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PRZEPISY DLA AUTORÓW

1. W stęp

Wszechświat jest pismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczą, przeznaczonym dla wszystkich interesujący d i się postępem nauk przyrodniczych, a 
zwłaszcza młodzieży licealne) i akademickiej.

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

Nadsyłane do Wszechświata materiały są recenzowane przez redaktorów i specjalistów 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 Pocz^kującym autorom Redakcja będzie niosła pomoc w opracowaniu materiałów lub wyjasriała powody odrzucenia 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 recenzje 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 podręcznikowej. Pożądane jest ilustrowanie artykułu fotografiami, rycinami kreskowymi lub schematami Odradza się stosowanie 
tabel, zwłaszcza jeżeli mogą być przedstawione jako wykres. W  artykułach i innych rodzajach 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 dotyczącego cafego 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 miłe widziane. Wszechświat zachęca do publikowania w 
tą formie własnych obserwacji.

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

Rozmaitości są krótkimi notatkami omawiającymi najaekawsze prace ukazujące się w międzynarodowych czasopismach 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 (skrot tytułu czasopisma, rok, tom: strona).

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

Kronika drukuje krótkie (do 1,5 strony) notatki o aekawszych 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 dekawego wyszło 
z omawianą 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 ich edytowania.

Fotografie przeznaczone do ewentualną publikacji na okładce lub wewnątrz numeru mogą być czarno-białe lub kolorowe. Każde zdjęde powinno być 
podpisane na odwrocie. 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 materiałów

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 m aigine co najmniej 3 cm, akapity waęte 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 tekśae, ale każdą na osobną stronie. Na osobną stronie należy też napisać spis rycin wraz z ich objaśnieniami. Rydny można 
przysyłać albo jako fotografie, 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-białe, 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 rydn 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 elektronicznej (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 intemeda

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

Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Kraków, ul. Podwale 1

mailto:nfveltula@cyf-krjedu.pl


PISMO POLSKIEGO TOWARZYSIWA PRZYRODNIKÓW IM  KOPERNIKA
W YDAW AN E PRZY W SPÓŁUDZIALE POLSKIEJ A K A D EM II UM IEJĘTN OŚCI

TOM 100 WRZESIEŃ 1999 ZESZYT 9
ROK 118 2429

K A Z IM IE R A GROMYSZ-KAŁKOW SKA, EW A SZUBARTOW SKA (Lublin)

DWA OBLICZA WANADU

Andres Manuel del Rio, profesor mineralogii w Co- 
legio de Mineria w Mexico City, prowadząc w 1801 
roku badania nad minerałem zwanym brunatnym oło
wiem, doszedł do wniosku, że zawiera on nowy metal, 
podobny do chromu i nadał mu nazwę erythronium 
z powodu czerwonej barwy, jaką przybierały jego sole 
po spaleniu. Minerał badany przez del Rio znany jest 
obecnie jako wanadynit PbCh 3Pb3(V0 4)2, a czerwone 
zabarwienie przy spalaniu pojawia się wskutek utwo
rzenia pięciotlenku wanadu, V2 0 s. W 1830 roku Nils 
Gabriel Sefstróm, chemik szwedzki, ustalił obecność 
nowego pierwiastka w niezwykle wytrzymałym i cią- 
gliwym kawałku żelaza, otrzymanego z rudy kopalni 
Taberg. Po rozpuszczeniu żelaza w kwasie solnym 
utworzył się czarny, nierozpuszczalny proszek, za
wierający nowy pierwiastek. Metalowi temu Sefstróm 
nadał nazwę wanadium ku czci Vanadis, skandyna
wskiej bogini, żony Odyna, zgodnie z panującym 
wówczas zwyczajem nazywania pierwiastków imio
nami pogańskich bóstw. W tym samym czasie Frie
drich Wohler zainteresował się „brunatnym ołowiem" 
i w 1831 roku ustalił identyczność wanadium 
Sefstróma z erythronium del Rio. W polskim piśmien
nictwie chemicznym wanad został opisany po raz 
pierwszy w 1839 roku przez Feliksa Radwańskiego, 
który użył spolszczonej nazwy wanad, obowiązującej 
do chwili obecnej. W latach 1868-1870 Roscoe wyod
rębnił wanad przez redukcję dwuchlorku VCl2- Uzy
skany produkt zawierał 95,8% czystego metalu.

Wanad jest srebrzystobiałym metalem o gęstości 
6,11 g/cm3. Temperatura topnienia tego metalu wy
nosi 2160 K, a temperatura wrzenia 3650 K. W stanie 
bardzo czystym jest miękki i plastyczny, jednak pod

wpływem zanieczyszczeń staje się twardy. W przy
rodzie występuje wanad 51 (99,75%) z niewielką do
mieszką promieniotwórczego wanadu 50 (0,25%).

Wanad odporny jest na korozję dzięki ochronnej 
warstwie tlenkowej. W temperaturze pokojowej jest 
odporny na działanie kwasu solnego i umiarkowanie 
stężonego kwasu siarkowego, atakują go jednak stę
żone kwasy: azotowy, siarkowy i fluorowodorowy. 
Wanad nie ulega działaniu roztworów mocnych za
sad. Stapiany z wodorotlenkami litowców wydziela 
z nich wodór tworząc wanadany. Silnie ogrzany spala 
się w powietrzu z utworzeniem pięciotlenku. W pod
wyższonej temperaturze reaguje także z wodorem, 
azotem, węglem i chlorowcami tworząc wodorki, 
azotki, węgliki i halogenki.

Najtrwalszym stopniem utlenienia wanadu jest +5. 
Można łatwo przeprowadzić go na niższe stopnie ut
lenienia: +4, +3 i +2. W szeregu związków wanadu 
przy przejściu od stopnia utlenienia +2 do +5 ich cha
rakter zmienia się z jonowego na kowalencyjny. 
Związki wanadu na +2 i +3 stopniu utlenienia są jo
nowe. Tlenek VO ma charakter zasadowy. Na +4 sto
pniu utlenienia wanad tworzy kowalencyjny cztero
chlorek VCL, oraz amfoteryczny tlenek od któ
rego pochodzą nietrwałe wanadyny, a także odzna
czające się dużą trwałością sole wanadylowe zawie
rające kation wanadylowy VO+2. Na +5 stopniu ut
lenienia wanad tworzy amfoteryczny pięciotlenek 
V2C>5; jest on bezwodnikiem licznych kwasów wana
dowych. Właściwości zasadowe ^ O s  zaznaczają się 
w tym, że w silnie zakwaszonych roztworach pojawia 
się dodatni jon V 0 2+ (oksowanadowy). Jednak jego 
charakter kwasowy przeważa nad zasadowym.
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Wanad jest stosowany głównie w metalurgii. Najbar
dziej masową formą jego użytkowania jest żelazowa
nad. W tej postaci jest dodawany do stali oraz żeliwa 
stopowego. Wanad w stalach stopowych powoduje 
zmniejszenie ziarna, zwiększenie wytrzymałości na 
rozrywanie, plastyczności, a zwłaszcza odporności na 
wysokie temperatury. Duże znaczenie mają też stale 
budowlane niskostopowe z zawartością wanadu 0,02-  
0,1%, które stosuje się do budowy rurociągów ropy na
ftowej i gazu ziemnego na obszarach arktycznych. 
Pewne ilości wanadu używane są, w formie stopu wa- 
nadowo-aluminiowego, do produkcji stopów nieżela
znych, tytanowo-aluminiowych w celu podwyższenia 
odporności na działanie wysokich temperatur. Stopy 
te wykorzystywane są przy budowie samolotów i ele
mentów rakiet, a także w reaktorach atomowych.

Związki wanadu wykorzystywane są w przemyśle 
chemicznym. Pięciotlenek wanadu używany jest jako 
substancja czynna, katalizująca procesy utleniania. 
Przemysł szklarski stosuje pięciotlenek wanadu do 
produkcji specjalnego szkła zatrzymującego promie
niowanie pozafiołkowe. Niższe tlenki oraz chlorki 
wanadu używane są w przemyśle ceramicznym. Siar
czany wanadu stosowane są w przemyśle farbiarskim 
i fototechnice. Węgliki wanadu znajdują zastosowanie 
w metalurgii proszkowej do wytwarzania spieko
wych materiałów na ostrza noży tokarskich i świ
drów górniczych.

Wanad stanowi 0,0135% dostępnej badaniom części 
skorupy ziemskiej i zajmuje wśród wszystkich pier
wiastków 23 miejsce pod względem rozpowszechnie
nia. Podlega on koncentracji w magmowych skałach 
zasadowych oraz w utworach ilastych. Znanych jest 
135 różnych minerałów o zawartości wanadu powy
żej 1-2%. Pierwiastek ten występuje głównie w po
staci siarczków, tlenków, siarczanów, wanadanów, 
krzemianów oraz jako domieszka w tzw. tytanomag- 
netytach. Najważniejsze minerały to:

—  kamotyt K2(U0 2 )2(V0 ,i)2 3H20
—  wanadynit Pb5(V0 4)3Cl
—  roscoelit K (V, Al, Mg)2 (Si, A1)V4Oio (OH)2
—  patronit VS4
Szczególną podatność przejawia wanad do koncen

tracji w biolitach. Jego zawartość w popiołach węgli 
kamiennych może dochodzić do 1000  ppm, a w po
piołach ropy naftowej do około 20000 ppm. Duże na
gromadzenie wanadu w biolitach, a zwłaszcza w ro
pie naftowej tłumaczy się silną sorpcją V+3 przez sub
stancję organiczną oraz jego zawartością w chlorofilu 
i barwnikach hemowych w organizmach, z których 
powstała ropa.

Całkowita zawartość wanadu w glebach waha się 
od kilku do 500 ppm. Największy udział tego pier
wiastka przypada na ogół na rędziny, a najmniejszy 
na gleby organiczne. Wanad w glebach związany jest 
głównie z tlenkami żelaza oraz minerałami ilastymi, 
a także z niektórymi frakcjami organicznymi, głównie 
z kwasami huminowymi, z którymi tworzy łatwo 
rozpuszczalne kompleksy. Ruchliwymi formami wa
nadu w glebach są kation VO+2 oraz aniony VCV3 i 
V 0 3-. Zawartość wanadu w glebach może być pod
wyższona w zasięgu oddziaływania emisji z hut me
tali, zakładów cementowych oraz przeróbki fosfory

tów, a przede wszystkim w pobliżu elektrowni wę
glowych i rafinerii ropy naftowej (ryc. 1).

Zawartość wanadu w wodach jest zróżnicowana. 
W wodzie morskiej jest go mniej niż w wodach lą
dowych. Przeciętne stężenie tego pierwiastka w wo
dach morskich wynosi 2,5 jo.g/1, a w rzekach i jezio
rach 4,0 |ig/l, przy czym w wodach zanieczyszczo
nych może sięgać 100 (o.g/1, a nawet 300 fxg/l. Wanad 
w wodzie występuje najczęściej w formie kationu 
VO+2, anionu VCV3 oraz kompleksowych jonów orga
nicznych. Trafia on do zbiorników wodnych ze ście
kami przemysłowymi i komunalnymi. Pierwiastek ten 
jest wiązany przez osady denne, a jego zawartość w 
osadach jest wskaźnikiem zanieczyszczenia wód. Pod
lega on także bioakumulacji w fito- i zooplanktonie.

Stężenie wanadu w powietrzu atmosferycznym jest 
zróżnicowane i zależy od stopnia zurbanizowania i 
uprzemysłowienia poszczególnych obszarów na kuli 
ziemskiej. Przeciętna zawartość tego pierwiastka w 
powietrzu nad biegunem południowym wynosi za
ledwie 0,0006 ng/m3, podczas gdy nad miastami 
Ameryki Północnej sięga 200 ng/m3. Nad Spitsber
genem stężenie wanadu wynosi od 0,4 do 2 ng/m3, 
nad niezamieszkałymi obszarami Wielkiej Brytanii od 
5 do 10 ng/m3. Źródłami wanadu w atmosferze są: 
spalanie paliw płynnych i stałych, przemysł metalur
giczny, koksowniczy, petrochemiczny oraz elektrocie
płownie opalane węglem i mazutem (ryc. 2).

W roślinach wanad występuje w zróżnicowanych 
ilościach. Ogólnie biorąc jego zawartość jest niska (0,1-4 
ppm) i jest zazwyczaj odzwierciedleniem poziomu w 
glebie. Jednak nie w każdych warunkach rośliny po
bierają jednakowe ilości tego pierwiastka. Proces ten 
zależy m.in. od rodzaju gleby oraz zawartości w niej 
innych makro- i mikroelementów. Stwierdzono, że 
obecność selenu wpływa stymulująco na pobór wana
du, natomiast jony wapnia hamują ten proces.

Stężenie wanadu w roślinach z rejonów przemy
słowych jest wyraźnie podwyższone, a mianowicie 
popiół porostów z okolic rafinerii ropy naftowej za
wiera do 180 ppm, a popiół krzewu z rodzaju Arte- 
misia z pobliża fabryki nawozów fosforowych 700 
ppm tego pierwiastka.

Obserwuje się także różnice w poziomie wanadu 
zależnie od stopnia rozwoju ewolucyjnego roślin. Sto
sunkowo duże ilości tego pierwiastka kumulują mchy 
oraz niektóre grzyby, np. muchomor czerwony Ama- 
nita muscaria, u którego poziom wanadu przekracza 
100 ppm. U tego grzyba wanad wchodzi w skład 
związku określanego jako amawadyna o wzorze:

0,5 km 2,5 km 6  km 10 km 50 km

Ryc. 1. Zaw artość wanadu w  glebie w zależności od odległości 
od „Petrochem ii" w Płocku (na podstw ie danych liczbowych 
Biernackiej i wsp., 1983)
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Ryc. 2. Antropogeniczne źródła wanadu

Ci2H2oN2VOii H2O. Z roślin wyższych zdolność ku
mulacji mają niektóre gatunki z rodzajów Allium, 
Astmgalus, Castilleja i Chrysothamnus. Ilość wanadu w 
suchej masie tych roślin może znacznie przekraczać 
100 ppm.

Rozmieszczenie wanadu w roślinie nie jest równo
mierne. U owsa, pszenicy, gorczycy i rzepaku stwier
dzono wyższą zawartość tego składnika w słomie niż 
w ziarnie a u buraka i ziemniaka znacznie wyższe 
stężenie w częściach nadziemnych niż w korzeniach 
i kłębach.

Już przed 60. laty stwierdzono, że wanad wywiera 
dodatnie działanie na mikroorganizmy wiążące azot 
elementarny. W związku z tym zwrócono szczególną 
uwagę na jego wpływ na rośliny motylkowate. 
Stwierdzono korzystny wpływ tego pierwiastka na 
wzrost plonu grochu, koniczyny, łubinu i seradeli, 
związany ze zwiększonym przyswajaniem azotu. Jed
nakże nawożenie wanadem zwiększa plony także in
nych gatunków roślin, nie należących do motylkowa
tych. Wanad poprawia niekiedy również jakość plo
nów- Wskutek nawożenia tym składnikiem stwier
dzono wzrost zawartości białka w ziarnie kukurydzy, 
witaminy C i karotenu u roślin motylkowatych, cu
krów w owocach winorośli.

Działanie wanadu na rośliny zależy w znacznym 
stopniu od formy, w jakiej się go stosuje do nawo
żenia. Jako anion może wpływać korzystnie, jako ka
tion — ujemnie. Wpływ omawianego pierwiastka za
leży także od zastosowanej dawki. Korzystny wpływ 
wywiera wanad tylko wówczas, gdy jego dawki są 
niewielkie. Wysokie dawki tego pierwiastka działają 
na rośliny szkodliwie, co przejawia się, między inny
mi, obniżeniem plonu. Wrażliwość różnych gatun
ków roślin na nadmiar wanadu nie jest jednakowa. 
Szczególnie silnie obniżką plonów reagują rzepak ozi
my i pszenica ozima. Do roślin mniej wrażliwych na
leży cebula i traganek. Zbyt wysokie dawki wanadu 
powodują zahamowanie rozwoju roślin, zmniejszenie

się ich wysokości, grubości łodyg i wielkości blaszek 
liściowych oraz obniżenie zawartości składników po
karmowych i aktywności reduktazy azotanowej.

Fizjologiczna rola wanadu u roślin wyższych nie 
została jeszcze w pełni poznana. Wiadomo natomiast, 
że u glonów pierwiastek ten stymuluje proces foto
syntezy. Wykazano to dla glonu Scenedesmus obliąuus. 
Przy niedoborze wanadu następował znaczny spadek 
zawartości chlorofilu, natomiast w jego obecności 
wzrastała intensywność fotosyntezy, ale tylko przy 
silnym oświetleniu. Wykazano też, że wanad bierze 
udział w procesie fotosyntezy u glonu Chlorella.

Wanad wchodzi w skład niektórych enzymów wy
stępujących u mikroorganizmów. U bakterii Azotobac- 
ter mnelandii i sinicy Anabena variabilis odkryto nitro- 
genazy zawierające wanad.

Ssaki lądowe zawierają znacznie mniej wanadu 
(0,002-0,05 ppm) niż organizmy morskie (0,03-5 ppm). 
Bardzo ciekawą grupę zwierząt stanowią osłonice 
(Tunicata). Zwierzęta te, zwłaszcza z gromady żachw 
(Ascidiae) gromadzą wanad w komórkach krwi, gdzie 
może on osiągać stężenie rzędu 4%. W komórkach 
tych, zwanych wanadocytami, wanad występuje we
wnątrz wakuoli, określanych mianem wanadoforów, 
w formie 3-wartościowej. U niektórych gatunków 
żachw pierwiastek ten zawarty jest w osoczu. U osło
nie wanad wchodzi w skład hemowanadyny, związ
ku zawierającego pierścienie pirolowe nie powiązane 
w kompleks porfirynowy. Przypuszcza się, że pier
ścienie te tworzą łańcuch, podobnie jak w barwnikach 
żółciowych. Pierwiastek ten, zawarty w chromogenie, 
uczestniczy w reakcjach oksydoredukcyjnych komó
rek krwi tych zwierząt.

Wanad wykazuje tendencje do kumulowania się w 
organizmie zwierząt. Na podstawie doświadczeń 
przeprowadzonych na szczurach stwierdzono, że 
gromadzi się on przede wszystkim w kościach, ner
kach, wątrobie i sercu. Nieco mniejsze ilości kumu
lowane są w mózgach badanych zwierząt.

Biologiczna rola wanadu związana jest z jego akty
wującym, bądź hamującym działaniem na szereg en
zymów biorących udział w procesach metabolicznych 
ustroju. Wanad wpływa na przemiany metaboliczne 
lipidów, fosfolipidów i glukozy oraz na przepływ jo
nów sodu i potasu przez błony komórkowe. Dlatego 
też niedobór tego pierwiastka ogranicza wzrost zwie
rząt, a u ptaków dodatkowo porost piór. Ponadto brak 
wanadu może objawiać się zaburzeniem procesów ko
stnienia i zmniejszoną zdolnością reprodukcji.

W zatruciach wanadem stwierdzono u zwierząt do
świadczalnych konwulsje, zaburzenia ruchowe, drga
wki, niedowład kończyn, a niekiedy śpiączkę. Wska
zuje to na neurotoksyczne oddziaływanie tego pier
wiastka. Przypuszcza się, że jedną z przyczyn zmian 
w układzie nerwowym może być zachwianie równo
wagi ustrojowej neuromediatorów adrenergicznych 
w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu ner
wowego. Wykazano bowiem, że metawanadan sodo
wy, podany szczurom jednorazowo w dawce 1/5 
LD50, obniża poziom noradrenaliny i adrenaliny, 
zwiększa natomiast poziom dopaminy w obu czę
ściach układu nerwowego.

Całkowity poziom wanadu w ciele człowieka sza
cowany jest na około 30 mg. Obecność jego można
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wykazać prawie we wszystkich tkankach. Pewne ilo
ści wanadu stwierdzono we włosach niemowląt, 
dzieci i dorosłych, przy czym zaobserwowano wzrost 
ilości badanego pierwiastka wraz z wiekiem.

Badania czasu rozdziału dożylnie podanego 48V 
wykazały, że izotop ten po 4 godzinach kumuluje się 
w wątrobie, nerkach i śledzionie. Po 96 godzinach ob
serwowano wydalanie z moczem 46% izotopu, a z 
kałem 9%. Wskazuje to, że w organizmie człowieka 
występuje tzw. „płytka kumulacja" w narządach 
miąższowych. Za tą hipotezą przemawiałby fakt zna
cznego zmniejszenia stężenia wanadu w moczu już 
w drugim dniu po ekspozycji na ten pierwiastek.

Wanad może wnikać do organizmu ludzkiego przez 
układ pokarmowy i oddechowy. Układ pokarmowy 
wyposażony jest w mechanizmy utrudniające pokona
nie bariery jelitowej i przedostanie się metalu do krwio- 
biegu. Odpowiedzią organizmu na obecność w  jelitach 
znacznych stężeń dysocjujących nieorganicznych soli 
jest zwiększenie wydzielania wody do światła jelit oraz 
wzrost ich perystaltyki. Metal może łączyć się w prze
wodzie pokarmowym z innymi składnikami pożywie
nia i tworzyć trudno rozpuszczalne połączenia. Do ta
kich nieprzyswajalnych związków należą kompleksy 
z kwasami: fitynowym, szczawiowym i fosforowym. 
Również mikroflora jelitowa pełni rolę filtru biologicz
nego w usuwaniu metalu, którego jony są sorbowane 
na powierzchni drobnoustrojów. Drobnoustroje jelito
we mogą również zmieniać stopień wartościowości jo
nów obniżając tym samym ich toksyczność. Większe 
zagrożenie dla organizmu stwarza wchłanianie wana
du przez układ oddechowy, gdyż przechodzi on wów
czas bezpośrednio do krwiobiegu z pominięciem tzw. 
filtru wątrobowego. Ponieważ zdecydowana wię
kszość zawierających wanad ziaren pyłów pochodzą
cych z kotłów elektrociepłowniczych jest mniejsza od 
5 |am, mogą być one wchłaniane do organizmu w tra
kcie oddychania.

Ilość pierwiastka pobieranego drogą pokarmową 
uzależniona jest od stopnia zanieczyszczenia środo
wiska. Przykładowo, warzywa uprawiane w okolicy 
„Petrochemii" w Płocku zawierają o wiele większe 
ilości tego pierwiastka, niż te same produkty pocho
dzące z terenu Lublina. Zanieczyszczenie warzyw 
uprawianych w okolicy „Petrochemii" związane jest 
głównie z opadem pyłów zawierających wanad. W 
warzywach płukanych zawartość tego pierwiastka 
zmniejsza się niemal o połowę.

Wanad wpływa na metabolizm cholesterolu, lipi
dów, fosfolipidów oraz na aktywność wielu enzy
mów. Pierwiastek ten okazał się silnym inhibitorem 
fosfatazy kwaśnej i zasadowej, fosfofruktokinazy, 
monoaminooksydazy i niektórych ATP-az. Przykła
dem ATP-azy hamowanej przez jony wanadu jest 
Na+/K+ATP-aza. W oparciu o pozytywną korelacją 
między nastrojem psychicznym, a aktywnością tego 
enzymu przypuszcza się, że wanad może mieć zwią
zek z etiologią niektórych chorób. Mechanizm ich po
wstawania wiązałby się z inhibicyjnym wpływem te
go pierwiastka na aktywność N a+/K+ATP-azy. Po
twierdzeniem tej hipotezy byłby fakt wzrostu pozio
mu wanadu w osoczu u pacjentów z maniakalno-de- 
presyjnymi chorobami psychicznymi. U maniaków 
stężenie tego pierwiastka wynosi 0,34 (Jmola, u ludzi

z depresją 0,28 (imola, u pacjentów maniakalno-de- 
presyjnych po leczeniu 0,23 umola gdy u osób zdro
wych poziom wanadu nie przekracza 0,15 pmola.

Pod wpływem wanadu obniża się poziom kwasu 
L-askorbinowego we krwi. Prawdopodobnie witami
na ta uczestniczy w redukcji wanadanu (+5) do mniej 
toksycznego wanadylu (+4), stąd poziom jej obniża 
się u ludzi narażonych na duże dawki wanadu. Kon
trolowana podaż witaminy C mogłaby więc zmniej
szyć ryzyko zagrożenia organizmu ludzkiego wyni
kające ze stałego kontaktu z toksycznymi dawkami 
wanadu.

Kiedy wykazano hamujący wpływ tego pierwiastka 
na syntezę lipidów i cholesterolu próbowano stoso
wał preparaty wanadu jako lek w przypadkach miaż
dżycy. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezul
tatów, ponieważ dawka lecznicza okazała się niewiele 
niższa od toksycznej. Zastosowanie tego mikroele
mentu w profilaktyce przeciwmiażdżycowej wymaga 
dalszych intensywnych badań.

Doświadczenia ostatnich lat wykazały insulinopo- 
dobne działanie wanadu, stąd duże zainteresowanie 
wpływem tego pierwiastka na metabolizm komórek 
wątroby i trzustki. Prowadzone są również badania 
nad oddziaływaniem wanadu na organizm zwierząt 
z doświadczalnie wywołaną cukrzycą. Okazało się, że 
kliniczne objawy tej choroby wywołanej streptozoto- 
cyną lub alloksanem ustępują po trzech, czterech 
dniach podawania soli wanadu. Prawdopodobnie po
chodne wanadu muszą być wprowadzane doustnie, 
gdyż podanie ich sondą bezpośrednio do żołądka nie 
ogranicza objawów cukrzycy doświadczalnej u zwie
rząt. Stwierdzono, że jon wanadu na +4 stopniu ut
lenienia związany z pochodną maltolu jest lepiej 
wchłaniany w organizmie szczura. Maltolowe pocho
dne wanadu okazały się nietoksyczne, w przeciwień
stwie do meta- i orto- wanadanów, które obok ko
rzystnego wpływu, tj. obniżenia poziomu cukru we 
krwi mogą wywierać również efekt toksyczny. Dzięki 
swemu działaniu insulinopodobnemu pochodne wa
nadu mogłyby zostać użyte w leczeniu cukrzycy za
równo insulinozależnej jak i insulinoniezależnej. Jed
nak wykorzystanie wanadu w farmakoterapii wyma
ga jeszcze wielu badań in vitro i in vivo ze względu 
na jego toksyczne działanie. Ważne jest też dokład
niejsze poznanie roli wanadu w szlakach metabolicz
nych organizmów żywych oraz następstw spowodo
wanych jego nadmiarem.

W związku z szerokim zastosowaniem wanadu w 
różnych gałęziach przemysłu, obserwuje się często 
objawy zatrucia u pracowników stykających się z tym 
pierwiastkiem. Duża ekspozycja zawodowa na 
związki wanadu występuje w trakcie wydobywania 
rud wanadowych, w czasie wymiany katalizatorów 
wanadowych, podczas czyszczenia silników spalino
wych oraz kotłów opalanych mazutem. Osad powsta
jący w kotłach zawiera 44-46% wanadu w postaci 
wysokotoksycznego V2 0 s. Na zatrucia związkami 
wanadu narażeni są nie tylko pracownicy kopalń rud 
wanadu, elektrociepłowni czy przemysłu petrochemi
cznego. Z badań przeprowadzonych wokół płockiej 
„Petrochemii" wynika, że pyły technologiczne zawie
rające związki wanadu powodują skażenie okolicznej 
gleby, warzyw, drzew i krzewów. Następnie poprzez
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łańcuch pokarmowy dostają się do organizmu czło
wieka. Zatem dieta zawierająca dużo jarzyn uprawia
nych na terenach położonych wokół zakładów petro
chemicznych stanowi istotne źródło narażenia ludzi 
na zatrucia wanadem i jego związkami. Opierając się 
na wynikach analizy składu chemicznego emitowa
nych pyłów wyliczono, że na powierzchnię 1 ha gleby 
wokół „Petrochemii" przypada rocznie 55-110 kg 
związków wanadu.

Toksyczność wanadu zależy od takich czynników 
jak wielkość dawki, droga wchłaniania, a także war
tościowość wanadu w danym związku. Obserwuje się 
zwiększoną toksyczność wraz ze wzrostem warto
ściowości tego pierwiastka. Najbardziej toksyczne 
okazały się związki wanadu na +5 stopniu utlenienia.

Przewlekłe zatrucie związkami wanadu drogą in
halacyjną powoduje ogólne wyczerpanie, podrażnie
nie spojówek, nosa, tchawicy, skóry twarzy i rąk oraz 
charakterystyczną zieloną barwę języka. Poza tymi 
objawami obserwuje się chroniczne nieżyty oskrzeli 
oraz powstawanie rozedmy płuc. Z badań przepro
wadzonych wśród pracowników Płockiej Elektrocie
płowni wynika, że dłuższe narażenie na wdychanie 
pyłów zawierających wanad prowadzi do uszkodze
nia nerek. Niektórzy autorzy opisują również zmiany 
w zapisie EKG.

W przypadku zatrucia związkami wanadu per os ob
serwuje się ich miejscowe działanie na śluzówkę prze
wodu pokarmowego. Autorzy opisują ostre nieżyty żo-

łądkowo-jelitowe z wymiotami, biegunką i objawami 
spowodowanymi odwodnieniem. Jednak doustne za
trucia wanadem i jego związkami należą do rzadkości.

Wanad powoduje także niedotlenienie krwi. Mecha
nizm tego procesu polega na pojawieniu się i wzroście 
we krwi poziomu methemoglobiny, czego przyczyną 
są utleniające właściwości pięciotlenku wanadu. U 
osób narażonych na działanie związków omawianego 
pierwiastka stwierdzono również wzrost poziomu 
gamma — globulin i spadek ilości transferyny we krwi. 
Wyniki badań wskazują też na zaburzenia w szlaku 
syntezy porfiryn. Poza tym stwierdzono, że wanad 
zwiększa wydalanie w moczu azotu, siarki i fosforu, 
powoduje zaburzenia przemiany cysteiny w cystynę, 
gdyż utlenia grupy holowe -  SH, a w większych da
wkach hamuje resorpcję zwrotną aminokwasów w ka
nalikach krętych I rzędu powodując aminoacydurię.

Odpowiedź na pytanie o rolę wanadu w prawid
łowym funkcjonowaniu organizmu ludzkiego oraz o 
możliwość jego stosowania w terapii wymaga jeszcze 
wielu obserwacji i badań. Natomiast w świetle przed
stawionych powyżej faktów można z całą pewnością 
stwierdzić, że wysoka zawartość wanadu w środo
wisku pracy jest dla człowieka szkodliwa.
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O WENT AC JA PRZESTRZENNA PSZCZOŁY OBROSTKI RUDONOGIEJ

Ważnym, a jednocześnie bardzo ciekawym tema
tem etologii (nauki o zachowaniu się) jest zdolność 
zwierząt do orientowania się w terenie i odnajdywa
nia przez nie miejsc, w których znajdują się ich gniaz
da czy źródła pokarmu. Zwierzęta filopatryczne, czyli 
przywiązane do miejsca, w którym się urodziły albo 
też przebywały od wczesnej młodości, niezwykle 
rzadko opuszczają swoją strefę znaną. Zazwyczaj 
osiedlają się one na jednym terenie i budują tam 
gniazda. Zwierzęta mniej przywiązane do miejsca 
swego urodzenia koczują przenosząc się z miejsca na 
miejsce w poszukiwaniu pokarmu lub czasowego 
schronienia. Orientację w strefie znanej —  orientację 
bliską czyli blisko ważnego biologicznie celu, jak i da
leką, z dala od niego, a także rozpoznawanie samego 
celu —  stosunkowo najlepiej poznano u filopatrycz- 
nych owadów budujących swe gniazda w ziemi. Do 
takich właśnie owadów należy pszczoła obrostka.

B io lo g ia  o b ro stk i

Obrostka rudonoga Dasypoda altercator Harris 1780 
należy do rodziny Melittidae. Wielkością przypomina

pszczołę miodną. Delikatnie owłosiony czarny od
włok samic zdobią cienkie, poprzeczne paski utwo
rzone z białych włosków, zaś tułów i odnóża pokryte 
są rudawymi włoskami. Szczególnie długie i gęste 
włoski porastają trzecią parę odnóży. Samce obrostki 
są mniejsze, najczęściej szarawe lub szaro-żółte i zna
cznie mniej owłosione.

Obrostka to pszczoła samotna, ale gnieżdżąca się 
kolonijnie. W jednej kolonii znajduje się najczęściej 
kilkaset lub kilka tysięcy gniazd, ale spotykano już 
kolonie liczące nawet kilka milionów gniazd. Masowe 
gnieżdżenie się obrostek wywołane jest ścisłym przy
wiązaniem tego gatunku do miejsca swojego pocho
dzenia, stąd samice zakładają gniazda tam, gdzie sa
me się wylęgły. Zagęszczenie gniazd jest dość duże 
i w centralnej części kolonii dochodzi zazwyczaj do 
30-50 na metr kwadratowy.

Obrostki są aktywne w czasie miesięcy letnich. Pier
wsze osobniki pojawiają się dopiero na początku lipca. 
Najpierw wylatują samce i to one przez pierwszych kil
ka dni latają nad terenem kolonii. Poruszając się szyb
kim, zygzakowatym lotem poszukują samic, które sto
pniowo opuszczają swoje rodzinne gniazda. Kopulacje
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odbywają się na ziemi lub na roślinach otaczających ko
lonię. Jedna samica kopuluje kolejno z kilkoma samca
mi. Zaraz potem przystępuje ona do kopania gniazda. 
Ziemię rozdrabnia żuwaczkami, następnie pierwszą i 
drugą parą odnóży przesuwa ją poza siebie, a silną trze
cią parą nóg wyrzuca piasek poza gniazdo. Korytarz 
gniazda staje się coraz dłuższy, a usuwana z niego zie
mia tworzy przy jego wejściu kopczyk. Całe gniazdo 
składa się z mniej lub bardziej zagiętego korytarza dłu
giego na około 30 cm, a szerokiego na 0,8-0,9 cm i ko
mory lęgowej położonej na jego końcu, na głębokości 
około 25 cm od powierzchni ziemi, mającej szerokość 
do 1 3  cm i długość 1,7 do 2 cm.

W komorze lęgowej samica zaczyna gromadzić za
pas pyłku kwiatowego, którym odżywiać się będzie 
jej larwa. Obrostka ma krótki języczek, oblatuje więc 
głównie kwiaty z rodziny Compositae, np.: cykorię (Ci- 
chorium), pępawę (Crepis), świerzbnicę (Knautia), star
ca (Senecio), jastrzębca (Hieracium), driakiew (Scabiosa) 
i brodawnika (Leontodon). Pyłek z kwiatów, w postaci 
zbitych pakiecików, przenosi pomiędzy długimi wło
skami trzeciej pary odnóży. Z nektaru i zebranych por
cji pyłku obrostka lepi bryłkę wielkości 0,5-0,8  cm i 
składa na niej tylko jedno jajeczko. Zaraz też opuszcza 
norkę, a wejście zamyka starannie piaskiem zmiesza
nym ze śliną. Wnet zaczyna kopać następne gniazdo.

Podczas ciepłych, słonecznych dni samice wycho
dzą z gniazd koło godz. 8-9. Szczególną aktywność 
wykazują przez całe przedpołudnie. Oblatują rośliny 
żywicielskie albo też budują nowe gniazda. Między 
godz. 13 a 15, kiedy temperatura powietrza i nagrza
nej ziemi jest bardzo wysoka, większość obrostek cho
wa się w swoich gniazdach i zamyka wejście od środ
ka piaskiem. Tylko nieliczne są aktywne w godzinach 
popołudniowych. W dni chłodne lub po deszczowej 
nocy obrostki wylatują ż gniazd później, po wygrza
niu się bądź wysuszeniu. W drugiej połowie sierpnia 
aktywność całej kolonii spada, a we wrześniu dorosłe 
owady giną. W ziemnych gniazdach, na grudkach 
pyłku kwiatowego, rozwijają się larwy, które jako 
imagines wyjdą z gniazd w następnym roku, w pier
wszych dniach lipca.

P o w ró t ze  s trefy  zn an ej i n iezn an ej

Samice obrostki prawie nigdy nie odwiedzają naj
bliższego źródła pokarmu. Kwiaty rosnące w sąsie
dztwie kolonii oblatywane są właściwie głównie

przez samce, samice zaś wykonują loty do miejsc dal
szych, w promieniu mniej więcej kilometra, rzadziej 
nieco dalej.

Ządłówki samotne, do których należy obrostka, są 
przywiązane do otoczenia, które dobrze znają. 
Pszczoły te mają motywację powrotu do gniazda z 
żerowiska i ponownego lotu po pyłek. Podczas pier
wszych takich lotów uczą się zarówno odnajdywania 
drogi do kolonii i na żerowisko, jak i położenia sa
mego gniazda w kolonii. Proces uczenia się następuje 
na drodze topograficznego wpajania, przez niektó
rych autorów nazywanego obecnie uczeniem się wy
biórczym. Zapewne w grę wchodzi tu też warunko
wanie. Oprócz lotów o motywacji pokarmowej obro
stki odbywają także loty wydawałoby się pozornie 
bez celu. Loty takie nazwano „kąpielami słoneczny
mi". Prócz przypuszczalnego dostarczania komfortu 
(wygrzewania) mają one najpewniej charakter lotów 
poznawczych umotywowanych niewystarczającą in
formacją owada o otoczeniu, w którym przebywa i 
w którym się porusza. Są więc przejawem zachowa
nia się badawczego, które na drodze uczenia się uta
jonego, bez wyraźnej nagrody, rozszerza znajomość 
otaczającego świata. Loty obrostek nie służą tylko do 
przemieszczania się z miejsca na miejsce, a więc nie 
spełniają wyłącznie roli lokomocyjnej związanej z 
ważnymi czynnościami życiowymi takimi jak zdoby
wanie pokarmu, szukanie miejsca na gniazdo czy 
ucieczki przed wrogiem. Są też niezwykle ważnym 
składnikiem procesów poznawczych.

Obrostki, owady filopatryczne — przywiązane do 
swojego terenu —  orientują się w nim nadzwyczaj do
brze. Podczas poruszania się po znanej sobie strefie 
posługują się w czasie lotów w niezbyt dużej odległo
ści od gniazda nawigacją terrestryczną, zaś z dala od 
niego —  nawigacją zliczeniową. W przypadku nawi
gacji terrestrycznej pszczoły te korzystają z nazie
mnych znaków orientacyjnych tzw. nabieżników. Z 
kolei, w nawigacji zliczeniowej, owady lecąc dość 
szybko, a jednocześnie wysoko —  na pułapie około 4 
m —  posługują się dwiema współrzędnymi. Jedna z 
nich, współrzędna biegunowa, to azymut od wybra
nego kierunku, którym jest najczęściej położenie słoń
ca na niebie. Druga współrzędna ma charakter we
ktora wyznaczającego odległość od gniazda lub do 
niego. Wiąże się ona z oszacowaniem przez obrostkę 
wysiłku mięśniowego dokonanego podczas lotu, a być 
może także z rozwiniętym u niej poczuciem czasu.

Zarówno nawigacja terrestryczną, jak i zliczeniową 
zawodzą, jeśli obrostka nagle znajdzie się poza strefą 
dobrze jej znaną. Potwierdzają to doświadczenia 
przeprowadzone w latach 1993 i 1994 w Wigierskim 
Parku Narodowym, w których brałam udział obok 
prof. Jerzego Chmurzyńskiego z Instytutu Nenckiego 
i pracowników Parku dr dr Anny i Lecha Krzyszto
fiaków. Polegały one na wywozie obrostek, zamknię
tych podczas transportu pojedynczo w szczelnych, 
ciemnych pojemnikach, poza taką strefę w różnych 
kierunkach i na różne odległości, z których najwię
ksza wynosiła 4 kilometry. Okazało się, że nawet du
że różnice krajobrazowe (fizjograficzne) pomiędzy 
miejscami wypuszczania obrostek, a więc zarówno 
rozległe, otwarte przestrzenie pól i jezior, jak i tereny 
porośnięte lasem czy zagajnikiem, nie miały wpływu
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na rezultat powrotów. Niemal wszystkie wywiezione 
pszczoły wracały do swojej kolonii z dystansów do 
1 kilometra. Proporcja udanych powrotów malała ze 
wzrostem tej odległości stanowiącej zapewne zewnę
trzną granicę strefy znanej wszystkim obrostkom z 
danej kolonii. Jednak udany powrót niektórych ob- 
rostek z odległości 2,5 czy 3 a nawet 4 kilometrów 
świadczy o tym, że owady te, wprawdzie sporady
cznie, są jednak w stanie wracać do gniazd także i 
spoza obszaru znanego, choć może im to zająć kilka, 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin.

Obrostki, bezpośrednio po uwolnieniu z pojemni
ków, w których były przewożone, odlatywały przede 
wszystkim w głównych kierunkach geograficznych, 
przy czym więcej z nich wybierało południe i 
wschód, mniej północ i zachód. Jednak wybór kie
runku odlotu z miejsca wypuszczenia nie wpływał 
zupełnie na sukces powrotu. Ponieważ obrostki nie 
przejawiały żadnej tendencji do odlotu w kierunku 
rodzimej kolonii, należy przypuszczać, że poza strefą 
znaną wykorzystują one sposób przypadkowego po

szukiwania swojego gniazdowiska. Podczas odnajdy
wania drogi powrotnej spoza strefy znanej pszczoły 
te nie stosują strategii promienistego czyli prostego 
lotu w przypadkowo wybranym kierunku. Takie za
chowanie się dawałoby oczywiście największą szansę 
powrotu do gniazda osobnikom zwróconym głową 
w kierunku strefy znanej. Obrostki lecą prawdopo
dobnie mniej więcej prostoliniowo, z licznymi prze
rwami i w przypadkowych kierunkach. Ponieważ ta
ki sposób poruszania się owadów w przestrzeni przy
pomina zupełnie ruchy Browna, jakimi przemieszcza
ją  się cząsteczki-molekuły w roztworach, ten rodzaj 
ich lotu nazwano molekularnym. Stosując lot mole
kularny obrostki przypadkowo trafiają do strefy zna
nej, a będąc w niej już bez trudu odnajdują drogę do 
kolonii i swojego gniazda.

Wpłynęło 23 V III1999

Mgr Maria Kieruzel, Pracownia Etologii Zakładu Neurofizjologii
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, War
szawa

JOANNA W IEROŃSKA (Kraków)

USUNIĘCIE OPUSZEK WĘCHOWYCH JAKO ZWIERZĘCY MODEL DEPRESJI

1. W p ro w a d z e n ie

Od ponad dwudziestu lat zainteresowanie farma
kologów i psychiatrów skupia się wokół grupy za
burzeń psychicznych zwanych ogólnie chorobami 
afektywnymi, w przebiegu których występują okre
sowo (niekiedy regularnie i cyklicznie) zaburzenia na
stroju, emocji i aktywności w postaci zespołów de
presyjnych albo też zespołów maniakalnych. Obecnie 
wyróżnia się dwie podstawowe grupy chorób afe- 
ktywnych, a mianowicie chorobę afektywną dwubie
gunową, w której przebiegu obserwuje się występu
jące naprzemiennie zespoły depresyjne i maniakalne, 
oraz chorobę jednobiegunową —  wyłącznie z zespo
łami depresyjnymi w jej przebiegu.

Patogeneza depresji może być związana z okresowo 
pojawiającymi się zaburzeniami czynności układu 
łimbicznego, podwzgórza i układu siatkowatego, co 
z kolei jest związane z występującymi zaburzeniami 
głównie w przekaźnictwie noradrenergicznym i sero- 
tonergicznym, ale także w dopaminergicznym, ga- 
baergicznym i cholinergicznym. W rozwoju choroby 
niebagatelną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, 
którym przypisuje się znaczenie wyzwalające. Czyn
nikami tymi są różnorodne sytuacje stresowe, które 
u genetycznie podatnych osobników promują rozwój 
choroby. Obecnie szacuje się, że ok. 5-10% populacji 
to ludzie podatni na rozwój depresji. Wśród chorych 
duży procent wykazuje skłonności samobójcze.

Obecnie stany depresyjne można leczyć przy po
mocy różnorodnych leków przeciwdepresyjnych, któ
rych wspólną cechą jest konieczność długiego (ok. 3-6 
tygodni) podawania, co bardzo obniża komfort pa

cjenta i powoduje zagrożenie popełnienia samobój
stwa przed osiągnięciem poprawy.

Chociaż patologiczne stany depresyjne mogą być 
charakterystyczne tylko dla ludzi, trwają intensywne 
prace nad stworzeniem takiego modelu zwierzęcego 
choroby, który pomógłby nie tylko wyjaśnić neuro- 
chemiczne i neurobiologiczne podłoże depresji, ale 
także dawałby możliwość zbadania ewentualnego 
działania przeciwdepresyjnego potencjalnych no
wych leków przeciwdepresyjnych. Aby taki zwierzę
cy model choroby psychicznej był wiarygodny i mia
rodajny, musi on spełniać trzy następujące kryteria:

1. Zmiany behawioralne powinny symulować ob
jawy choroby występujące u ludzi.

2. Powinien występować mierzalny parametr bio
chemiczny będący odnośnikiem zmian behawioral
nych.

3. Objawy te powinny być odwracalne przez leki 
w sposób podobny, jak to się dzieje w przypadkach 
klinicznych (tzn. powinien pozwolić na odróżnienie 
leków klinicznie efektywnych od leków klinicznie 
nieaktywnych).

Do tej pory stworzono wiele zwierzęcych modeli 
depresji, które w mniejszym lub większym stopniu 
spełniają powyższe kryteria. Najogólniej modele te 
można podzielić na trzy grupy:

1. Modele, w których określone symptomy choroby 
są wywoływane przez podanie substanq'i farmakolo
gicznie aktywnych (np. rezerpiny czy tetrabenazyny).

2. Modele oparte na mechanizmie stresu behawio
ralnego (np. leamed helplessness, behavioral despair, 
chronic mild stress).
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3. Modele oparte na deficytach neuronalnych indu
kowanych uszkodzeniem chirurgicznym (np. usunię
cie opuszek węchowych).

Postuluje się, iż jedną z przyczyn depresji mogą być 
defekty neuronalne spowodowane albo czynnikami 
genetycznymi, albo też śmiercią niektórych komórek 
nerwowych w starszym wieku, co z kolei może po
wodować zwiększoną podatność osobniczą na cho
robę. Stąd wydaje się słuszne założenie, że model 
zwierzęcy powinien zawierać defekty w funkq'ono- 
waniu neuronów i defekty te powinny być odwra
calne przez chroniczne podawanie leków o właści
wościach przeciwdepresyjnych należących do róż
nych klas. Niestety nie jest znany żaden gatunek gry
zoni czy też naczelnych, u którego występowałoby 
genetycznie determinowane zachowanie depresyjno- 
podobne korygowane przez chroniczne podania le
ków. Jednakże takie zmiany behawioralne można 
wywołać u zwierzęcia poprzez usunięcie operacyjne 
opuszek węchowych, co powoduje w rezultacie za
kłócenia funkcji neuronalnych, które odzwierciedlają 
się w zmienionym zachowaniu i wydzielaniu hormo
nów, co z kolei jest odwracane przez chroniczne po
dania leków przeciwdepresyjnych. W dalszej części 
pracy ten model zwierzęcy depresji zostanie dokład
nie omówiony.

2. P rz y g o to w a n ie  sz cz u ró w  z m o d e lo w ę  
d e p re s ję

Sama operacja usunięcia opuszek węchowych, no
sząca nazwę bulbektomii, jest relatywnie prosta i 
szybka. Pod narkozą rozcina się zwierzęciu skórę gło
wy i zeskrobuje skalpelem warstwę mięśni. Po wy
wierceniu w czaszce dziur o średnicy ok. 2 mm opu
szki węchowe usuwane są przez wyssanie pompką 
wodną lub też strzykawką. Po usunięciu opuszek 
dziury w kościach czaszki wypełnia się gąbką hemo- 
statyczną, zasypuje antybiotykiem w celu wyelimino
wania możliwości infekcji, a skórę zszywa nićmi chi
rurgicznymi. Szczury kontrolne przechodzące tzw. 
ślepą operację traktuje się w ten sam sposób, tylko 
że nie usuwa im się opuszek.

Lezje weryfikuje się zwykle makroskopowo po za
kończeniu badań behawioralnych, zabiciu zwierząt i 
otwarciu czaszki. Do opracowania wyników wybiera 
się tylko takie zwierzęta, u których usunięto nie mniej 
niż 75% opuszek oraz nie nastąpiło zniszczenie kory 
czołowej w czasie operacji. Usunięcie zbyt małej czę
ści opuszek bądź też zniszczenie kory czołowej może 
w znaczący sposób wpłynąć na zachowanie zwierząt 
i, co za tym idzie, zaburzy wyniki eksperymentu.

Zwykle pełne efekty behawioralne stabilizują się u 
zwierząt około 14 dni po operacji, dlatego też taki 
okres jest potrzebny do pełnej rekowalescencji ope
rowanych szczurów. W tym czasie należy zapewnić 
szczególną opiekę, konieczne jest intensywny manu
alny kontakt z eksperymentatorem (handling) w celu 
wyeliminowania nadmiernej agresywności, swobod
ny dostęp do pokarmu i wody, utrzymywanie tem
peratury pomieszczeń w granicach 20-22°C. Po okre
sie rekonwalescenci należy oczywiście w dalszym 
ciągu utrzymywać zwierzęta w warunkach możliwie

komfortowych, ale można zacząć poddawać je okre
ślonym testom behawioralnym.

3. K o n s e k w e n c je  w y c ię c ia  o p u sz e k

Opuszki węchowe mają szerokie powiązania z róż
nymi częściami mózgu, dlatego też wpływają na wie
le hormonalnych i emocjonalnych aspektów zacho
wania oraz na inne funkcje mózgu. Zakończenia neu
ronalne oraz ciała komórek nerwowych opuszek są 
bogate w receptory dla większości amin biogennych, 
aminokwasów, neuropeptydów, neurotransmiterów 
czy też neuromodulatorów.

Włókna nerwowe opuszek łączą je przede wszystkim 
ze strukturami układu limbicznego, takimi jak obszar 
parawęchowy, jądro migdałowate, jądro uzdeczki, hi- 
pokamp czy podwzgórze, a także z korą węchową, 
parahipokambalną, gruszkowatą oraz z prążkowiem. 
Warto zwrócić uwagę na anatomiczne aspekty opuszek 
węchowych w kontekście ich powiązań z innymi czę
ściami mózgu, gdyż być może zniszczenie właśnie tych 
powiązań odgrywa kluczową rolę w wytworzonym 
przez lezję zespole bulbektomii.

1. Pierwszorzędowe połączenia opuszek węcho
wych głównych i dodatkowych: włókna dośrodko
we głównych opuszek biegną poprzez szlak węcho
wy tylny i wchodzą do grzbietowej, zewnętrznej czę
ści przedniego jądra węchowego, części półkuli wę
chowej, kory gruszkowatej, jąder amygdalii i kory 
parahipokambalnej, oraz tylnego obszaru węchowe
go. Włókna opuszek głównych przechodzą przez 
opuszki dodatkowe. Dlatego też lezja opuszek dodat
kowych będzie się wiązała z lezją włókien wycho
dzących z opuszek głównych. Natomiast włókna 
opuszek dodatkowych przechodzą do prążkowia 
krańcowego, gdzie mają zakończenia w jądrze prążka 
krańcowego.

2. Szlaki nerwowe wychodzące z obszaru węcho
wego i kompleksu jąder migdałowatych biegną m.in. 
przez prążkowie. Neurony z części węchowej zespołu 
jąder migdałowatych kończą się w jego jądrze środ
kowym. Wskazuje to, że zespół jąder migdałowatych 
jest obszarem integracji węchowej i lemieszowo-no- 
sowej, gdzie częściowo łączy się podwójny system 
węchowy zaproponowany przez Raismana. Połącze
nia te przedstawiają niektóre podstawowe wchodzące 
i wychodzące powiązania systemu węchowego będą
ce w bezpośrednim związku z korą amygdali.

4 . S z la k i d ro g i p rz y śro d k o w e j 
p rz o d o m ó z g o w ia  
i p rz y k ry w k o w o -m ig d a ło w a te j

Jest to bardzo ogólne przedstawienie powiązań po
między opuszkami węchowymi a systemem limbicz- 
nym oraz innymi częściami mózgu, odzwierciedla 
ono jednakże różnorodność i złożoność oddziaływań 
pomiędzy tymi wszystkimi strukturami. Warto do
dać, że wyżej wymienione struktury łączące się z 
opuszkami związane są głównie z takimi funkcjami, 
jak pobudzenie behawioralne, modulacja osi pod- 
wzgórze-przysadka-nadnercza i z zachowaniem se
ksualnym. Jasne jest więc, że w wyniku lezji opuszek
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węchowych musi dojść do wielu zmian w obrębie 
centralnego systemu nerwowego, co pociąga za sobą 
liczne zmiany biochemiczne, neurotransmisyjne i be
hawioralne.

Wszystkie powstałe zmiany po lezji opuszek spo
wodowane są w zasadzie dwoma podstawowymi fa
ktami: po pierwsze po wycięciu opuszek dochodzi do 
degeneracji wstecznej nerwów noradrenergicznych 
mających swoje zakończenia w opuszkach a wycho
dzących z miejsca sinawego oraz nerwów serotoner- 
gicznych, które swój początek mają w jądrze szwu. 
Z drugiej strony następuje degeneracja nerwów ga- 
baergicznych wychodzących z opuszek, czyli zaha
mowanie wydzielania GABA do struktur limbicz- 
nych. Przypomnijmy, że noradrenalina odpowiedzial
na jest za procesy aktywacji (m.in. psychoruchowej i 
emocjonalnej) oraz odgrywa istotną rolę w mechani
zmach uwagi i selekqi bodźców, a wpływ serotoniny 
na procesy zachowania jest wielokierunkowy i zależy 
od typu receptora, na który ten neuroprzekaźnik 
działa oraz od struktury mózgu, jej funkcji i powiązań 
z innymi układami, w której określony receptor wy
stępuje. Ogólnie rzecz ujmując serotonina zaangażo
wana jest w stany snu i czuwania, mechanizmy emo
cji i lęku oraz w pobudzenie ruchowe. Natomiast 
GABA pełni funkcję neuroprzekaźnika hamującego 
działając poprzez kanał chlorowy (R-GABA-A) lub 
kanały wapniowe (R-GABA-B). Ważną funkcję regu
lacyjną spełniają neurony gabaergiczne docierające do 
serotonergicznych jąder szwu z obszaru jądra uzde- 
czki lub też do noradrenergicznej struktury jądra si
nawego. Tak więc wycięcie opuszek zapoczątkowuje 
serię drugorzędowych zmian morfologicznych i fun
kcjonalnych, które mogą pojawić się na różnych po
ziomach organizacji mózgu.

5. Z m ia n y  b e h a w io ra ln e  i f iz jo lo g ic z n e  po 
w y c ię c iu  o p u sz e k

Pierwszą konsekwencją wycięcia opuszek jest kom
pletne pozbawienie zwierzęcia zmysłu węchu —  
anosmia. Układ węchowy u szczura jest podstawo
wym układem zmysłowym, jasne jest więc, że zabieg 
w sposób istotny zaburza podstawowe czynności 
osobników, takie jak poszukiwanie pokarmu, orien
tacja w środowisku, ocenianie niebezpieczeństwa, 
identyfikacja partnera czy też wroga. Ma to swoje 
odbicie w zachowaniu szczurów z usuniętymi opu
szkami węchowymi. Aby ocenić, czy w zespole po 
bulbektomii anosmia odgrywa zasadniczą rolę, wy
konano serię doświadczeń, w których nie poddawano 
zwierząt zabiegowi bulbektomii, natomiast wywoły
wano odwracalną anosmię poprzez pędzlowanie ja
my nosowej roztworem ZnSÓ4. Zwierzęta pozbawio
ne węchu w ten sposób nie wykazywały zachowania 
charakterystycznego dla usunięcia opuszek węcho
wych i stąd wnioskujemy, że istotą zespołu bulbekto
mii nie jest pozbawienie szczura zmysłu węchu, ale 
zmiany w obrębie centralnego systemu nerwowego.

Jak wspomniano, wszystkie zmiany behawioralne 
stabilizują się po ok. 14 dniach od operacji, a najbar
dziej charakterystyczne z nich to duża wrażliwość na 
dotyk, agresja w stosunku do myszy i innych szczu
rów, widoczna zwłaszcza w rozwoju zjawiska my-

szobójstwa. Obserwuje się bowiem, że szczury nale
żące do szczepów normalnie nie polujących na my
szy, po usunięciu opuszek zaczynają je atakować i za
bijać w charakterystyczny sposób („na zimno", bez 
objawów emocjonalnych). Zaobserwować można tak
że wzmożoną aktywność eksploracyjną w nowym 
środowisku, upośledzenie rytmu dobowego (wzmo
żona aktywność nocna), osłabienie reakcji na bodźce 
awersyjne (zredukowana odpowiedź na neofobię, co 
jest szczególnie dobrze widoczne w teście „grass 
marbling"), deficyty w uczeniu się i pamięci. Z tymi 
ostatnimi związane są występujące u tych zwierząt 
zaburzenia w testach biernego i aktywnego unikania. 
Z drugiej strony nabycie aktywnego unikania i deficyt 
w biernym unikaniu może być wynikiem nadmiernej 
aktywności i reaktywności powstałymi po usunięciu 
opuszek, a nie bezpośrednią konsekwencją upośle
dzonej zdolności do uczenia się i zapamiętywania. 
Niektórzy autorzy opisują także występowanie anhe- 
donii (braku odczuwania przyjemności) w testach ko- 
kainowej preferenq'i miejsca oraz w teście pobierania 
roztworu cukru. Obserwowano także zmiany w za
chowaniu seksualnym (brak zainteresowania samicą 
w rui).

Do innych charakterystycznych zmian występują
cych u szczurów bulbektomizowanych zalicza się tak
że zmiany fizjologiczne takie, jak zmieniona termore- 
gulacja, zmiany fazy snu REM (faza snu, w której 
aktywność mózgu jest podobna do aktywności w sta
nie czuwania; sen paradoksalny), zahamowanie przy
rostu wagi ciała, zmniejszenie tętna i obniżenie ciś
nienia krwi, podwyższenie poziomu kortykosteronu 
we krwi oraz dysfunkcja układu immunologicznego.

6 . Z m ia n y  n e u ro ch e m icz n e

Po wycięciu opuszek obserwuje się szereg drama
tycznych zmian na poziomie podstawowych 
neuroprzekaźników, przede wszystkim serotoniny i 
noradrenaliny w takich częściach mózgu jak kora czo
łowa, prążkowie, hipokamp i jądro półleżące prze
grody. Można zatem przypuszczać, że zmiany w ob
rębie tych przekaźników powodują określone defekty 
behawioralne. Postawiono sobie pytanie, który z 
neuroprzekaźników w głównej mierze „ponosi odpo
wiedzialność" za zespół bulbektomii i aby na to py
tanie odpowiedzieć, wykonano szereg doświadczeń, 
w których bezpośrednio do opuszek podawano okre
ślone neurotoksyny. Wyniki wykazały jednoznacznie, 
że tylko po podaniu neurotoksyny selektywnie nisz
czącej nerwy serotonergiczne (5,7-dwuhydroksy- 
tryptaminy) zaobserwowano zmiany behawioralne, 
neurochemiczne i fizjologiczne charakterystyczne dla 
bulbektomii. Co więcej, zmiany te można było od
wrócić za pomocą leków przeciwdepresyjnych w taki 
sam sposób, jak w przypadku zmian powstałych w 
wyniku bulbektomii. Podanie neurotoksyny działają
cej selektywnie na neurony noradrenergiczne nie po
wodowało powstania zespołu bulbektomii. Dodatko
we doświadczenia potwierdzające hipotezę o zasad
niczej roli serotoniny polegały na podaniach sele
ktywnych inhibitorów syntezy serotoniny czy też se
lektywnych antagonistów receptorów serotonino- 
wych, w wyniku których również obserwowano
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zmiany charakterystyczne dla zespołu bulbektomii. 
Podobny skutek powodowało uszkodzenie jądra 
szwu, które jest głównym źródłem neuronów sero- 
tonergicznych dochodzących do opuszek.

Możliwe, że po usunięciu opuszek węchowych do
chodzi do wytworzenia pewnego rodzaju nowej rów
nowagi pomiędzy poszczególnymi neuroprzekaźni- 
kami. Szczególnie ważna jest równowaga pomiędzy 
noradrenaliną a serotoniną w normalnym zachowa
niu jak i w odchyleniach wykazywanych przez szczu
ry bulbektomizowane.

W  latach 60. Hess stworzył teorię istnienia równo
wagi ergotroficzno-trofotroficznej w obrębie central
nego układu nerwowego. System trofotropowy, w 
którym mediatorem jest serotoniną, odpowiada za 
odpoczynek, sen i trawienie ( funkcjonalnie odpowia
da układowi przywspółczulnemu na obwodzie), na
tomiast system ergotropowy, wykorzystujący nora

drenalinę (odpowiednik układu współczulnego), od
powiada za aktywność motoryczną, agresję i zacho
wanie eksploracyjne. W  normalnym, zdrowym orga
nizmie istnieje równowaga pomiędzy tymi dwoma 
systemami i jest ona wynikiem równowagi pomiędzy 
noradrenaliną i serotoniną. U szczurów z usuniętymi 
opuszkami węchowymi równowaga ta jest silnie za
burzona, co prowadzi do określonych zmian w za
chowaniu zwierząt, które to zmiany są odwracane lub 
przynajmniej osłabiane przez podania leków prze
ciwdepresyjnych. Wydaje się, że podobne zaburzenie 
równowagi pomiędzy ośrodkowym układem nora- 
drenalinowym i serotoninowym może leżeć u pod
staw zaburzeń afektywnych u człowieka.

YJptynęto 23 IX 1999

Mgr Joanna Wierońska pracuje w Zakładzie Neurobiologii Insty
tutu Farmakologii PAN w  Krakowie

IDALIA KA SPRZYK (Rzeszów)

PYŁEK ROŚLIN -  PRZEDMIOT BADAŃ AEROBIOLOGII

Wszystkie rośliny nasienne, tj. nagonasienne i okry
tonasienne, produkują pyłek. Jest on niezbędny do 
wypełnienia podstawowej funkcji rośliny —  do za
płodnienia komórki jajowej, a więc do wydania po
tomstwa i w końcu do utrzymania gatunku.

Ziarna pyłku powstają w pylnikach z tkanki spo- 
rogennej. Komórki tej tkanki dzielą się mitotycznie 
lub od razu wchodzą w mejozę, która prowadzi do 
powstania tetrady mikrospor. Komórki w tetradzie 
oddzielone są od siebie ścianami kallozowymi, które 
u większości roślin ulegają hydrolizie, a każda mi- 
krospora przekształca się w ziarno pyłku dzieląc się 
mitotycznie. U roślin z rodzin storczykowatych i tro- 
jeściowatych mikrospory łączą się w duże zespoły 
zwane polliniami, które dryfują w powietrzu i jako 
całość mogą występować na znamieniu słupka. U ro
ślin z rodzaju wrzos, borówka czy u pałki szerokoli- 
stnej ziarna pyłku unoszą się w powietrzu w postaci 
tetrad. Jeszcze w pylnikach tworzy się bardzo skom
plikowana ściana komórkowa ziaren pyłku W  budo
wie ściany wyróżnia się dwie podstawowe warstwy: 
wewnętrzna —  intyna i zewnętrzna —  eksyna. Intyna 
była stosunkowo słabo badana. Uważa się, że zbu
dowana jest z celulozy, jednak jest duża niezgodność 
danych co do jej udziału procentowego. Dodatkowo 
intynę budują substancje pektynowe, kalloza, polisa
charydy, proteiny. Eksyna zbudowana jest z bardzo 
odpornych związków zwanych sporopolleninami, 
dzięki którym pyłek bardzo dobrze zachowuje się w 
stanie kopalnym. Są to polimery karotenów i estrów 
karotenów. W zależności od stopnia ich polimeryzacji 
eksyna w różnym stopniu jest odporna na korozję. 
Ostatnie badania dowodzą, że sporopolleniny są po
wszechniejsze w świecie roślin niż poprzednio przy
puszczano. Podobne substancje odkryto w zarodni
kach glonów, paprotników, grzybów, w najstarszych

prekambryjskich skamieniałościach z Onverwacht 
(3,7 mld), a także w meteorytach Murray i Orąueil. 
Budowa eksyny jest cechą stałą i diagnostyczną. 
Skulptura jej może być brodawkowana, prążkowana, 
może występować siateczka lub inne twory niekiedy 
trudne do opisania. W eksynie mogą występować 
otwory w postaci bruzd, porów, których ułożenie i 
liczba jest również cechą diagnostyczną.

Rośliny produkują pyłek w ogromnych ilościach i 
to zarówno owadopylne, jak i wiatropylne (tab. 1). 
Wbrew powszechnym przypuszczeniom rośliny 
owadopylne często produkują znacznie więcej ziaren 
pyłku niż wiatropylne. Tak duża produkcja wystę
puje głównie u tych roślin, których pyłek jest pożyt
kiem dla odwiedzającego go owada np. u maku pol
nego. Gdy porównamy blisko spokrewnione gatunki 
o różnych sposobach zapylania np. babka lancetowa
ta (wiatropylna) i babka średnia (owadopylna), to 
okaże się, że rzeczywiście gatunek wiatropylny cha
rakteryzuje się większą produkcją ziaren pyłku. Trud
no oszacować czy porównać tę produkcję. Jest ona 
zależna od gatunku, wieku i kondycji rośliny, od roz
miarów pylników i ich liczby w kwiecie, liczby kwia
tów w kwiatostanach, od rozmiarów korony w przy
padku drzew i wreszcie od pogody. Np. 1 kwiato
stan brzozy produkuje 5,5 min ziaren pyłku, a w 
przeliczeniu na okaz drzewa liczbę tę szacuje się w 
dziesiątkach miliardów. Rocznie 1 ha lasu sosnowego 
w Finlandii produkuje od 10 do 80 kg ziaren. Olbrzy
mią produkcję pyłku można zaobserwować niekiedy 
gołym okiem. W okresie intensywnego pylenia się 
sosny, w drugiej połowie maja, po ulewnym deszczu 
na obrzeżach kałuż pojawia się pyłek w postaci żół
tego nalotu, który bywa mylnie uważany za siarkę.

Aby pyłek spełnił swoje biologiczne zadanie, musi 
oderwać się od rośliny macierzystej. Ziarna pyłku ro-
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Tabela 1. Przeciętna liczba ziaren pyłku wyprodukowana przez kwiat 
(J. Dyakowska Podręcznik palynologii)

Takson Sposób zapylania Liczba ziaren pyłku

Mak polny zoogamia 2 636 000

Świerk pospolity anemogamia 589 500

Kasztanowiec
zwyczajny

zoogamia 180 800

Szczaw zwyczajny anemogamia 80 750

Dąb bezszyputkowy anemogamia 41 168

Babka lancetowata anemogamia 30 972

Babka średnia zoogamia 24 108

Klon zwyczajny zoogamia 10 115

Vallisneria spiralis hydrogamia 72

ślin owadopylnych mają małą szansę aby długo uno
sić się w powietrzu —  są relatywnie duże i ciężkie, 
często pokryte lepką substancją (pollenkit), która 
sprawia, że zlepiają się w grudki. Natomiast ziarna 
wiatropylnych mogą długo dryfować w powietrzu i 
pokonywać b. duże odległości. Są na ogół małe, lekkie 
i sypkie, wystarczy lekki podmuch wiatru, a pyłek 
w postaci żółtego proszku wysypuje się z kwiatu.

Pyłek roślin swobodnie dryfujący w atmosferze jest 
częścią organicznej zawiesiny powietrza, którą okre
śla się mianem aeroplanktonu. Powietrze nigdy nie 
jest nieruchome, a ziarna pyłku ze względu na nie
wielki ciężar są uważane za część mas powietrza. Jed
nak każde ziarno po jakimś czasie opadnie na ziemię. 
Gdy jest to w odległości do 500 m od rośliny, to mó
wimy o opadzie lokalnym, gdy odległość ta jest wię
ksza od 10 km, to jest to opad daleki. Granice roz
przestrzeniania się pyłku zależą od wielkości, kształ
tu, ciężaru ziarna, obecności aparatów lotnych i od 
czynników zewnętrznych: siły i kierunku wiatru, gę
stości powietrza, warunków termicznych i od rzeźby 
terenu. Gdy ziarno dostanie się w wyższe warstwy 
atmosfery ponad warstwę inwersji, to może pokony
wać odległości mierzone w tysiącach kilometrów. Za
notowany rekord to 4,5 tys. kilometrów, które poko
nało ziarno Notophagus pochodzące z Ameryki Połu
dniowej. Jednak takie rekordy są rzadkie i dotyczą 
pojedynczych ziaren. Znacznie częstszy jest daleki 
transport mierzony w setkach kilometrów. Pyłek uno
szony przez masy powietrza może pojawiać się na 
danym terenie jeszcze przed rozpoczęciem kwitnienia 
rosnących tam okazów. Np. w Szwecji zanotowano 
masowy napływ ziaren pyłku brzozy z Polski na 2 
tygodnie przed rozpoczęciem sezonu pyłkowego w 
tym kraju, w stężeniu tak wysokim, że notowano ob
jawy uczuleń. We Wiedniu co roku w sierpniu i 
wrześniu notowano w powietrzu ziarna pyłku am- 
brosji w dniach, gdy wiatr wiał z południowego 
wschodu. Pyłek ten pochodził z Węgier i pokonywał 
odległość około 2 00  km.

Pojawianie się ziaren pyłku w powietrzu ma cha
rakter sezonowy. Na podstawie wieloletnich badań 
aerobiologicznych określono fenologię występowania 
ziaren pyłku niektórych taksonów w powietrzu.

Takson |, j n | |hv 1v 1(V, I|v„ i™, iICC 1* 1
Leszczyna Z V ,. > .rSli□J n
Olsza 1 1  I I I
Wierzba _
Topola □Brzoza
Dąb
Żyto □ □
Trawy i l l
Szczaw RBII □
Pokrzywa _ m 1
Komosa □L_ .Bylica LL t

Ryzyko wystąpienia objawów chorobowych
I I — —
niskie średnie wysokie b. wysokie

Ryc. 1. Kalendarz pyłkowy dla Polski (za Ośrodkiem Badań 
Alergenów Środowiskowych -  zmienione)

Opracowane kalendarze pyłkowe dotyczą roślin, któ
rych pyłek dominuje w aeroplanktonie (ryc. 1).

W Polsce sezon pyłkowy rozpoczyna się pyleniem 
leszczyny i olszy. Okres ten przypada na ogół na 
przełomie lutego i marca, ale w kolejnych łatach prze
sunięcia mogą wynosić nawet dwa miesiące. Pod ko
niec marca w powietrzu notowane są ziarna wierzby, 
topoli, a w pierwszej połowie kwietnia cisu, jałowca, 
wiązu, jesionu. W kwietniu dominującym składnikiem 
aeroplanktonu są ziarna pyłku brzozy, a w 1 m3/24h 
może być ich kilkaset. Równolegle z brzozą kwitnie 
grab, w maju pyli się buk, orzech, kasztanowiec i dąb. 
W drugiej połowie maja w powietrzu pojawiają się 
ziarna pyłku sosny, w latach o obfitej produkcji pyłku 
ich stężenia mogą być bardzo wysokie (powyżej 600 
ziaren w lm 3/24h). Od początku sezonu pyłkowego 
do końca maja w powietrzu występują przede wszys
tkim ziarna pyłku drzew. Druga połowa sezonu pył
kowego to okres, kiedy w powietrzu dominują ziarna 
pyłku roślin zielnych. Już w maju w powietrzu po
jawiają się ziarna pyłku traw i szczawiu, a czerwiec 
jest okresem, kiedy występują w największych stęże
niach. Sezony pyłkowe tych taksonów są bardzo dłu
gie i trwają aż do września. Pod koniec maja przez 
około dwa tygodnie pyli się żyto, na ogół wysokie 
stężenia tego pyłku występują tylko przez kilka dni. 
W czerwcu, lipcu i sierpniu w swych maksymalnych 
wartościach w powietrzu występują ziarna pyłku 
babki lancetowatej i pokrzywy, najwięcej ziaren pyłku 
komosy jest głównie w sierpniu. Sezony pyłkowe 
tych roślin są bardzo długie, trwają kilka miesięcy. 
W lipcu i w sierpniu w powietrzu pojawiają się ziarna 
pyłku bylicy. Od kilku lat systematycznie na przeło
mie sierpnia i września pojawia się w powietrzu no
wy składnik aeroplanktonu —  pyłek ambrosji. Na po
łudniu Polski stężenia tego pyłku są wyższe niż w 
innych rejonach.

Ziarna pyłku niektórych taksonów często pojawiają 
się w powietrzu poza właściwym okresem ich wy
stępowania, często nawet w zimie. Pochodzą one z 
transportu dalekiego lub z opadu wtórnego. Ziarna 
zdeponowane na ziemi mogą być wywiane np. z za
kamarków kory, z zeschniętych kwiatostanów i po
wtórnie uniesione. Najczęściej zjawisko to dotyczy 
bardzo lekkich ziaren jak np. olszy, brzozy czy traw 
lub ziaren z aparatami lotnymi np. sosny.



196 Wszechświat, t. 100, nr 9/1999

Oprócz rytmiki sezonowej występowanie ziaren pył
ku w powietrzu charakteryzuje się również rytmiką do
bową. Taki rytm jest powiązany z cyklem dobowym 
otwierania się pylników, zależy od warunków pogodo
wych i czynników fizycznych, głównie od turbulencji 
termicznej. Rytm dobowy pokrzywy, bylicy, żyta jest na 
ogół stały, w dągu doby występuje tylko jedno maksi
mum. Najwięcej ziaren pyłku bylicy i ambrosji jest 
przed południem a pokrzywy po południu. W  dągu 
doby liczby ziaren pyłku brzozy czy traw kilka razy 
osiągają swoje wartości maksymalne (ryc. 2). Dla tych 
taksonów charakterystyczne jest występowanie maksi
mów lub podwyższonych liczb ziaren pyłku wieczorem 
lub w nocy. Ziarna pyłku w upalne dni w dągu dnia 
są wynoszone w wyższe warstwy atmosfery przez prą
dy konwekcyjne. Wieczorem, gdy temperatura opadnie, 
prądy te zanikają i ziarna pyłku opadają. Stąd np. stę
żenia pyłku traw w nocy mogą być wysokie.

Długość sezonów pyłkowych i liczebność ziaren 
pyłku poszczególnych taksonów są wartościami 
zmiennymi. Zależą w dużej mierze od warunków po
godowych, ale także od biologii gatunku. Niektóre ro
śliny charakteryzują się cyklicznością w produkcji 
pyłku np. buk, dąb, jesion mają przerwy w obfitym 
pyleniu. Ostatnio stwierdzono również taką rytmikę 
w przypadku brzozy. Po dwóch latach obfitej produ
kcji pyłku następuje rok, kiedy w powietrzu jest zna
cznie mniej ziaren pyłku tego drzew?

Czynniki pogodowe są parametrami najsilniej 
wpływającymi na przebieg występowania ziaren pył
ku w powietrzu.

Obserwacje fenologiczne, podstawowa wiedza bo
taniczna i analizy matematyczne korelacji stwierdza
ją, że temperatura najsilniej wpływa na opisywane 
zjawiska. Nie ma taksonu, który ujemnie korelowałby 
z temperaturą. Czynnik ten ma istotny wpływ na roz
poczęcie sezonu pylenia roślin kwitnących wczesną 
wiosną tj. leszczyny i olszy. Drzewa te zawiązują pąki 
kwiatowe poprzedniego sezonu wegetacyjnego (la
tem i jesienią), w zimie wchodzą w stan spoczynku.

Brzoza

Długość okresu zimna tzw. okresu chilling jest uwa
runkowany biologią gatunku oraz zależy od przebie
gu temperatury. Dlatego też jednego roku w Polsce 
leszczyna zakwita już w styczniu a innego dopiero 
pod koniec marca. Silną korelację z temperaturą wy
kazuje pylenie i produkcja pyłku traw. Wysypywanie 
się pyłku najintensywniej przebiega w zakresie tem
peratur 21-25°C, powyżej tej temperatury jego pro
dukcja jest ograniczona, a tym samym w powietrzu 
notuje się mniej ziaren pyłku traw. Oprócz tempera
tury na występowanie pyłku traw w powietrzu do
datnio wpływa nasłonecznienie.

Opady deszczu mają duży wpływ na kwitnienie ro
ślin. Dla drzew zakwitających wczesną wiosną istot
ne są opady w okresie poprzedzającym kwitnienie i 
również w poprzednim sezonie w czasie zawiązy
wania pąków kwiatowych. Zbyt niskie opady mogą 
ograniczyć produkcję pyłku. Generalnie deszcze wy
płukują pyłek z powietrza deponując go na ziemi. 
Podczas deszczu ziarna pyłku stają się jądrami kon
densacji kropel, stąd większe ziarno szybciej zostanie 
wypłukane. Skuteczność takiego oczyszczania powie
trza zależy od intensywności opadu. Ulewy na kilka 
godzin oczyszczą powietrze z pyłku, drobny deszcz 
będzie miał niewielkie znaczenie. W  Londynie w 
dniach o wysokiej temperaturze i intensywnym de
szczu notowano wzrost liczby ziaren pyłku w po
wietrzu tuż przed lub w ciągu dwóch pierwszych go
dzin deszczu. Zjawisko to nie zostało jeszcze do koń
ca zbadane i wyjaśnione.

Wilgotność powietrza jest czynnikiem, który ujemnie 
wpływa na przebieg występowania pyłku w powie
trzu większości roślin. Są jednak wyjątki. Większa wil
gotność sprzyja otwieraniu się pylników pokrzywy.

Siła i kierunek wiatru wpływają natomiast na wy
wiewanie pyłku z pylników, na procesy jego rozprze
strzeniania się, na zakresy transportu i depozycję.

Również czynniki klimatyczne, w tym szczególnie 
proces ocieplania się klimatu, istotnie wpływają na 
przebieg sezonów pyłkowych. Od kilku lat w Europie,

Ryc. 2. Dobowe w ahania średnich procentowych z liczby ziaren pyłku brzozy w  Ostrowcu Św. w  1996 roku (na podstawie badań 
własnych)
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w związku z wzrostem temperatury powietrza, obser
wuje się niewielki trend wzrostowy liczby ziaren pyłku 
brzozy w powietrzu, jak również wcześniejsze rozpo
czynanie się sezonów pyłkowych tego drzewa. Jeśli 
chodzi o trawy, to w latach 70.-80. obserwowano skra
canie się sezonów pyłkowych i spadek liczebności zia
ren pyłku w powietrzu. W  latach 90. sezony pyłkowe 
zaczęły się wydłużać i prognozuje się, że w ciągu kil
kunastu lat w Europie centralnej i północnej będą dłuż
sze o 2-3 tygodnie, a w Hiszpanii z powodu suszy w 
lecie liczba ziaren pyłku będzie spadać. Z południa Eu
ropy na północ będą poszerzać swoje zasięgi takie ro
śliny jak ambrosja, oliwka, parietaria (rodzina pokrzy- 
wowatych). Obecnie są one ważnym składnikiem ae- 
roplanktonu na południu Europy.

Ostatnio coraz więcej ludzi interesuje się zagadnie
niami związanymi z występowaniem pyłku roślin w 
powietrzu, głównie z obawy przed tymi mikroskopij
nymi utworami biologicznymi. Pyłek roślin jest klini
cznie jednym z najważniejszych źródeł alergenów, a 
na pyłkowicę cierpi od 15 do 20% populacji w Europie. 
Aby występujące w powietrzu ziarna pyłku uczulały, 
muszą zawierać alergeny i muszą występować w du
żych liczbach. Wartość niezbędna do wywołania reakcji 
uczuleniowej nie jest do końca ustalona. Dla traw za 
progowe stężenie przyjmuje się 50 ziaren w lm 3, dla 
brzozy 100 ziaren, a dla ambrosji 25. Na początku se
zonu pyłkowego wartości te są wyższe (tzw. priming 
effect), pod koniec sezonu wystarczy mniejsze stężenie, 
aby wyzwolić rekcję alergiczną. Progowe stężenia są

również zależne od stopnia zanieczyszczenia powie
trza, zwłaszcza tlenkami azotu, siarki i ozonem. W re
jonach o silnie zanieczyszczonym powietrzu pyłki mają 
zmutowane alergeny o większej złośliwości i noszą na 
sobie zanieczyszczenia pyłowe.

W Polsce najczęściej i najsilniej uczulają alergeny 
pyłku traw i żyta. Z drzew najsilniej działa pyłek 
brzozy, którego alergeny dają reakcje krzyżowe z le
szczyną i olszą, a z grupy roślin zielnych najsilniej 
uczula pyłek bylicy, potem pokrzywy, komosy i 
szczawiu. W obszarze śródziemnomorskim najwię
kszym problemem dla alergików są ziarna pyłku pa
rietaria, a także oliwki, na Węgrzech pyłek ambrosji. 
W Europie północnej najwięcej pacjentów cierpi na 
pyłkowicę z powodu pyłku brzozy, a w Europie za
chodniej i centralnej z powodu traw. W USA alergicy 
są głównie uczuleni na pyłek bylicy i ambrosji.

Z badań aerobiologicznych oprócz alergologii ko
rzysta przede wszystkim paleobotanika, a później fe
nologia, agrobiologia a ostatnio nawet kryminalisty
ka. Coraz szersze ich zastosowanie korzystnie wpły
wa na rozwój tej młodej dziedziny wiedzy, również 
w Polsce. Ciągle pojawiają się nowe, ciekawe aspekty 
badań (np. występowanie samych alergenów w po
wietrzu), a jak się przypuszcza —  następne lata będą 
przełomowe dla tej dziedziny.

Wpłynęło 4 VIII 1999

Dr Idalia Kasprzyk, Instytut Biologu i Ochrony Środowiska, WSP 
Rzeszów

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

Co zniekształca ogonki liściowe topól?

W pełni lata pod topolą czarną Populus nigra L., 
czy topolą włoską Populus italica Moench. często 
można znaleźć opadłe liście. Na ich ogonkach mogą 
występować charakterystyczne wyrośla (cecidia). 
Jedne z nich są workowate i przypominają jedno
stronnie mocno rozszerzony ogonek liściowy. Wy- 
rośl ta, długości do 15 mm, jest szersza u podstawy, 
zwęża się ku górze i kończy się otworem (ryc. a). 
Inne wyrośla są spiralnie skręcone, wrzecionowate; 
długość ich dochodzi do ok. 30 mm, grubość do ok. 
10  mm (ryc. b).

Wspomniane wyrośla wywołują mszyce należące 
do rzędu pluskwiaków równoskrzydłych (Homopte- 
ra), rodziny bawełnicowatych (Pemphigidae). Zarówno 
sprawca wyrośli, jak i wyrośl mają tę samą nazwę: 
w pierwszym przypadku jest to przerostek torebko- 
wiec Pemphigus bursarius L. natomiast w drugim — 
przerostek skrętnik Pemphigus spirothecae Pass.

Według Braunsa (1975) przerostek torebkowiec jest 
mszycą, której przejściowymi gospodarzami są nie
które gatunki roślin zielnych, np. sałata. Stąd też ga
tunek ten znany jest jako pospolity szkodnik sałaty. 
W odróżnieniu od poprzedniego gatunku, przero
stek skrętnik jest mszycą jednodomową rozwijającą 
się —  jak już zaznaczono — na wymienionych to
polach.

a b

Ryc. Na ogonku liściowym topoli czarnej Populus nigra L. wyro
śla: a -  przerostek torebkowiec Pemphigus bursarius L.; b -  prze
rostek skrętnik P. spirothecae Pass. W ielkość naturalna (oryg.)

Małgorzata S k r z y p c z y ń s k a
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Charakterystyczna deformacja świerka 
Picea abies (L.) Karst. na wylesionych 

obszarach w  Sudetach Zachodnich

Wystąpienie na przełomie lat 70. i 80. zjawiska za
mierania lasów w Sudetach Zachodnich, urosłego do 
rozmiarów klęski, spowodowało masowe ustąpienie 
formacji leśnych od ok. 800 m  n.p.m. wzwyż. Miejsca 
dawnych drzewostanów, głównie litych świerczyn, za
jęły szybko zbiorowiska trawiaste z trzcinnikiem owło
sionym Calamagrostis uillosa, turzycami Carex i śmiał
kiem pogiętym Deschampsia flexuosa. Od momentu wy
lesienia stale prowadzone były próby przywrócenia la
su na obszarach porośniętych obecnie trawą. Jednak 
specyficzne warunki górskiego klimatu pogłębione 
przez oddziaływanie czynników biotycznych (presja 
zwierzyny płowej, gradacje norników, presja traw) i 
abiotycznych (zanieczyszczenia powietrza, silne za
kwaszenie i zatrucie gleby) stale powodowały znikomą 
udatność upraw. Drzewka przetrwałe przyrastały bar
dzo wolno i znacznie obniżyły swoją witalność. Ostat
nimi czasy obserwuje się pewną poprawę kondycji od
nowień. Wiązać się to może ze znacznym ogranicze
niem emisji przemysłowych na początku lat 90. i ogól
ną poprawą stanu środowiska.

Trawy na terenach wylesionych sięgające do 1,5 m 
wysokości, zasadniczo wygrywają konkurencję o 
światło z sadzonkami. Gdyby nie niszczenie traw

Ryc. 1. Zbliżenie trzech pędów, z których dwa (z prawej strony) 
powstały w skutek nadłamania. Fot. autor

Ryc. 2. Zbliżenie dwóch pędów, z których jeden (z prawej stro
ny) pow stał w skutek nadłamania. Fot. autor

przez koszenie czy wykładanie wokół sadzonek ma
teriałów hamujących fizycznie wzrost traw, prawdo
podobnie nie byłoby możliwe uzyskanie odnowień 
w ogóle. Drzewka wyrosłe wśród traw charakteryzu
ją się budową „szczudłowatą", tzn. że ich żywa ko
rona zaczyna się dopiero na wysokości 30-50 cm nad 
powierzchnią gruntu, w zależności od wieku drze
wka. Niższe gałęzie obumierają szybciej niż u świerka 
wyrosłego na wolnej przestrzeni z powodu silnego 
bocznego ocienienia. Taki świerk „szczudłowaty" jest 
mniej odporny mechanicznie na wychylenia boczne 
z powodu braku sprężynujących, gęsto osadzonych 
gałęzi bocznych, szczególnie w dolnej i środkowej 
części strzałki. Ta właściwość z kolei jest pośrednią 
przyczyną innego rodzaju deformacji. Otóż w końcu 
zimy, lub przy dłuższych okresach ociepleń połączo
nych z większą ilością dni słonecznych, warstwy śnie
gu zalegające na stoku za dnia topnieją w górnej war
stwie, zaś w nocy marzną przemieszczając się jedno
cześnie poziomo. Przemieszczanie się poziome oraz 
pionowe spowodowane zmniejszeniem miąższości 
warstw śniegu powoduje nadrywanie w pachwinach 
między strzałką a gałęziami ciągłości tkanek, a cza
sami odłamywanie gałęzi. W sezonie wegetacyjnym 
organizm stara się zabudować ranę, zalewa ją żywicą 
oraz pobudza do rozwoju pączki śpiące. Bardzo czę
sto wskutek tego zjawiska wzdłuż strzałki macierzy
stej rozwija się druga strzałka, nierzadko z wiekiem
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dorównując rozmiarami strzałce macierzystej. Czasa
mi zdarzają się też drzewka z trzema do pięciu strza
łek w różnym wieku. Ten proces powoduje powsta
nie formy wielopniowej z zagęszczoną i poszerzoną 
koroną. Wydaje się że, można uznać taki wymuszony 
model rozwoju za przykład ekspansji terytorialnej po
jedynczego organizmu. Może być to także swoista 
strategia kształtowania najbliższego środowiska, po

nieważ organizm ogranicza przez poziomy rozrost 
korony występowanie traw, zwiększa ilość asymilu- 
jących organów, kształtuje mikroklimat wewnątrz 
grupy. Dodać należy, że istnieją zaledwie znikome 
szanse na uzyskanie w przyszłości z takiego drzewa 
wartościowego materiału drzewnego.

Sylwester S a m o j ł  o

D R O B I A Z G I

Sięgnij po banana
Zdrowie stanowi jeden z najważniejszych czynni

ków warunkujących harmonijny rozwój człowieka, 
jego rolę w społeczeństwie, zdolność wykonywania 
ważnych zadań i osiąganie zamierzonych celów.

Nie od dziś naukowcy i lekarze przekonują nas, 
że sposób odżywiania ma ogromny wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie. Bez wątpienia dawni lekarze 
stosowali odpowiednie żywienie jako jedną z metod 
leczenia. Pliniusz twierdził, że w starożytnym Egipcie 
spożywanie surowej kapusty może leczyć 87 chorób; 
początkowo zresztą kapustę uprawiano do celów le
czniczych. Znano także lecznicze działanie cebuli i 
czosnku.

Najnowsze badania wykazują, że określone pokarmy 
mogą nas utrzymać w zdrowiu i pełni energii, pozwa
lają uniknąć wielu drobnych kłopotów ze zdrowiem, jak 
również zapobiegać wielu poważnym chorobom. Od
powiednie żywienie może poprawiać nastrój, tłumić lę
ki i niepokoje, polepszać koncentrację i wpływać na pa
mięć. Nikt obecnie nie zaprzecza, że dieta jest jednym 
z fundamentalnych sposobów leczenia różnych chorób.

Ryc. 1. Jedzenie bananów może poprawić ci humor. Banany są 
jedynymi owocami zaw ierającym i tryptofan -  prekursor serotoni- 
ny, której niedobór m oże być jedną z przyczyn depresji

Żywność może mieć właściwości przedwkrzepliwe, 
przeciwdepresyjne, przeczyszczające, antybiotykopo- 
dobne, moczopędne, przeciwkaszlowe. Wiele z obecnie 
używanych leków zostało uzyskanych z roślin, w któ-_ 
rych występują tysiące substancji czynnych wpływają
cych na nasz organizm. O tym, że surowe warzywa do
starczają nam witamin, wie zapewne każdy z nas, ale 
istnieją także owoce, które mogą nam pomóc w walce 
z tak ciężkim schorzeniem, jakim jest depresja.

Banan jest jedynym owocem zawierającym trypto
fan, aminokwas wymagany przez organizm do pro
dukcji serotoniny (5-HT; 5-hydroksytryptamina). Po 
stosunkowo nieskomplikowanym (oraz miłym) pro
cesie, jakim jest zjedzenie banana, następuje cały sze
reg biochemicznych przemian doprowadzających do 
powstania 5-HT. Mówiąc pokrótce, z treści pokarmo
wej z przewodu pokarmowego tryptofan przenika do 
krwi, a z nią do mózgu, gdzie ulega hydroksylacji 
do 5-hydroksytryptofanu, a następnie dekarboksylacji 
do końcowego produktu 5-hydroksytryptaminy, któ
ra magazynowana jest w pęcherzykach synaptycz
nych zakończeń neuronów 5-HT. W ośrodkowym

Ryc. 2. Każde 100 g bananów dostarcza organizmowi oprócz 10 
mg tryptofanu prawie 400 m g potasu, 30 mg fosforu, 10 mg wa
pnia oraz prawie 1 mg żelaza. Banany są jednymi z nielicznych 
owoców zawierających 6 głównych grup witamin, w tym witami
ny A, C i B6
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układzie nerwowym zwierząt i człowieka serotoniną 
pełni rolę neuroprzekaźnika. Bierze udział w regulacji 
wielu istotnych funkcji fizjologicznych, takich jak sta
ny emocjonalne, sen, pamięć, ból, pobieranie pokar
mu, zachowanie seksualne, procesy termoregulacyj- 
ne, krążenie krwi, praca serca oraz napięcie mięśni 
gładkich. Jej niedobór może być przyczyną bardzo 
poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak bez
senność, stany lękowe czy też depresja. Już w 1954 
roku zasugerowano powiązanie pomiędzy 5-HT a za
burzeniami psychicznymi. 15 lat później sformułowa
no pierwszą serotoninową hipotezę depresji. Stwier
dzono, że substancje stosowane jako leki przeciwde- 
presyjne (LPD), np. imipramina, podnoszą poziom 
5-HT w mózgu. Opierając się na badaniach klinicz
nych wysunięto hipotezę, że niedoczynność układu 
5-HT jest czynnikiem zwiększającym prawdopodo
bieństwo wystąpienia depresji. Stwierdzono, że inhi
bitor biosyntezy 5-HT parachlorofenyloalanina nasila 
objawy depresji endogennej oraz „odwraca" działanie 
przeciwdepresyjne niektórych LPD. Łączne stosowa
nie tryptofanu lub 5-hydroksytryptofanu z LPD nasila 
ich przeciwdepresyjne działanie. Stwierdzono rów
nież, że obniżenie poziomu tryptofanu w surowicy 
krwi, powodujące spadek jego poziomu w mózgu, 
nasila objawy depresji u pacjentów. Obraz poligrafi
czny i kliniczny zaburzeń snu u części chorych z de
presją przypomina zaburzenia snu obserwowane 
przy stosowaniu związków hamujących syntezę 5- 
HT. W chorobach afektywnych istotną rolę odgrywa
ją  zaburzenia procesów motywacji, stanów emocjo
nalnych, snu i pamięci, które w dużej mierze zależą 
od funkcji układu 5-HT. Jedną z przyczyn, od których 
może zależeć rozwój endogennej depresji może być 
nieprawidłowa funkcja układu serotoninowego. Mi
mo prawie 30 lat badań stosowane w psychiatrii leki 
przeciwdepresyjne są skuteczne tylko u części pacjen
tów, wymagają długotrwałego podawania, powodują 
szereg uciążliwych (a czasem niebezpiecznych dla 
zdrowia) efektów ubocznych i nie zawsze doprowa
dzają do całkowitego wyleczenia. Tak więc na pewno 
lepiej dla nas będzie nie mieć z tymi lekami styczno
ści. Zjedzenie 10 bananów dostarcza około 100 mg 
5-HTP, co znacząco podnosi poziom 5-HT w mózgu; 
według wyżej przedstawionych faktów może nas to 
chronić przed popadnięciem w depresję. Oprócz tryp
tofanu każde 100  g bananów dostarcza organizmowi 
prawie 400 mg potasu, który odgrywa bardzo ważną 
rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni jak 
również w utrzymaniu równowagi elektrolitycznej 
ciała. Banany są jednym z nielicznych owoców za
wierających 6  głównych grup witamin, w tym wita
miny A, C i B6 . Zawierają przeszło 3 razy więcej wie- 
locukrów niż inne owoce. Średniej wielkości banan 
posiada około 130 kalorii, tj. około jedną kalorię na 
gram. Banany są polecane jako jedne z najbardziej lek- 
kostrawnych owoców o małej zawartości tłuszczu i 
sodu. Przeciętny Australijczyk je około 20 kg bana
nów każdego roku, tj. około 30 metrów tego owocu.

W nadchodzące ciemne i długie jesienne wieczory 
nie popadajmy więc w depresję i gdy jest nam źle i 
smutno, sięgnijmy po banana.

Krzysztof T o k a r s k i i  Agnieszka P a ł u c h a

„Dzień śmierci owadów"

To nie żart! W Tsukubie (Japonia) każdego 4 czerw
ca entomolodzy obchodzą święto „mushi", czyli 
święto owadów, bo tak moglibyśmy to japońskie sło
wo przetłumaczyć na język polski. Właściwie jest to 
„dzień śmierci owadów" („The day of the death of 
insects"), gdyż tak Japończycy tłumaczą słowo „mus
hi" na angielski. Nastrojowy, pełen powagi charkter 
uroczystości związanej z obchodami „mushi", wska
zuje jak należy rozumieć sens tego święta.

Owego dnia, 4 czerwca 1999 roku, po pracy (w in
stytucjach państwowych Japonii godzina 17.00 jest 
oficjalnym czasem kończenia pracy), żeby uczcić 
święto „mushi", ponad stuosobowa, międzynarodo
wa (zdecydowanie jednak dominowali Japończycy) 
grupa entomologów (niekoniecznie tylko tych „kla
sycznych", zbierających w terenie owady, ale w ogóle 
każdej specjalizaqi naukowców pracujących na ma
teriale owadzim) przebywających w tym czasie w 
Tsukubie, zgromadziła się wokół pomnika (patrz ryc.) 
poświęconego owadom. Sama uroczystość trwała 
około pół godziny. Uświetniły ją  krótkie przemówie
nia kilku osób, minutę ciszy poświęcono zmarłym 
owadom, złożono wiązkę kwiatów pod obeliskiem 
oraz wylano na niego kubek sake (popularny japoń
ski napój alkoholowy), a na końcu wszyscy uczest
nicy wznieśli toast „kampai!" (na zdrowie!) na cześć 
owadów i wypili po puszeczce (100 ml) piwa. Wcześ
niej były także modlitwy, w których Japończycy prze
praszali owady, że w wielu przypadkach uśmiercali 
je z różnych powodów i obiecywali, że na przyszłość 
będą minimalizować takie przypadki. Dziękowali 
także owadom za to, że dzięki nim mają pracę i mogą 
rozwijać swoje zainteresowania badawcze.

I tak zakończyła się oficjalna część ceremonii. Na 
drugą część uczestnicy zostali zaproszeni do restau
racji. Nie wiem, jaki ona miała przebieg, gdyż z moim 
japońskim kolegą, z braku czasu, nie braliśmy w niej 
udziału.

Skąd wzięła się data „Dnia śmierci owadów"? Dzie
ląc słowo „mushi" na sylaby, „mu" w kiraganie (jed
na z odmian japońskiego pisma) oznacza liczbę sześć

O belisk pośw ięcony owadom w  Tsukubie (Japonia) z plamą po 
wylanej sake, a obok —  japoński (dr T. Okuda) i polski (autor) 
en to m o lo g  u c z estn icz ą cy  w  u roczy sto ściach  „m u sh i". Fot. 
T. Okuda
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(szósty miesiąc to czerwiec), zaś „shi" —  cztery (czyli 
czwarty dzień tego miesiąca).

Trudno natomiast powiedzieć od kiedy święto to 
jest obchodzone. Prawdopodobnie wiąże się to z jed
nym z najstarszych wierzeń Japończyków — szintoi- 
zmem, zgodnie z którym każda część przyrody ma 
swoją duszę i powinna być darzona odpowiednim 
szacunkiem. Wydaje się także, że specyficzny stosu
nek Japończyków do owadów pochodzi, poza religij
nymi przekonaniami, także z racjonalnych względów. 
Bardzo często w historii Japonii, a zwłaszcza w okre
sie niedostatku, owady były jedynym źródłem białka;

np. na Hokkaido do niedawna nie wolno było zabijać 
szarańczy, gdyż swego czasu była ona jedną z waż
niejszych części jadłospisu mieszkańców tej wyspy.

Na koniec nasuwa się pewna refleksja. Może nie
koniecznie musimy budować pomniki dla owadów i 
podnosić pamięć o nich do rangi święta. Warto jednak 
na codzień pamiętać, żeby nie wzgardzać nimi, na
zywając je często obraźliwie „robalami" i nie niszczyć 
ich bez racjonalnych powodów. Ponieważ są to istoty 
żywe, tak jak wszystkie inne części przyrody mają 
prawo do istnienia na Ziemi.

Stanisław K n u t e 1 s k i

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

Wulkany hawajskie
Wyspa Hawai ma kształt trójkąta równobocznego, długość 

je j wynosi 150 km. Na wyspie znajdują się dwa wygasłe 
wulkany: Kohala (I 068 m) i Mauna Kea, najwyższa góra 
archipelagu (4 208 m), jeden wulkan nieczynny od początku 
bieżącego stulecia, oraz dwa czynne jeszcze wulkany: Mau
na Loa (4 168 m) i Kilauea (I 230 m); odległość między 
temi dwoma wulkanami czynnemi wynosi 34 km.

Na płaskiej równinie, stanowiącej wierzchołek Kilauea, znaj
duje się krater kształtu elipsy o średnicy przeszło 3 km; strome 
ściany krateru dochodzą do 200 m wysokości. Dno krateru jest 
z zastygłej czarnej lawy—miejscami zaś, w naturalnych jakby 
przeręblach, znadują się jeziora wrącej lawy, z których tu i ow
dzie wydobywa się para. Przed wybuchem ława podnosi się i 
stopniowo napełnia krater, dawne dno roztapia się lub pokrywa 
płynną lawą; ogniste morze pieni się i wre, slupy pary wybu
chają na powierzchni wzdymają się kopułowate wzniesienia, 
lawa tryska fontannami na 20 stóp w górę. Oślepiające blaskiem 
morze lawy wyciąga swą powierzchnię ku pomrocznemu niebu, 
a na niem tułają się czerwone lub żółte języki ognia, nad kra
terem kłębią się obłoki pary, odbijając na sobie złowrogie luny... 
Po kilku minutach następuje zmiana: lawa zaczyna wypełniać 
szczeliny wulkanu, skutkiem czego poziom jej się obniża, wre
szcie część dna krateru zapada się, powstaje daleko głębsze, 
niż poprzednio, jezioro lawy.

Wybuchy wulkanu Kilauea zdarzają się zazwyczaj w porze 
deszczowej, co przemawia za ściślejszą łącznością tych zja
wisk. Od r. 1823 do r. 1886 Kilauea 8 razy wybuchał silniej. 
W r. 1840 wylew lawy nazewnątrz towarzyszył wybuchowi, 
a w r. 1868 prócz tego było silne trzęsienie ziemi.

Podobny charakter ma i wulkan Mauna-Loa. Średnice elip
tycznego krateru tego wulkanu wynoszą: podłużna 13 km, 
poprzeczna — 10 km. Mauna-Loa zaznacza również swoją 
działalność miarowem podnoszeniem dna krateru; niekiedy 
jednak podczas silniejszych wybuchów tryskają zeń strumie- 
nie lawy na 280 m w górg. Lawa tego wulkanu wypływa 
wtedy bocznemi szczelinami krateru, a strumienie jej docho
dzą niekiedy znacznej rozciągłości; strumień lawy z wybuchu 
w r. 1852 ma 32 km długości, a 10 miliardów stóp sześć, 
objętości, z r. 1854— 42 km (z tej ilości lawy można-by zbu
dować cały Wezuwiusz!), z roku 1859—53 km. Mauna-Loa 
podczas wybuchu o umiarkowanem natężeniu wyrzuca tyle 
lawy, ile jej wyrzucił Wezuwiusz od czasu zasypania Pumpei 
do chwili obecnej. Lawa hawajska jest niezwykle płynna, jak 
strumień wody tworzy po drodze „lawospady", posuwa się 
z prędkością, dochodzącą 30 km na godzinę.

Wulkany hawajskie w porównaniu z Wezuwiuszem wyrzucają 
mało luźnych produktów (popiołów, piasku, kamieni, bomb i t. 
p.). Dotychczas geologowie uważali działalność wulkanów na 
wyspach hawajskich za względnie spokojną i prawidłową ludzie

zwiedzający te wulkany przechadzali się nieraz po dnie krateru, 
nocowali nawet obok wrącego jeziora lawy... Czy nie będziemy 
zmuszeni zmodyfikować naszego mniemana po ostatnim wy
buchu— tymczasem przewidzieć trudno.
J. Hawai Wszechświat 1899,18,561 (3 IX)

Ziemię gryźć
Od czasu, jak Aleksander Humboldt zwrócił uwagę świata 

naukowego na lud otomaków koło Orinoko, którzy glinę zja
dają w wielkich ilościach, inni uczeni zajmowali się badaniem 
rozpowszechnienia tego zwyczaju na powierzchni ziemi i sta
rali się wyjaśnić jego przyczyny. Przez poznawanie innych 
krajów i znajomość etnograficzną zamieszkujących je ludów, 
zebrato się dużo faktów, odnoszących się do jedzenia ziemi 
przez ludzi.

Ziemia jako pożywienie. W czasie wojny 30-łetniej, w Po
meranii mieszano ziemię do chleba, to samo później robiono 
na Łużycach i w Dessau. Ziemia, którą mieszano z pieczywem, 
nazywała się „mąką górską" i jest ziemią bardzo delikatną, skła
dającą się ze skorup wymoczków; te są tak drobne, że nie 
czuć ich pod zębami przy spożywaniu takiego chleba.

W kopalniach piaskowca góry Kyts-llan-ser, robotnicy smarują 
chleb delikatną gliną zwaną „masłem kamiennem" i to samo 
robią robotnicy we Francensberg, w okolicach Luneburga.

Ta sama ziemia wymoczkowa, zwana w Niemczech „mąką 
górską", bywa setkami wagonów sprowadzaną do Laponii i 
przy wypiekaniu chleba do ciasta dodawaną. To samo dzieje 
się w Finlandyi. Na półwyspie Kola jedzą ziemię, którą prof. 
Schmidt określił jako drobno sproszkowaną i szlamowaną 
mikę, nie posiadającą żadnej wartości pożywnej; tłumi ona 
uczucie głodu napełniając kanał pokarmowy.

Koto Treviso we Włoszech i w Styryi jedzą glinę tłustą i obfitą 
w ziemię wymoczkowa, smak jej bardzo chwalą i przypisują 
jej wartość pożywną. Na wyspie Sardynii nietylko pieką chleb 
i żołędzie w ziemi, ale na targi, wraz z innemi artykułami 
spoźywczemi przywożą ziemię formowaną w małe placki i pie
czoną, którą mieszkańcy miejscowi uważają za przysmak.

W Persyi jedzą też ziemię, jako przysmak, i sprzedają róż
ne je j gatunki w bazarach miast perskich. Ulubionym 
przysmakiem jest glina z Maballat, rodzaj gliny porcelanowej, 
nie zawierającej żadnych cząstek pożywnych.

Na archipelagu Malajskim krajowcy jedzą też różne gatunki 
ziemi, które nazywają „ampoh" i których można dostać w każ
dym sklepie miejscowym. Dajakowie suszą ziemię na słońcu, 
a mieszkańcy Jawy pieczą ją w ogniu. W Surabaya ciastka z 
ziemi mają smak słony, bo przed zupełnem wysuszeniem są 
zmaczane słoną wodą. I te wszystkie ziemie zawierają tylko 
części nieorganiczne i glinę smolistą tak że nie mają wartości 
pożywnej. Ciastka z Jawy, według analizy Ehrenberga, zawie
rają też pancerze zwierząt mikroskopowych.
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Na Borneo jedzą ziemię dajakowie: robotnicy w kopalniach 
węgla kamiennego jedzą rodzaj łupku węglowego, który 
niezawodnie jest trujący i którego dłuższe użycie może być 
przyczyną śmierci. Według analizy chemicznej, jedna z ziem 
jadalnych w Borneo zawiera 15% smoły z węgla kamiennego 
i glinę z domieszką krzemionki i jest bez wąpienia zdrowiu 
szkodliwą. Jedzą ją robotnicy z kopalni Oranje Nassau, któ
rzy dawniej używali opium. Ziemia ta jest więc surogatem 
opium. Nic dziwnego, że według d-ra Greinera, robotnicy ci 
mają wygląd melancholijni, są bardzo wychudzeni i mają 
chroniczne zapalenie oczu.

W Chinach jedzenie ziemi jest też rozpowszechnione. Ko
biety jedzą tam rodzaj gliny, żeby bladą mieć cerę. Takie 
ziemie są też na targach chińskich sprzedawane.

Jedzenie ziemi jest bardzo rozpowszechnionew Ameryce. 
Na dalekiej północy, nad rzeką Mackenzie, tam gdzie wpada 
rzeka Niedźwiedzia, znajduje się glina fajkowa plastyczna, 
w stanie świeżym, prędko wysychająca, którą indyanie jedzą 
w czasie głodu. Dzicy z Florydy w czasie głodu jedzą prócz 
pająków, ja j mrówczych, jaszczurek i  wężów, rodzaj tłustej 
ziemi. W Georgii i krajowcy i biali jedzą ziemię w czasie 
głodu. W Meksyku pospolitem jest też jedzenie ziemi. W 
miastach meksykańskich sprzedają na targach pastylki z  lek
ko wypalonej białej gliniastej ziemi, które mają być bardzo 
dobre. Zresztą ciasto kukurydzowe, zastępujące chleb w Me
ksyku i całej Ameryce środkowej, zawiera dużo wapna.

W Ameryce południowej krajowcy z  plemienia utomaków je
dzą ziemię i opowiadanie Humboldta o tem zwróciło uwagę 
kół naukowych na jedzenie ziemi. Ziemią tą jest delikatna glina 
garncarska, szarożóltej barwy, zabarwiona tlenkiem żelaza. W 
porze deszczowej jest głównem pożywieniem otomaków, ale i 
w czasie suszy, chociaż jest dość pożywienia z ryb, po kaźdem 
jedzeniu spożywają oni troclię tej ziemi, jako przysmak. Nie 
zauważono żadnych szkodliwych skutków tego zwyczaju.

Oprócz otomaków jedzą ziemię i  inne narody koczujące nad 
Orinoko. Ci krajowcy pieczą glinę w oleju „sesche" i ten przy
smak jest już nieco pożywnym. Mimo to, ci, którzy jedzą nie- 
umiarkowanie glinę, bardzo chudną i mają bardzo bladą cerę. 
Tak są chciwi na glinę, że nieraz odrywają kawałki ze ścian 
domów z gliny budowanych i łapczywie je zjadają. Są znawcy 
gliny i smakosze w tym zakresie: nie wszystkie gatunki są rów
nie smaczne, a każdy gatunek ziemi umieją po smaku rozróż
niać. W prowincyi Matto Grosso nieraz daje się widzieć, jak 
krajowcy odbijają kawałki muru stacyi kolejowej i te zjadają

Humboldt widział w Popeyan w Kolumbii, tudzież w mia
stach peruwiańskich ziemię wapienną do jedzenia na ulicach 
sprzedawaną. Jedzą ją  razem z  liśćmi koki. W Boliwii znowu 
krajowcy jedzą lekką ziemię gliniastą, zwaną „pasa", która 
się sprzedaje na rynkach jako artykuł spożywczy. Ziemię tę 
jedzą i biali, głównie kobiety. Glinę tę zjadają alho surową, 
taką, jaką się z ziemi dobywa, albo ją  szlamują i wyrabiają 
z mej różne przedmioty, dodając różnych żywic wonnych 
dla poprawienia je j smaku. Takie przedmioty bywają zjadane 
przez ludzi z  klas wyższych.

Jedzenie ziemi u kobiet ciężarnych. Widzimy je  u ży
dówek kaukaskich, w Damaszku, Alepie, Persyi, indyach, 
Mongolii, na archipelagu Malajskim, w Syamie, w Afryce i 
w Guatemala.

Jedzenie ziemi jako ubjaw patologiczny i przyczyny 
tegoż. Do tej kategoryi zaliczymy wypadki jedzenia ziemi, 
towarzyszące różnym chorobom, właściwym okolicom pod
zwrotnikowym. Już w przeszłym wieku zauważono u mu
rzynów niewolników w Indyach zachodnich i Surinamie 
chorobę, która się zaczynała od cierpień moralnych i no
stalgii; objawem je j było jedzenie drzewa, wapna, gliny, a 
kończyła się śmiercią.

Dodamy jeszcze, że jedzenie ziemi jest chorobliwym ob
jawem u cierpiących na błędnicę i histeryę. Znaną jest Pica 
chlorotica, wskutek której dziewczynki w szkołach jedzą kre
dę, tabliczki łupkowe i rysiki. Widzimy więc, że różne są 
przyczyny jedzenia ziemi i błędnym jest pogląd, że jest ono 
etnologicznym objawem, charakteryzującym różne pJemione 
i rasy. Przeciwnie, należy szukać przyczyn jedzenia ziemi

w szczegóinem duchowem i cielesnem usposobieniu indy
widuów ludzkich.
M. Twardowska O jedzeniu ziemi W szechśw iat 1899 , 18, 565  (3 IX)

Od wieku z belgijskim  mięsem bywa coś nie tak
Mięso z dotkniętych gruźlica zwierząt jest używane w Bel

gii na pokarm po uprzedniej sterylizacyi zapomocą wysokiej 
temperatury w urządzonych specyalnie w tym celu komorach 
dezyn fekcyjnych przy rzeźniach miejskich. W roku 1895 po
zwolono w drodze prawodawczej sprzedawać mięso z zwie
rząt tuberkulicznych i niebawem w wielu miastach i 
miasteczkach powstały miejskie zakłady dezynfekcyjne;

Dezynfekowane mięso i łój są sprzedawane po niskiej 
względnie cenie 50 centymów za kihgram; pierwotnie publicz
ność uczuwała pewną odrazę do sterylizowanego mięsa, z cza
sem jednak dobry wygląd, hygieniczne zalety i taniość 
pozyskały mu liczną klientelę. Koszta urządzenia komór de
zynfekcyjnych wynoszą w przecięciu 4 000 franków; o korzy
ściach zaś przyuosząnych przez to urządzenie, da nam pojęcie 
fakt, że w malem miasteczku Saint-Nicolas w 1898 r. dezyn
fekowano 17 000 kilo mięsa za ogólną sumę 6000 franków. 
Suma ta wraz z subsydyum rządowem zrównoważyła straty, 
poniesione przez właścicieli dotkniętych gruźlicą zwierząt.

Rząd belgijski agituje obecnie projekt utworzenia podo
bnych komór dezynfekcyjnych przy wszystkich rzeźniach; 
jest to rzeczywiście sposób zaopatrzenia uboższych warstw 
ludności w tanie a zdrowe mięso.

W każdym razie dezynfekowanie zarażonego mięsa jest bar
dziej ekonomicznem i hygienicznem od praktykowanego u nas 
sposobu niszczenia podejrzanego mięsa, przez co albo wła
ściciele ponoszą straty, albo też sprzedają potajemnie niezdro
we i nie sterylizowane mięso łatwowiernej publiczności.
X Rozm aitości. W szechśw iat 1 8 9 9 ,1 8 ,6 0 7  (17 IX)

Złowroga mucha
Kto czytał opisy podróży po Afryce południowej, ten wie, 

jaki strach budzi wśród podróżników mucha tse-tse. Owad 
ten, tak napozór słaby, tak nie różniący się prawie pozorem 
od much naszych, stał się postrachem miejscowości, gdzie 
się znajduje, wampirem, ssącym krew zwierząt i pozosta
wiającym w niej zarodki śmierci.

Człowiek może przebywać miejscowości, zamieszkiwane 
przez tę muchę, lecz tylko wędrując pieszo, nie biorąc z 
sobą ani wołów, ani koni, gdyż w razie przeciwnym pozbawia 
się prędko swych współpracowników czworonożnych, pozo
stawiając tylko ich tmpy. Mucha ta, ciągle żądna krwi, ssie 
ją bez różnicy ze wszystkich zwierząt. Ukąszenia jej, śmier
telne dla zwierząt, nie są jednak szkodliwe dla człowieka, 
pomimo to jednak, śmiały pionier, straciwszy zwierzęta po
ciągowe, musi się wstrzymać w swoim pochodzie. Jedne 
tylko słonie ciągną pewne korzyści z tych miejscowości, 
gdzie przebywa ta mucha. Ufne w swą grubą skórę, bez 
obawy, zapuszczają się w te mało zbadane krainy pokryte 
gnijącemi błotami, gdy człowiek chce zrobić zamach na ich 
wolność lub życie. Pod opieką tse-tse czują się one 
bezpieczne od prześladowań ludzkich, gdyż człowiek nie
chętnie zapuszcza się w to miejscowości pieszo, a konie 
znajdują w dni kilka śmierć niechybną.

Mucha tse-tse, napełniająca swym brzękiem Afrykę połu
dniową, różni się od naszej muchy tem, że jest nieco większa 
i posiada cztery paski ciemne na grzbiecie. Na wierzchu gło
wy posiada ona rodzaj rożka, który jest je j bronią i narzę
dziem, służąc to jako lancet, to jako ssawka. Przytem 
zręczność jej jest nadzwyczajna. Atakuje ona zdobycz bez 
mchu skrzydeł, bez brzęczenia tak, że zwierzę nie wie, kiedy 
mucha tse tse zbliża się do niego. Dopiero, gdy już siądzie, 
gdy już zapuszcza żądło w ciato zwierzęcia, wydaje króciut
kie i  cichutkie bz... bz... bz... na znak zadowolenia. Grdy 
zacznie ssać krew, ssie dopóki może; by je j nie przeszka
dzano w tej czynności, pomaga sobie znakomicie, wpusz
czając w miejsce zranione płyn zupełnie znieczulający, 
skutkiem czego zwierzę nie czuje najmniejszego bólu.

Wkrótce po ukąszeniu, zwierzęciem, które mu podległo, 
owłada zmęczenie, przygnębienie. Staje się ono smutne, 
wzrok ma mętny, oczy łzawe, nozdrza suche i rozpalone;
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potem traci powoli apetyt, mięśnie jego słabną, rogówka oka 
żółknie; z nozdrzy zaczyna się wydzielać obfity płyn żółty, 
na wargach pokazuje się piana; po kilku dniach zwierzę do
staje mocnego rozwolnienia i żyć przestaje niebawem.

Dziwnem jest to, że zwierzęta dzikie miejscowe ukąszone 
przez muchę tse-tse chorobie nie podlegają, podlegają je j 
zaś tylko zwierzęta domowe. Czem to objaśnić— niewiado
me; może zwierzęta miejscowe wytworzyły sobie pewną od
porność dziedziczną, odporność absolutną, lub też 
względną, t. j. taką, że objawy chorobowe przebiegają u nich 
słabiej i nie doprowadzają do śmierci.

Badacz, który znajdzie sposób, zabezpieczający od uką
szeń muchy tse-tse, lub od choroby w razie ukąszenia, bę
dzie dobroczyńcą podróżników i kolonistów przyszłości.
J .  H. O chorobie, wywoływane] przez m uchę tse-tse . W szechśw iat 1 8 9 9 ,1 8 , 
6 2 0  ( 2 4 IX)

Ruchliwa wieża
Fizycy francuscy zmierzyli dokładnie ruchy wieży Eiffla pod 

wpływem działania promieni słonecznych. Rozszerzanie się 
olbrzymiego rusztowania żelaznego powoduje obracanie się 
całego gmachu od wschodu ku zachodowi, przyczem jego

wierzchołek zatacza luk o promieniu 10 cm. Podczas lata 
ruchy te są, rzecz naturalna, znaczniejsze, niż podczas zimy. 
Po zachodzie słońca ruch przybiera kierunek odwrotny, tak 
że wieża znajduje się w ciągłym ruchu.
E. Ruch Wieży Eiftla W szechśw iat 1 8 9 9 ,1 8 , 575  ( 3 IX)

Nekrolog zasłużonego filantropa 
Ś .  p .

Włodzimierz hr. Dzieduszycki 
ur. w r. 1825, zm. 18 września r. b.

Jeden z bardzo niewielu możnych, którzy prawdziwie i 
podniośle rozumieli obowiązki względem swojego kraju. Za
służony na różnych polach działalności, najwięcej jednak 
uczynił dła nauki polskiej przez niestrudzone gromadzenie 
zbiorów przyrodniczych, przez hojną pomoc, okazywaną usi
łowaniom naukowym i przez osobisty udział w badaniach 
fizyograficznych. Najwspanialszy pomnik, jaki sobie wystawił, 
Muzeum imienia Dzicduszyckich, przypominać będzie do
stojne jego imię najdalszym pokoleniom.

Cześć jego pamięci!

R O Z M A I T O Ś C I

Zmienność pogody. Niesposób nie zauważyć, że w Polsce 
zmienia się pogoda i od kilku lat nękają nas, wraz z resztą 
Europy, częste powodzie, a zimy przesunęły się wyraźnie 
w czasie, i z rzadka już święty Marcin przyjeżdża do nas 
na białym koniu (czyli śnieg nie zwykł już padać 11 listo
pada). Takie zmiany pogody można przewidywać w opar
ciu o modele zmian klimatycznych, a nowy interesujący 
model opracowali ostatnio Barrie Hunt i Anthony Hirst z 
Laboratorium Badań Atmosferycznych w Melboum. Ich 
model opiera się na podziale powierzchni ziemi na 4000 
obszarów, w których dokładnie określa się wszystkie para
metry wpływające na pogodę, a następnie symuluje, jak 
zmiany tych parametrów będą wpływać na parametry w 
obszarach sąsiednich. Wiele zaburzeń klimatycznych wiąże 
się ze zmianą obszarów nagrzanej i chłodnej wody w ocea
nach, co powoduje globalne zaburzenia wzorców wiatrów 
i opadów. Chociaż model miał służyć przewidywaniu, jakie 
zmiany klimatyczne nastąpią w wyniku zwiększania stęże
nia gazów cieplarnianych w atmosferze, w pierwszym rzę
dzie symulowano sytuację, w której stężenie tych gazów 
pozostanie na stałym poziomie. Okazało się, że nawet w 
tych warunkach model przewiduje nagłe i silne zmiany po
gody, polegające na naprzemiennie występujących dłuż
szych okresach suszy lub wzmożonych opadów, na różnych 
obszarach kuli ziemskiej. Model potwierdza, że w ciągu 
ostatniego milenium połowa naszego globu przeżywała 
okresy takich anomalii, trwających zazwyczaj około dzie
sięciu lat. Czasem okresy te są dłuższe, zazwyczaj jednak 
nie przekraczają 30 lat. Podobnej zmienności pogody można 
się spodziewać w nadchodzącym tysiącleciu, a nawet w naj
bliższych dekadach.

Twórcy modelu uważają, że opierając się na nim można 
będzie przewidywać tendencje zmian pogody z wyprzedze
niem kilkudziesięciu lat w poszczególnych rejonach kuli 
ziemskiej i co najmniej przygotowywać zagrożone obszary 
do podejmowania środków zmniejszających konsekwencje 
pogorszenia klimatu. Jak opłacalna jest taka wiedza, prze
konuje nas biblijny przykład Józefa, który przewidział (bez 
modelowania komputerowego) taką anomalię jako okres 
siedmiu lat tłustych i siedmiu lat chudych, co umożliwiło 
skuteczne przygotowanie Egiptu do przetrwania okresu

nieurodzaju. Model Hunta i Hirsta przewiduje m.in., że su
sza, nękająca obecnie od 30 lat okolice Perth w Zachodniej 
Australii, dobiega końca.

Model pozwoli ponadto na określenie, które ze zmian kli
matycznych zachodzących w poprzednich okresach były 
naturalne, a które są skutkiem działalności człowieka i po
zwoli ocenić, czy działalność człowieka zmienia klimat w 
sposób znaczący.

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

Nawet kwiaty... Cytrynian sildenafilu produkowany pod 
handlową nazwą Viagra zyskał sobie niezwykłą popular
ność jako lek przeciw impotencji, a w wyniku tego stał się 
również tematem wielu mniej lub bardziej wybrednych do
wcipów. Któż jednak mógłby przypuszczać, że analogicznie 
jak u ssaków będzie działał na organy płciowe roślin? A 
tymczasem uczeni w Australii i Izraelu odkryli, że niskie 
stężenia viagry rozpuszczonej w wazonie powodują, że cię
te kwiaty nie więdną, ale stoją prosto dwa razy dłużej, niż 
kwiaty umieszczone w zwykłej wodzie. Jeden miligram via- 
gry rozpuszczony w wodzie (pigułka viagry zawiera 50 mg 
czynnej substancji) wystarcza na utrzymanie w dobrej kon
dycji dwa wazony róż, goździków i innych kwiatów cię
tych, pozwalając im żyć o tydzień dłużej niż można się tego 
spodziewać.

Odkrycie działania viagry na kwiaty nie było całkowicie 
przypadkowe. Poprzedziły je badania, prowadzone przez Ya- 
acova Leshema z uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Gan (Izrael) 
i Rona Willsa z uniwersytetu w Newcastle (Australia) nad 
wpływem tlenku azotu (NO) na trwałość owoców, warzyw 
i ciętych kwiatów. W1 końcu 1998 r. stwierdzono, że okadzanie 
tym bezbarwnym i bezwonnym gazem, obecnym obok tlenku 
i dwutlenku węgla w gazach spalinowych, powoduje znaczne 
przedłużenie świeżości produktów roślinnych. Odkrycie to 
obudziło wielkie poruszenie w przemyśle spożywczym i za
pewne znajdzie szerokie zastosowanie, zwłaszcza że tlenek 
azotu jest gazem bardzo tanim. W stosowanych do przedłu
żenia świeżości roślin stężeniach nie ma on żadnego szkod
liwego działania na organizm ludzki.
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Działanie viagry jest ściśle związane z tlenkiem azotu, 
który jest jedną z najważniejszych molekuł sygnalizacyjnych 
w naszym ciele. Za odkrycie tej roli tlenku azotu (pisał o 
niej Ryszard Gryglewski w artykule: Ostrożnie -  jesteś na
ładowany dynamitem, Wszechświat 1990, 91: 1) przyznano w 
1998 roku nagrodę Nobla. Viagra zapobiega zarówno kło
potom z erekcją, jak i więdnięciu kwiatów, ponieważ ha
muje rozpad wtórnego przekaźnika, cyklicznego GMP, któ
rego synteza jest regulowana przez tlenek azotu.

Czy viagra znajdzie praktyczne zastosowanie w kwiaciar
niach? Na razie jest znacznie droższa od tlenku azotu, ale 
jest znacznie wygodniejsza w stosowaniu. Jest bardzo pra

wdopodobne, że opracuje się przemysłową metodę znacznie 
tańszej produkcji tego, jak widać wszechstronnego związku. 
Zapewne pojawią się wówczas rysunki amanta najpierw wrę
czającego kwiaty, a potem wypijającego płyn z wazonika.

Wprawdzie nieco analogiczne działanie viagry u człowie
ka i roślin nie jest tak pięknym dowodem jedności świata 
roślin i zwierząt, jak wykazane przez Leona Marchlewskie
go podobieństwo w budowie hemu i chlorofilu, ale niewąt
pliwie zmusza do pomyślenia, jak wiele procesów przebie
ga podobnie w całym świecie ożywionym.

Brit. Med. J. 1999, 319, 274 J. L a t i n i

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

POMARAŃCZOW Y KW IAT

Rudzik uwijał się na gałęziach, potem sfrunął na ziemię 
i przez jakiś czas siedział nieruchomo i obserwował mnie, 
ze skierowaną w moim kierunku wydatną, pomarańczową 
piersią. Można było pomyśleć, że to jakiś jesienny, poma
rańczowy kwiat, ale kiedy podszedłem bliżej, kwiat zerwał 
się i odleciał.

CO Ś SPADA

W połowie września w dębowym lesie słychać dziwne 
odgłosy, jakby na ściółkę spadały jakieś drobne przedmioty. 
Odgłosy te są dość częste i dochodzą z różnych stron. To 
spadają pojedyncze, dojrzałe żołędzie, które są przysma
kiem wielu ptaków i ssaków. Dzięki temu, że żołędzie są 
smaczne, dęby się rozsiewają. Sójki robią z nich pod ściółką 
zapasy na zimę i często nie mogą ich odszukać, kiedy obali 
się drzewo lub zginie jakiś inny znak orientacyjny. Wtedy 
wiosną nasiona dębu wykiełkują.

PODNIEBNA DROGA W  SŁOŃCE

Słychać było głosy pod niebiem, wybiegłem więc spod 
drzew pasiecznych na pole. Zobaczyłem klucz dużych pta
ków lecących prosto w słońce, na południe. Widziałem tyl
ko ostatnie trzy ptaki w rzędzie. Reszta była już niewido
czna w jaskrawości światła. Był to pierwszy jesienny klucz 
widziany w tym roku.

OSTROŻNE SZPAKI

Parę lat temu zobaczyłem duże stado szpaków nad łą
kami za Olszynkami. Pomimo tego, że obserwowałem je z 
drogi do Sierakowa, z odległości pół kilometra, przez bar
dzo długi czas krążyły dopóki widziały, że je obserwuję. 
Pomimo tak wielkiej odległości nie chciały mi zdradzić miej
sca swojego noclegu, które i tak znałem. Były to zarośla 
wysokich, krzewiastych wierzb o dość grubych gałęziach, 
rosnących pomiędzy Olszynkami a strzelnicą.

Zbigniew P o l a k o w s k i

R E C E N Z J E

Ernst Ulrich von W e i z s a c k e r :  Das Jahrhundert der 
UmwelŁVision: Oko-effizient leben und arbeiten. Die
Buchreihe zu der Themen der EXPO 2000, Frankfurt am 
Main -  New York 1999, Campus Verlag, ss. 235, ISBN 3- 
593-360-36034-9

Emst Ulrich von Weizsacker należy do najbardziej zna
nych ekspertów w zakresie ochrony środowiska nie tylko 
w Niemczech, ale także w skali europejskiej, a nawet świa
towej. Bardzo duże jest też znaczenie opiniotwórcze profe
sora E.U. von Weizsackera w zakresie problematyki ekolo
gicznej. Jest on wieloletnim pracownikiem renomowanego 
Wuppertalskiego Instytutu ds. Klimatu, Energii i Środowi
ska, a od 1998 roku także członkiem Bundestagu, gdzie 
zaangażowany jest w problematykę wprowadzania podat
ku energetycznego. W 1999 roku ukazała się książka: Stu
lecie Środowiska. Wizja: żyć i pracować wydajnie pod względem 
ekologicznym. Została ona wydana w serii dwunastu książek 
z okazji światowej Wystawy EXPO 2000, której mottem jest 
hasło: „Człowiek, przyroda, technika".

W omawianej pracy podstawowe znaczenie posiada ar
tykuł samego von Weizsackera „Z eko-wydajnością w na
stępne stulecia". Oprócz tego artykułu, zajmującego około 
połowy książki, zamieszczono jeszcze pracę japońskich au
torów poświęconą rozwojowi technologicznemu w XXI wie
ku i jego ekologizacji, przyszłości ekologicznej Holandii, 
globalizacji i jej wpływom na kraje Trzeciego Świata oraz 
opracowanie poświęcone problemom trwałego rozwoju na 
obszarze Ameryki Łacińskiej.

Podstawowa teza książki von Weizsackera brzmi, iż wiek 
XXI będzie „wiekiem środowiska". Już obecnie zaznacza się 
szybki rozwój „wieku środowiska" poprzez powstanie eko
nomii ekologicznej jak i krytykę dotychczasowej ekonomii i 
gospodarki. Dopiero jednak w przyszłym stuleciu dojdzie do 
zasadniczego przekształcenia dotychczasowego paradygma
tu współczesnej cywilizacji. W ujęciu von Weizsackera taka 
zmiana nie jest całkowitą niespodzianką, gdyż poszczególne 
stulecia okresu nowożytnego różniły się zasadniczo paradyg
matem cywilizacyjnym -  od wojen wyznaniowych poprzez 
dominację książąt, państwo narodowe do globalnej gospodar
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ki. Duch gospodarki dominował już w świecie anglosaskim 
około 1900 roku. W ciągu XX wieku zaczęła dominować na 
świecie, a od 1990 roku możemy wprost mówić o dominacji 
globalnej gospodarki. W tym zakresie dużą rolę odegrały tak
że międzynarodowe organizacje finansowe, które poprzez 
strukturalne procesy przystosowawcze włączyły w obręb go
spodarki światowej także kraje Trzeciego Świata. W ujęciu 
von Weizsackera współczesna gospodarka stanowi „gospo
darkę grabieży" zasobów naturalnych. Szczególnie jest wi
doczna w koncepcjach „ekologicznego plecaka" lub „ekolo
gicznym odcisku stopy". Obecnie staje się jasne, że w najbliż
szym czasie ochrona pozostałej jeszcze przyrody posiadać bę
dzie najwyższy priorytet polityczny i naukowy.

W obecnych warunkach ekonomicznych dobra środowiska 
stają się coraz rzadsze, stąd też pojawia się konieczność zwię
kszenia wydajności ekologicznej przy zachowaniu, a nawet 
zwiększeniu dotychczasowego standardu żyda. Na podsta
wie licznych projektów realizowanych w ramach EXPO 2000 
von Weizsacker pokazuje, że wydajność ekologiczna nie jest 
wyłącznie koncepcją teoretyczną, ale stanowi obecnie podsta
wę wielu projektów technologicznych wprowadzanych bez
pośrednio do praktyki gospodarczej.

Idea wydajności ekologicznej służy jako podstawa do twier
dzenia von Weizsackera o „czynniku cztery", a więc o mo
żliwości zmniejszania zużycia zasobów przyrody do poziomu

jednej czwartej. W niektórych okolicznościach możliwa jest 
nawet realizaq’a projektu „czynnika dziesięć", a więc zmniej
szenia zużycia zasobów naturalnych nawet do poziomu jed
nej dziesiątej. W tym celu konieczne są jednak zasadnicze 
zmiany w samej globalnej gospodarce rynkowej, aktywna ro
la państwa w popieraniu gospodarki trwałej ekologicznie. Or
ganizacja Narodów Zjednoczonych i jej agendy powinny po
siadać odpowiednie sankcje wobec krajów naruszających 
standardy ekologiczne i społeczne. Obecnie takie sankcje po
siada Światowa Organizacja Handlu (WTO) w przypadku na
ruszenia wolnego handlu. W tym kontekście pojawia się czę
sto pojęcie „global govemance", a więc „polityki ładu świa
towego". Pojęcie to oznacza kształtowanie procesów globali- 
zaqi poprzez siły supranarodowe, narodowe, a nawet regio
nalne. Wiele problemów budzi nadal wydajność ekologiczna 
na szczeblu przedsiębiorstw, chociaż obecnie istnieją już po
zytywne przykłady w tym zakresie.

Książkę prof. Ernsta Ulricha von Weizsackera trzeba oce
nić bardzo wysoko. Stanowi ona wizję rozwoju nowej epoki 
ludzkości, gdzie dominować będzie ochrona środowiska i 
trwały rozwój. Należy szeroko upowszechnić idee von 
Weizsackera w Polsce, a najlepiej -  możliwie szybko -  prze
tłumaczyć je na język polski.

Tomasz W  a ł  o w s k i

K R O N I K A

Nie zabijać królowej!
W Polsce, w kraju gdzie brak jest strategii ochrony i wy

korzystania zasobów wodnych, zaś prawo regulujące zasady 
gospodarki wodnej pochodzi z 1974 r. nie mogą dziwić nie
ustające spory o przyszłość Królowej naszych rzek — Wisły. 
Strony tego sporu można sprowadzić do dwóch głównych 
opcji: „hydrotechnicznej" -  tych, którzy w mało przekształ
conej, dużej rzece widzą swoje szansę na rozległe inwestycje, 
lansowane w latach 70. pod hasłem gierkowskiego programu 
„Wisła", oraz „przyrodniczej" -  gdzie spostrzega się Wisłę, 
szczególnie w jej środkowym i dolnym biegu, jako unikatowy 
obiekt przyrodniczy, porównywalny do obszarów Bagien Bie
brzańskich i Puszczy Białowieskiej, który przynajmniej w czę
ści zasługuje na ochronę konserwatorską o wysokim statusie. 
Dyskusje pomiędzy tymi stronami trwają już od blisko 10 lat, 
jednak do tej pory nie przyniosły rozstrzygających rezultatów. 
Nie ma więc dotąd zwycięzców, na kompromis również się 
nie zanosi, bo trudno sobie wyobrazić, by np. skaskadowana 
ewentualnie w przyszłości, w swoim górnym i dolnym biegu 
Wisła, o co od lat zabiegają przedstawiciele gospodarki wod
nej — mogła pozostać jedyną w regionie środkowej Europy 
rzeką o wielu cechach naturalności układu ekologicznego — 
jak dzieje się to obecnie. Doświadczenie pokazało, że nawet 
pojedyncze lecz trwałe zaburzenie hydrologiczne w biegu rze
ki, jakim stał się oddany do użytku w 1970 roku stopień wod
ny we Włocławku, może niekorzystnie wpłynąć na funkcjo
nowanie korytarza ekologicznego Wisły i jej doliny na zna
cznej, kilkusetkilometrowej długości jej biegu i dopływów. Na 
przykład wskutek budowy tej zapory nagle przestała się po
jawiać w rzece powyżej Włocławka troć wędrowna, która 
przed 1970 rokiem licznie docierała Wisłą aż do jej górskich, 
karpackich dopływów.

Tym niemniej, w ostatnim czasie przybył i ożywił nudnawą 
już dla postronnej publiczności (chociaż zawsze „gorącą" dla 
obydwu stron sporu) atmosferę wspomnianego powyżej kon

fliktu, nowy element — wejście na polską „arenę" ekologiczną 
liczącej się w świecie pozarządowej organizacji ochrony przy
rody — WWF- Światowego Funduszu Ochrony Przyrody. W 
dniu 6 lipca br. zorganizowała ona, we współpracy z krajo
wymi organizacjami, od lat zajmującymi się ochroną wiśla
nych walorów przyrodniczych (Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 
Klub Gaja, Polski Komitet Światowej Unii Ochrony Przyrody 
oraz Forum Ekologiczne Unii Wolności), w sali balowej Ho
telu Mariott w Warszawie, konferencję prasową pod hasłem 
Nie zabijać Królowej! (Don't Kill the Queen!), w której wzięło 
udział blisko 100 przedstawicieli środków masowego prze
kazu. Zebranym przekazano stanowisko WWF w sprawie 
ochrony Wisły i stworzenia dla niej raqonalnej koncepcji 
ochrony, opartej na zasadach ekorozwoju. Koncepcja ta po
winna wykluczać radykalne i rozległe sposoby zabudowy 
hydrotechnicznej, polegające zarówno na spiętrzaniu wód — 
planowanym nieustannie, po wybudowaniu tamy we Włoc
ławku na Wiśle dolnej, jak i na kontynuowaniu, prowadzonej 
nieustannie (chociaż w zmiennym tempie) regulaqi tradycyj
nej na tzw. wody średnie roczne na Wiśle środkowej i w czę
ści jej dolnego biegu (odcinek między ujściem Narwi a Płoc
kiem). Oprócz negacji wymienionych powyżej, realizowanych 
bądź bezustannie planowanych lecz nie rozpoczętych z po
wodu ubóstwa budżetu i wysokiej kapitałochłonnośd, prac 
hydrotechnicznych, podano także, co nie często zdarza się 
„ochroniarzom", długą listę działań pozytywnych, jak: zwię
kszenie stopnia lesistości zlewni, dalszą poprawę stanu czy
stości wód rzeki, nie tylko poprzez utylizację już powstałych 
zanieczyszczeń, lecz także w wyniku ograniczenia powsta
wania ścieków w ogóle, wprowadzenie w żyde ekologicz
nych koncepcji ochrony przeciwpowodziowej (np. budowa 
polderów retencyjnych w dolinie poza istniejącymi już wała
mi przeciwpowodziowymi) i racjonalne wykorzystanie tury
styczne doliny rzeki. Wezwano polski rząd, zaś konkretnie 
resort ochrony środowiska, odpowiadający zarówno za
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ochronę przyrody, jak i za gospodarkę wodną, do zrezygno
wania z możliwości dalszej kaskadyzacji Wisły, a w szcze
gólności piętrzenia tej rzeki poniżej Włocławka — w Niesza
wie bądź w Ciechocinku, zgłoszenia Wisły do międzynaro
dowej Konwencji Ramsar, chroniącej mokradła i cenne przy
rodniczo akweny wodne (Polska jest sygnatariuszem tej kon
wencji). Zaapelowano także o dokonanie analizy zgodności 
planów hydrotechnicznego zagospodarowania doliny Wisły 
z ratyfikowanymi konwencjami przyrodniczymi: wymienio
ną już Ramsarską, a także Berneńską i Bońską oraz z dyre
ktywami Unii Europejskiej Środowiskowej — Habitat Direc- 
tive i dotyczącej ptaków -  Birds Directive). Krytyce poddano 
brak zasady jawności i społecznej konsultacji w procesach de
cyzyjnych dotyczących ewentualnych przekształceń Wisły. 
Potwierdzono publicznie, że odpowiedzią WWF na ewentu
alną decyzję rządu o przystąpieniu do budowy drugiej po 
Włocławku tamy na Wiśle dolnej -  będzie wystąpienie do 
rządów i międzynarodowych kół finansowych -  o odmowę 
kredytowania tej antyekologicznej inwestycji o poważnych i 
nieodwracalnych skutkach hydrologicznych dla rzeki. Przede 
wszystkim zaś WWF ogłosiła, że wybrała ona zadanie rato
wania bogactwa przyrodniczego Królowej Polskich Rzek jako 
projekt modelowy swoich działań w ramach Europejskiego 
Programu Ochrony Wód Śródlądowych (European Freshwa- 
ter Programme).

Dziennikarze byli usatysfakcjonowani przekazanymi ma
teriałami, nie brakowało jednak głosów zawodu, że mecz 
odbywał się do jednej bramki, czyli że organizatorzy kon
ferencji przedstawili wyłącznie stanowisko strony przyrod
ników i nie zaprosili do konferencyjnego stołu przedstawi
cieli gospodarki wodnej w celu zaprezentowania racji prze
ciwnych. Zauważono również przy okazji, że podziały po
lityczne nie mają wiele wspólnego z podziałami na ugru
powania polityczne, że część AWS, inspirowana przez pre
miera Janusza Tomaszewskiego i Jerzego Widzyka, „rwie" 
się, wspólnie z SLD, do budowy kaskady dolnej Wisły we
dług koncepq'i lat 70. — i tym samym, z nieznanych szerzej 
przyczyn (może nieświadomie?) realizuje hasło GIEREK 
CIĄGLE ŻYWY, powtarzane publicznie z przekąsem przez 
liderów Klubu Gaja. Zaś Forum Ekologiczne Unii Wolności 
niekoniecznie ma takie same przekonania gospodarcze, co 
władze polityczne tej samej Unii.

Druga wiślana konferenqa, jaka odbyła się dzień później, 
bo 7 lipca br. w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, również ściągnęła wiele, bo nieco 
ponad 100 uczestników. Zorganizowana została przez resort 
ochrony środowiska, wspólnie z placówką naukową — Ka
tedrą Budownictwa Wodnego Szkoły Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w W-wie oraz z administratorem środkowej Wisły 
— Okręgową Dyrekqą Gospodarki Wodnej w W-wie i do
tyczyła problemów zagospodarowania liczącej blisko 260 km 
Wisły środkowej, położonej pomiędzy ujściem Sanny w oko
licach Zawichostu a ujściem Narwi poniżej Warszawy. Głów
nym tematem przedstawionych tam pięciu referatów były 
uwarunkowania hydrotechniczne, gospodarcze i przyrodni
cze (te — w najmniejszym zakresie) dla tego odcinka rzeki, 
w szczególności w związku z ukończoną na początku br. kon- 
cepqą programowo przestrzenną zagospodarowania między- 
wala 95 km Wisły środkowej — od ujścia Pilicy do ujścia 
Narwi (koncepcja dla pozostałej części Wisły środkowej znaj
duje się w trakcie opracowywania przez warszawski Hydro- 
projekt). W wymienionej i — co najważniejsze — wariantowej 
koncepcji zostało wybrane rozwiązanie sprowadzające się do:

pełnego utrzymania i ochrony istniejącej już na rzece infra
struktury technicznej, intensywnej (niestety!) wycinki roślin
ności o wysokości powyżej 3 m na większości terenów mię- 
dzywala oraz wykonywania lokalnych umocnień brzego
wych bądź innych budowli regulacyjnych -  w miejscach, 
gdzie postępująca erozja brzegu zagraża wałowi przeciwpo
wodziowemu. Odrzucona została możliwość pełnej (ciągłej) 
regulacji Wisły środkowej, według realizowanych od wielu 
lat tzw. założeń techniczno-ekonomicznych regulacji Wisły 
środkowej, przeprowadzanej głównie dla nieistniejącej od 
dawna żeglugi towarowej. Wybrany wariant, zakładający je
dynie lokalne wykonywanie robót hydrotechnicznych, jest 
pewnego rodzaju kompromisem z przyrodnikami. Jednakże 
niepokój tych ostatnich o los środkowej Wisły bynajmniej nie 
zmalał -  i to co najmniej z dwóch zasadniczych powodów. 
Po pierwsze -  przyjęte rozwiązania zakładają regularną trze
bież nadbrzeżnych łęgowych drzewostanów (mają one po
dobno w pewnych warunkach hydrologicznych utrudniać 
odpływ lodów), których tylko najcenniejsze fragmenty zostały 
przeznaczone do zachowania. Po drugie -  ostatnie miesiące 
pokazały, że przyjęcie wymienionej koncepcji ma się nijak do 
niezmiennego od lat postępowania na Wiśle środkowej admi
nistratora tego terenu i inwestora prac hydrotechnicznych — 
Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie, która 
wciąż wykonuje prace hydrotechniczne według... odrzucone
go wariantu, kształtując uparcie (na szczęście -  z powodu 
braku środków -  bardzo powoli) ciągłą trasę regulacyjną, ob
liczoną na wody średnie roczne i niższe od nich. A więc przy
jęte założenia wariantu „proekologicznego", chociaż z poważ
nymi zastrzeżeniami -  lecz zaakceptowane przez przyrodni
ków — okazują się „wiślaną utopią", przeznaczoną do głę
bokich szuflad urzędników i na potrzeby prelegentów tego 
typu konferencji, zaś faktycznie postępuje nadal praktyka ni
szczenia siedlisk rzeki, poprzez zabudowę tzw. trasy regula
cyjną, prowadzonej biklotoidą (krzywą drugiego rzędu), 
związana z likwidacją znajdujących się w niej wysp, kęp i 
bocznych odnóg rzeki. Czy można zatem się dziwić, że or
gany prokuratorskie bezustannie pracują w sprawach zgła
szanych im przez służby ochrony przyrody zawiadomień o 
popełnianiu przez inwestora robót hydrotechnicznych na Wi
śle środkowej przestępstw przeciwko środowisku -  pytali, z 
przekąsem, zebrani na ministerialnej konferencji przyrodnicy, 
powołując się na ostatni tego typu przykład -  dewastację wi
ślanego rezerwatu przyrody „Łachy Brzeskie" w miejscowo
ści Wólka Dworska w gm. Góra Kalwaria...

Nazajutrz -  8 lipca, na jawnej rozprawie Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie uchylił w całości, zaskarżoną 
przez jedną z ogólnopolskich organizacji ekologicznych, de
cyzję instancji odwoławczej -  Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w której podtrzymano 
pełne uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska projektu 
budowlanego niszczącej przyrodę regulacji hydrotechnicznej 
blisko 4 km odcinka Wisły w okolicy Wyszogrodu. Puenta 
tego wydarzenia, w zestawieniu z konferencją w dniu 7 lipca, 
zakończoną ogólnikowymi frazesami jednego z doradców te
goż Ministra, może być tylko jedna. Trzeba nie tylko poważ
nie obawiać się o los środowiska przyrodniczego Wisły. Trze
ba także pilnie zastanowić się, czy aktualnej nazwy resortu 
ochrony środowiska nie należy zmienić na „Ministerstwo 
Bezmyślnej Eksploatacji Środowiska i Zasobów Natural
nych".

W iesław N o w i c k i  (Warszawa)
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