukcją i aklimatyzacją wielu ga
tunków drzew i krzewów.

Ci, którzy przed laty odwiedzali Arboretum Wojsławic- 
kie, mogli przekonać się o korzystnych zmianach zaryso
wujących się po włączeniu obiektu do Ogrodu Botaniczne
go Uniwersytetu Wrocławskiego. Ład, porządek, estetyka i 
liczne nowe nasadzenia są widoczne w każdym fragmencie 
tej ze wszech miar unikatowej placówki.

Nawet pieczenie barana na ognisku miało swój sens, bo 
stanowiło zasłużony odpoczynek po tych pracowicie spę
dzonych dniach.

Roman K a r c z m a r c z u k

I O L O  G I C Z N A

tego więc tegoroczna Olimpiada odbywała się pod hasłem 
Śladami Linneusza. W konkursie tym wzięło udział 134 za
wodników z 35 krajów. Te kraje to: Argentyna, Australia, 
Białoruś, Belgia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Estonia, Finlan
dia, Holandia, Iran, Irlandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea 
Płd., Kuwejt, Łotwa, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Nie
mcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, 
Tajlandia, Tajwan, Turcja, Turkmenistan, Ula-aina, Uzbeki
stan, Wietnam, Wielka Brytania. Na konkurs przybyli rów
nież obserwatorzy z dwóch krajów: Indii i Indonezji. Warto
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tu zauważyć, że wszystkie kraje, które w zeszłym roku mia
ły swoich obserwatorów MOB (Iran, Meksyk, Tajwan) w 
tym roku dołączyły do niej już jako uczestnicy. Nieobecność 
takich krajów jak USA, Kanada, Hiszpania, Włochy i Francja 
zastanawia, należy jednak mieć nadzieję, że w najbliższym 
czasie pojawią się na MOB olimpijczycy z tych krajów.

Tego roku Polska reprezentowana była przez grupę sym
patycznych i utalentowanych młodych ludzi o bardzo roz
ległej wiedzy, o czym zdążyłem się przekonać rozwiązując 
z nimi testy teoretyczne z poprzednich olimpiad tuż przed 
wyjazdem do Szwecji. Muszę przyznać, że wiele mnie na
uczyli. Byli oni zdobywcami miejsc : pierwszego do czwar
tego w XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej. By
li to odpowiednio: Małgorzata Owczarek -  IV klasa I LO 
im. Oswalda Balzera w Zakopanem, uczennica mgr Stani
sławy Daszkiewicz, Anna Kajzar -  IV klasa I LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Skawinie, uczennica dr Roberta Sta
warza, Łukasz Kępczyński -  IV klasa I LO im. Mikołaja 
Kopernika w Łodzi, uczeń mgr Jolanty Lauk i Paweł Szyld 
-  IV klasa I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu, uczeń mgr 
Ireny Magnuszewskiej.

Opiekunami olimpijczyków, tłumaczami i członkami mię
dzynarodowego jury byli: prof. Bronisław Cymborowski 
(przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Biologicz
nej -  KGOB, kierownik ekipy) i mgr Maciej Panczykowski 
(członek KGOB).

Olimpijczycy przybyli do Warszawy w piątek 2.07.99, aby 
przejść krótkie dwudniowe szkolenie. Zajęcia prowadzili: 
dr Paweł Koperski (statystyka), dr hab. Jan Fronk (izolacja 
DNA plazmidowego bakterii), prof. Bronisław Cymboro
wski i Maciej Węsierski (etologia, fizjologia owadów) oraz 
prof. Maria Charzyńska i prof. Agnieszka Mostowska (fi
zjologia roślin, mikroskopowanie). Do Szwecji wyruszyli
śmy w niedzielę 4.07.99 lotem z przesiadką w Kopenhadze. 
Już po 3,5 godzinach wylądowaliśmy na lotnisku Arlanda 
położonym w połowie drogi między Uppsalą a Sztokhol
mem. Tam czekały na nas przedstawicielki organizatorów. 
Do Uppsali dotarliśmy po 45 minutach. Przedstawiciele jury 
zostali zakwaterowani w tutejszym hotelu Linne. Hotel ten 
przylega do ogrodu, w którym pracował Linneusz, a nie
daleko mieści się dom rodzinny słynnego Szweda. Wspa
niałą atrakcją dla wszystkich uczestników Olimpiady był 
aktor przebrany za Linneusza (patrz zdjęcie), który opro
wadzał po ogrodzie opowiadając w niezwykle barwny i do
wcipny sposób o swoich pracach związanych z hodowlą i 
klasyfikacją roślin i zwierząt. Był to niezwykły człowiek, jak 
na owe czasy, który znał swoją wartość i do najskromniej
szych nie należał, często podkreślając, że Bóg stworzył 
świat, a on wprowadził w nim ład i porządek. Zdobył nie
zwykłą popularność wśród studentów uniwersytetu w Up
psali wprowadzając po raz pierwszy do nauczania biologii 
wycieczki po najbliższej okolicy.

Jako że olimpijczycy i członkowie jury nie mogą konta
ktować się w czasie trwania zawodów, cała nasza czwórka 
olimpijczyków została przewieziona do miejscowości Wik 
położonej nad jeziorem Melar -  trzecim co do wielkości je
ziorem Szweqi. Nieopodal znajdował się znakomicie zacho
wany średniowieczny zamek, który zwiedzali zarówno 
uczestnicy, jak i członkowie jury, choć w różnym czasie. Po 
zamku oprowadzał jego były właściciel, oczywiście w od
powiednim przebraniu, przestrzegając przed duchami 
przodków, krążącymi po ciemnych zaułkach zamku.

W poniedziałek przed południem miała miejsce uroczy
stość otwarcia 10 MOB w auli Uniwersytetu w Uppsali. Była 
prezentacja drużyn, wniesienie flag państwowych, przemó
wienia i szwedzka muzyka folklorystyczna. W poniedziałek 
po południu zaczęła się praca nad tłumaczeniami części 
praktycznej. Trwała ona do 2 w nocy. We wtorek jury miało 
wolny dzień, a uczestnicy w godzinach przedpołudniowych 
pisali test praktyczny. Po południu spotkaliśmy się z na
szymi olimpijczykami i już wtedy wiedzieliśmy, że poszło

im dobrze. Tego dnia czekała nas jeszcze wycieczka do let
niej rezydencji Linneusza w Hammarby.

Środa jest zawsze dniem najbardziej pracowitym dla 
członków jury, gdyż wtedy odbywa się tłumaczenie części 
teoretycznej. Praca nad testem trwała 15 godzin. Bardzo do
brym pomysłem było sprawdzanie tłumaczeń przez nieza
leżne osoby znające dany język, gdyż nie tylko zapobiegało 
to ewentualnej nieuczciwości, lecz także pomagało wy
chwycić błędy, które są nie do uniknięcia przy tłumaczeniu 
ponad 100 stronicowego tekstu w 1 dzień. Chciałem tutaj 
podziękować mgr Annie Dubiec, która przebywa obecnie 
na stypendium w Szwecji, i która wnikliwie przeczytała na
sze tłumaczenie udoskonalając je. Chciałbym tutaj nadmie
nić, że prof. Cymborowski od kilku już lat postuluje zre
zygnowanie z tłumaczeń testów pozostawiając tylko dwie 
ich wersje: angielską i rosyjską. Tę drugą wersję należałoby 
jeszcze utrzymać przez jakiś czas, pozwalając młodzieży ze 
Wschodu na lepsze opanowanie języka angielskiego. Z jego 
iniq'atywy przeprowadzono w ubiegłym roku na Olimpia
dzie w Kilonii eksperyment z zastosowaniem oryginalnych 
testów (ang. i ros.) z zadowalającymi wynikami. Wydaje 
się więc, że tłumaczenia są zbędne. Obecnie młodzież, nie 
ma problemów z nawiązywaniem między sobą kontaktów, 
co można było doskonale zauważyć podczas obecnej Olim
piady. W czasie gdy my tłumaczyliśmy, uczestnicy mieli 
całodniową wycieczkę wzdłuż wybrzeży Szwecji.

W czwartek olimpijczycy pisali część teoretyczną, a jury 
miało zebranie. Jeden z profesorów Uniwersytetu w Uppsali 
przedstawił statystyczną obróbkę wyników testu praktycz
nego. Okazało się, że wyniki mają rozkład normalny i ko-

A ktor w  przebraniu Lineusza na spotkaniu z uczestnikami X 
Olim piady M iędzynarodow ej w Uppsali (4-11. 07. 1999). Obok 
Linneusza prof. Bronisław  Cym borow ski -  kierownik naszej eki
py i członek m iędzynarodow ego jury
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Polska ekipa X O lim piady M iędzynarodow ej w U ppsali (4- 
11. 07. 1999). Od lewej stoją: m gr Maciej Panczykowski (opiekun 
grupy), Łukasz Kępczyński -  zdobyw ca srebrnego medalu, Paweł 
Szyld -  zdobywca brązow ego medalu, Małgorzata Owczarek -  
zdobywczyni srebnego m edalu, m gr Anna Dubiec (opiekun mło
dzieży ze strony organizatorów) i Anna Kajzar -  zdobywczyni 
złotego medalu

relacja wyników każdego poszczególnego zadania z całko
witą liczbą punktów z części praktycznej była dodatnia. 
Znaczy to tyle, że zadania były bardzo dobrze skonstruo
wane i nie zdarzyło się, aby któreś z nich było dobrze na
pisane przez uczniów słabszych a źle przez medalistów. Po 
południu w czwartek mieliśmy czas wolny, który spędzili
śmy na zwiedzaniu Uppsali. W tym bardzo zadbanym mie
ście, w miesiącach wakacyjnych nieco opustoszałym z po
wodu braku studentów, znajduje się największa katedra w 
Skandynawii. Swoimi dwiema gotyckimi iglicami góruje 
nad miastem i jest widoczna z dużej odległości. To właśnie 
w niej pochowany jest Linneusz z całą swoją rodziną, a tak
że Katarzyna Jagiellonka, nad której sarkofagiem znajduje 
się wspaniały fresk przedstawiający Wawel.

Piątek był dniem bardzo bogatym w wydarzenia. Rano 
pojechaliśmy na wycieczkę do Sztokholmu. Niestety, z bra
ku czasu zwiedziliśmy to miasto siedząc w autobusie. Sto
lica Szwecji położona na 15 wyspach połączonych siecią mo
stów, należy do najpiękniejszych w Europie i nazywana 
jest Wenecją Północy. Najciekawsze obiekty w Sztokholmie 
to Starówka -  Gamla Stan, Ratusz i średniowieczna katedra. 
Po zwiedzeniu Sztokholmu udaliśmy się do pobliskiego 
skansenu, który połączony jest z ogrodem zoologicznym. 
Niektóre domy w skansenie liczyły sobie prawie 300 lat, a 
i /śród zwierząt dominowały żubry, łosie, niedźwiedzie i ro
somaki. Po powrocie do Uppsali członkowie jury udali się 
na obrady by omówić wyniki testu teoretycznego. Również 
i w tym przypadku rozkład punktów był normalny, a ko
relacja każdego pytania z całością pozytywna. Trzeba tutaj 
nadmienić, że panowała powszechna opinia, iż pytania na 
tegorocznym konkursie były bardzo dobre i ciekawe. Rów
nież oryginalny tekst angielski był znakomicie napisany i 
nie było w nim nieścisłości.

W piątek po południu udaliśmy się w odwiedziny do Wi- 
ku -  miejsca zakwaterowania olimpijczyków. Tam miało 
miejsce barbecue i dyskoteka, chwile wytchnienia dla 
wszystkich po pracowicie spędzonych dniach.

W sobotę jury zebrało się po raz ostatni, aby przyznać 
medale. Zanim jednak o tym opowiem, chciałbym poświę
cić parę słów testom. Jest już tradycją, że część praktyczna 
odbywa się najpierw. W tym roku składała się ona z 4 czę
ści. Na każdą z nich przeznaczone było 70 minut. Część 1

-  mikrobiologiczna -  polegała na ustaleniu stężenia bakterii 
i drożdży w zawiesinie i stwierdzeniu czy otrzymane stę
żenia różnią się w sposób istotny statystycznie od stężenia 
podanego. Część 2 -  genetyczna -  dotyczyła analizy krzy
żówki roślinnej za pomocą testu chi kwadrat. W części 3 
olimpijczycy badali anatomię i morfologię wybranych roślin
1 zwierząt. Część 4 -  etologiczna -  skupiała się wokół te
stowania szczegółowych hipotez dotyczących doboru płcio
wego na podstawie obserwacji zachowań rybek akwario
wych -  gupików.

Test teoretyczny składał się z około 100 pytań, które olim
pijczycy mieli rozwiązać w 4,5 godziny. Tym razem jury 
wykreśliło tylko kilka z nich. Stanowiły one przegląd całej 
biologii (genetyka, ewoluq’onizm, fizjologia zwierząt i ro
ślin, etologia, ekologia).

W tym roku jury przyznało 81 medali: 12 złotych, 25 sre
brnych i 44 brązowe. Zwyciężczynią konkursu została Chin
ka -  Peng Xiaoyu. Zdobyła ona największą liczbę 137 pun
któw. Nasza drużyna spisała się dosłownie na medal. Anna 
Kajzar dostała złoty medal (128 pkt.) i należy tutaj dodać, 
że gdyby brać tylko wynik testu teoretycznego była na pier
wszym miejscu. Małgorzata Owczarek i Łukasz Kępczyń
ski otrzymali srebrne medale (odpowiednio 120 i 114 pkt.). 
Paweł Szyld dostał medal brązowy z liczbą punktów 111. 
Olimpiada Międzynarodowa nie uznaje oficjalnie rankin
gów miejsc zdobytych drużynowo przez poszczególne kra
je. Spróbowałem jednak utworzyć taki ranking. Zwycięzcą 
tegorocznej MOB99 został Tajwan (3 złote medale, 1 srebr
ny). Drugie miejsce zajęły Chiny (2 złote medale, 2 srebrne), 
a trzecie -  Australia (1 złoty medal, 3 srebrne). Polska zajęła 
ex aequo 4 miejsce razem z Niemcami, Rosją, Turcją i Koreą 
Południową.

W uroczystości rozdania medali uczestniczył i wręczał je 
były sekretarz Komitetu Noblowskiego Szwedzkiej Akade
mii Nauk, który w pięknym przemówieniu skierowanym 
do medalistów stwierdził, że zrobili już oni pierwszy krok 
na drodze do nagrody Nobla. Pocieszał też pozostałych 
olimpijczyków mówiąc, że oczywiście dobrze jest zwycię
żać, ale też wspaniale jest uczestniczyć w takich zawodach, 
by sprawdzać swoje możliwości i nawiązywać kontakty. Po 
rozdaniu medali udaliśmy się wszyscy razem na statek 
Kung Karl Gustav, który cumował u brzegu kanału w Up
psali. Stamtąd wypłynęliśmy w kierunku jeziora Melar. Po
2 godzinach statek przybił do brzegu, na którym widniał 
wspaniały zamek -  Skokloster. Tam oglądaliśmy turniej ry
cerski. Okazało się, że szwedzcy rycerze używają podczas 
natarcia polskiego okrzyku: Uwaga ! Atak! Nie był to zresztą 
jedyny polski akcent podczas naszego pobytu w Szwecji.

Następnego dnia w niedzielę przyszedł czas pożegnania 
z Olimpiadą. Była ona zorganizowana znakomicie. Słysze
liśmy, że organizatorzy zajmowali się nią już od ponad ro
ku. I to było widać. Do Warszawy wróciliśmy samolotem 
skandynawskich linii lotniczych SAS. W lipcu widoczność 
z samolotu jest znakomita. Widzieliśmy więc wiele polo- 
dowcowych jezior, szwedzką wyspę Olandię, a także cypel 
Helski i Mierzeję Wiślaną. Dodatkowym obiektem wartym 
oglądnięcia była znana aktorka Izabella Scorupco, która le
ciała razem z nami do Warszawy.

W 2000 roku MOB odbędzie się w Antali w Turcji. W 2001 
r. gospodarzem MOB będzie Belgia. Podnoszą się głosy przy
pisujące Polsce organizację Olimpiady Międzynarodowej w 
2002 roku. Jest jednak szansa, że zostanie ona zorganizowana 
przez Koreę Południową, a nam przypadnie MOB 2006. Po
tem gospodarzami MOB będą: Białoruś (2003 r.), Australia 
(2004 r.) i Chiny (2005 r.).

Chciałbym podziękować panu profesorowi Bronisławowi 
Cymborowskiemu za współpracę i stworzenie znakomitej 
atmosfery podczas całego pobytu w Szwecji.

M aciej P a n c z y k o w s k i
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K O M U N I K A T Y

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

prezes ZG PTP, prof. dr hab. Barbara Ptytycz 
Instytut Zoologii UJ, R.Ingardena 6, 30-060 Kraków 
tel. (12) 633 63 77 wew. 2428; fax: (12) 634 37 16 
e-mail: plyt@zuk.iz.uj.edu.pl

List Prezesa (1)

do PT Członków Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
przez

Redaktorów Naczelnych „Kosmosu” i „Wszechświata”
Komitet Główny Olimpiad Biologicznych 

Przewodniczących Sekcji PTP 
Prezesów Oddziałów PTP

Kraków, 9 czerwca 1999

Szanowni Państwo,

W imieniu nowego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (ZG PTP), pragnę 
przedstawić Państwu nasze plany oraz zaprosić do ścisłej współpracy i stałej wymiany informacji.

Oto telegraficzny skrót informacji o bieżących wydarzeniach i planach ZG PTP.

SKŁAD NOWEGO ZG PTP:

CZŁONKOWIE WYBRANI: 
prezes: Barbara Płytycz (Instytut Zoologii UJ)
wiceprezesi: Krystyna Skwarło-Sońta (UW), Jerzy Vetulani (IF PAN, Kraków) 
sekretarz: Piotr Sura (Collegium Medicum UJ) 
skarbnik: Krzysztof Janeczko (Instytut Zoologii UJ)
członkowie: Zbigniew Sęp (Warszawa), Andrzej Jankun (Instytut Botaniki UJ)
Redaktor Naczelny miesięcznika Wszechświat: Jerzy Vetulani (Kraków)
Redaktor Naczelny kwartalnika Kosmos: Kazimierz Lech Wierzchowski (Warszawa) 
przewodniczący Sekcji:
Speleologicznej -  Jerzy Głazek (Uniwersytet Poznański)
Chiropterologicznej -  Bronisław Wołoszyn (PAN, Kraków)
Dydaktyki Biologii -  Wiesław Stawiński (WSP, Kraków)
Komisja Rewizyjna: Irena Nalepa (IF PAN, Kraków), Barbara Przewłocka (IF PAN, Kraków), Stanisław Trzaska
(Warszawa)

OSOBY ZATRUDNIONE:
biuro ZG: Magdalena Chadzińska i Anna Ścisłowska-Czamecka (Instytut Zoologii UJ) 
księgowa ZG: Maria Sikorska-Bieda (UJ)

Zgodnie ze Statutem PTP, wybrani członkowie ZG pracują honorowo na rzecz PTP, natomiast księgowa i prace biura 
zatrudniane były przez poprzedni Zarząd w formie umowy-zlecenia, co zamierzamy kontynuować w ramach posiadanych 
środków.
W związku z trudną sytuacją finansową Towarzystwa, zarówno nowe Biuro jak i nowa Pani Księgowa pracowały 
dotychczas nieodpłatnie. Bardzo Im za to dziękuję!

OKRES PRZEJŚCIOWY -  PODZIĘKOWANIE DLA PROFESORA JERZEGO VETULANIEGO
Trzon ZG PTP został wybrany przez Walne Zgromadzenie PTP, które odbyło się w Warszawie 7 października 1998. 
Ze względów formalnych, do niedawna byliśmy Zarządem-Elektem, gdyż procedura uzyskania absolutorium przez Zarząd 
ustępujący zakończyła się dopiero 20 kwietnia 1999, a Sąd Wojewódzki w Krakowie zatwierdził nowy Zarząd 9 czerwca 
1999.
W trudnym okresie przejściowym, odpowiedzialność za losy Towarzystwa spoczywała na barkach prof. Jerzego 
Vetulaniego, wiceprezesa ustępującego i nowego Zarządu. Należą Mu się serdeczne podziękowania!

mailto:plyt@zuk.iz.uj.edu.pl
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GRATULACJE DLA NOWYCH CZŁONKÓW HONOROWYCH!
Decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 1998, nowymi Członkami Honorowymi naszego Towarzystwa
zostali (w porządku alfabetycznym):
prof. dr hab. Kazimierz Kowalski
prof. dr hab. Halina Krzanowska
doc. dr hab. Wiesław Krzemiński
prof. dr hab. Stanisław Marek
doc. dr hab. Kazimierz Lech Wierzchowski

W imieniu nowego Zarządu PTP składam serdeczne gratulacje i proszę o dalszą działalność!

ZMIANY W STATUCIE
Informuję też, że Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianach w Statucie, zmierzających do ułatwienia i usprawnienia 
działalności Komitetu Olimpiad Biologicznych przez nadanie im większej samodzielności finansowej. Zmiany zostały 
zatwierdzone przez Sąd 9 czerwca 1999 (kopia zmienionej wersji Statutu w załączeniu). Orzeczenie Sądu uprawomocni 
się po 14 dniach od zatwierdzenia zmian w Statucie (24 czerwca 1999).

DOFINANSOWANIA Z KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
1) W grudniu 1998 oddaliśmy do KBN raport dotyczący wykorzystania funduszy otrzymanych w roku 1998. Sprawozdanie 
merytoryczne zostało przyjęte bez zastrzeżeń, analiza finansowa zostanie przeprowadzona dopiero w roku bieżącym.
2) Wniosek do KBN o dofinansowanie działalności PTP w roku 1999 został przyjęty przez KBN dnia 15 marca 1999. Przyznano 
nam kwotę 117500,- zł z przeznaczeniem na cele wyszczególnione w Tabeli.

Nazwa zadania Kwota ogółem w tym KBN Udział % 
KBN

Działalność
wydawnicza

Wszechświat 97 150 34 000 35

Kosmos 63 000 50 000 79.4

Działalność
biblioteki

29 300 10 000 34.1

Konferencje XXXIII Sympozjum Speleologiczne 7000 2500 35.7

VIII Europejskie Sympozjum 
Chiropterologiczne

130 000 15 000 11.5

Reforma Edukacji Biologicznej 
i Środowiskowej

23 100 6000 26

W sprawnych kontaktach z KBN pośredniczy wiceprezes warszawski -  profesor Krystyna Skwarło-Sońta. DZIĘKUJEMY 
ZA TO!

Prof. K. Skwarto-Sońta apeluje, by wniosek o dofinansowanie działalności Towarzystwa w roku 2000 złożyć już na 
początku października br. W związku z tym apelujemy do wszystkich zainteresowanych, by wnioski cząstkowe o 
dofinansowanie przez KBN spłynęły do Zarządu Głównego do 15 września 1999, by biuro ZG mogło sprawnie 
sporządzić wniosek zbiorczy.

Proszę zwrócić uwagę, że KBN jedynie dofinansowuje rozmaite przedsięwzięcia Towarzystwa, zatem Redaktorzy 
czasopism i organizatorzy konferencji, sesji, wystaw, wycieczek itd. winni zapewnić sobie większość środków z innych 
źródeł (np. Urzędu Miasta, Ligi Ochrony Przyrody itd.), a KBN jedynie dofinansowuje działalność (patrz: Tabela).

WSPÓŁPRACA Z ODDZIAŁAMI PTP

Wg sprawozdań przedstawionych na Walnym Zgromadzeniu za rok 1998, aktywnie działa 10 Oddziałów terenowych 
PTP, których siedzibami są (alfabetycznie): Białystok , Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Szczecin, Toruń, Warszawa, 
Wrocław, Zielona Góra.
Przypominam, że obowiązkiem statutowym Oddziałów jest odprowadzanie 20% składek członkowskich na rzecz Zarządu 
Głównego, dla którego jest to główne źródło dochodów na administrowanie Towarzystwem (prowadzenie księgowości 
i biura, w tym prowadzenie korespondencji). Prosimy o odprowadzenie składek za rok 1999 do końca września br. 
Oddziały zalegające z płaceniem składek zostają poinformowane osobnym pismem z prośbą o uregulowanie zaległości 
i wyjaśnienie przyczyn ich powstania.

INTEGRACJA PTP:
ODDZIAŁÓW TERENOWYCH, KOMITETÓW OLIMPIAD BIOLOGICZNYCH, WYDAWNICTW Wszechświat i Kosmos 
oraz SEKCJI PTP.

Nowy Zarząd pragnie doprowadzić do integracji działalności wszelkich agend Towarzystwa. Spodziewam się, że najłatwiej 
może dojść do zacieśnienia współpracy Oddziałów terenowych z lokalnymi Komitetami Olimpiad Biologicznych. Na
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przykład, z ogromną przyjemnością będę uczestniczyć w spotkaniach związanych z okręgowymi etapami Olimpiad 
połączonymi z odczytami popularnonaukowymi Oddziałów PTP. Oczekuję na inne inicjatywy!

Wszechświat - tom 100! (GRATULACJE !) szeroko otwiera swoje łamy dla laureatów Olimpiad oraz ich opiekunów! 
Zachęcamy też do prenumeraty tego czasopisma, które stawia sobie za cel promowanie początkujących Autorów!

BANK ADRESÓW

Dla usprawnienia wymiany informacji -  ZG sporządzi i udostępni zainteresowanym Członkom PTP uaktualnioną 
listę adresów. Listy do ZG prosimy kierować na adres Instytutu Zoologii, który jest miejscem pracy Prezesa i Biura 
Zarządu:

Barbara Płytycz lub Magdalena Chadzińska lub Anna Ścisłowska-Czamecka 
Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej Instytutu Zoologii UJ 
R.lngardena 6, 30-060 Kraków 
tel. (12) 633 63 77 wewn. 24 28
e-mail: plyt@zuk.iz.edu.pl lub: chadz@zuk.iz.edu.pl lub: scis@zuk.iz.edu.pl

Najchętniej (najszybciej i najtaniej) korzystamy z poczty elektronicznej, prosimy więc o wykorzystanie (w miarę 
możliwości) tego właśnie sposobu wymiany informacji.

Prosimy uprzejmie wszystkich zainteresowanych szybką wymianą informacji z ZG PTP o przesłanie na jeden z 
powyższych adresów (poczty elektronicznej lub tradycyjnej) swojego aktualnego adresu, z zaznaczeniem 
preferowanego sposobu komunikacji.

Z pozdrowieniami i życzeniami sukcesów,

Barbara Płytycz
prezes ZG PTP im. Kopernika

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE BADACZY I MIŁOŚNIKÓW NIETOPERZY

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra" zaprasza wszystkich miłośników nietoperzy -  profesjonalistów 
i amatorów -  do udziału w kolejnej, szczęśliwej bo 13 edycji Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej.

Odbędzie się ona w okolicach Poznania w dniach 5-7 listopada br. W programie, oprócz tradycyjnych referatów i sesji 
posterowej, przewidziane są praktyczne warsztaty. Do tej pory zgłoszono następujące tematy:

-  Rehabilitacja i hodowla nietoperzy owadożemych.
-  Ochrona nietoperzy w lasach.
-  Statystyka w badaniach chiropterologicznych.
-  Jak promować ochronę nietoperzy w mediach.

Przewidujemy także interesującą wycieczkę do rezerwatu „Nietoperek II" w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym oraz 
zimowisk nietoperzy w poznańskich fortach.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem szczegółowych informacji na temat Konferencji mogą je 
znaleźć w Internecie pod adresem http://www.salamandra.org.pl/konfer.html lub otrzymać w biurze „Salamandry".

Polskie Tow arzystw o Ochrony Przyrody „Salam andra" 
ul. Ratajczaka 19/60, 61-814 Poznań 

tel.: 061-8536647, tel./fax: 061-8536511 wew. 200 
email: biuro@salam andra.org.pl, http://www.salamandra.org.pl

mailto:plyt@zuk.iz.edu.pl
mailto:chadz@zuk.iz.edu.pl
mailto:scis@zuk.iz.edu.pl
http://www.salamandra.org.pl/konfer.html
mailto:biuro@salamandra.org.pl
http://www.salamandra.org.pl
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