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PRZEPISY DLA AUTORÓW

1. W stęp

Wszechświat jest pismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczy przeznaczonym dla wszystkich interesujących się postępem nauk przyrodniczych, a 
zwłaszcza młodziezy licealne] i akademickiej.

Wszechświat zamieszcza opracowania popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, dekawe 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 wartości pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania 
skrótów i modyfikacji stylistycznych Początkującym autorom Redakcja będzie niosła pomoc w opracowaniu materiałów lub wyjaśniała powody odrzuoenia pracy.

2. Typy prac

Wszechświat drukuje materiały w postaci artykułów, drobiazgów i ich cykli, rozmaitości, fotografii na okładkadi i wewnątrz numeru oraz listów do Redakcji. 
Wszechświat zamieszcza również reoenae z książek przyrodniczych oraz krótkie wiadomości z życia 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 pubukowanycn 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 catego 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.

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

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

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

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

Recenzje z książek muszą być interesujące dla czytelnika: ich celem jest dostarczanie nowych wiadomości przyrodniczych, a nie informacji o książce. Należy 
pamiętać, że ze względu na cyld redakcyjny i listę czekających w  kolejce, 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 ciekawego wyszło 
z omawianą imprezy.

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

Fotografie przeznaczone do ewentualnej publikacji na okładce lub wewnątrz numeru mogą być czamo-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 zdjęaa. 
Przy fotografiach zwierząt i roślin należy podać nazwę gatunkową polską i łacińską. Za prawidłowe oznaczenie odpowiedzialny jest fotografujący.

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

3. Forma 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 marginesią lewy margines co najmniej 3 cm, akapity wcięte na 3 spacje), napisane przez czarną, świeżą 
taśmę. Bardzo chętnie widzimy prace przygotowane na komputerze Wydruki komputerowe powinny być wysokiej jakości.

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

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

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

Zaakceptowana praca po recenzji i naniesieniu uwag redakcyjnych zostanie zwrócona autorowi oelem przygotowania wersji ostateczną. Przesłanie ostatecznej 
wersji również w  formie elektronicznej (dyskietka lii) 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 mtemede.

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

Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Kraków, ul. Podwale 1
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BARBARA PŁYTYCZ (Kraków)

DLACZEGO TRZEBA RZUCIĆ PALENIE?

„Nikotyna i kofeina są jedynymi narkotykami, w 
przypadku których nie czuję się zagrożony, gdy uży
wa ich pilot samolotu, którym lecę", stwierdził eks
pert od narkotyków. Skoro więc nikotyna nie wywo
łuje u osób uzależnionych niebezpiecznych zacho
wań, a łagodzi ich frustracje, stres, niepokój, czy stany 
depresyjne, dając w zamian poczucie przyjemności i 
relaksu — dlaczego zalecać rzucenie palenia? Otóż ni
kotyna jest narkotykiem podstępnym, powodującym 
uzależnienia długotrwałe i trudne do wyleczenia. 
Działa najskuteczniej, gdy dostarczana jest do mózgu 
wraz z dymem tytoniowym. Rozmaite składniki tego 
dymu (głównie antraceny) są przyczyną raka i roze
dmy płuc, raka pęcherza, chorób serca i naczyń 
krwionośnych oraz upośledzenia płodu matek palą
cych. Co więcej, dym papierosowy szkodzi zarówno 
osobom palącym, jak i postronnym, zmuszonym do 
wdychania go w zadymionych pomieszczeniach.

Palenie papierosów a choroby płuc 
i krążenia

Papierosy oraz zapałki, umożliwiające ich bezpie
czne zapalanie, zaczęły być popularne dopiero w dru
gim dziesięcioleciu XX wieku. Stałe udoskonalanie 
technologii powodowało obniżanie ich ceny, co w po
łączeniu z rozwijającymi się metodami marketingu 
wywołało lawinowy wzrost liczby palaczy, wśród 
nich osób trwale uzależnionych, gdyż nikotyna (sta
nowiąca około 1 % masy liści tytoniu, z których pro
dukuje się papierosy) wdychana wraz z dymem do

płuc, bardzo szybko dociera do mózgu i wywołuje 
efekt przyjemności.

Pouczający jest przykład zmian konsumpcji papie
rosów w USA (ryc. 1). Od ich pojawienia się na rynku 
w latach dwudziestych, spożycie nikotyny rosło nieo
mal liniowo (z wyjątkiem okresu wielkiego kryzysu 
lat trzydziestych) aż do lat sześćdziesiątych, gdy po 
raz pierwszy wskazano palenie jako przyczynę gwał
townie wzrastającej umieralności z powodu raka 
płuc, bardzo rzadkiej poprzednio formy nowotworu. 
Spadek konsumpcji papierosów był jednak wówczas 
krótkotrwały, gdyż wysunięto kontrargument dowo-

rok

Ryc. 1. Fluktuacje konsumpcji papierosów (na dorosłego miesz
kańca) w XX w ieku w USA
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Ryc. 2. Zależność umieralności na raka płuc (na 1000 m ężczyzn) 
od liczby papierosów w ypalanych dziennie

dzący, że rak płuc wiąże się nie z dymem tytonio
wym, lecz raczej z ogólnym skażeniem środowiska. 
Spożycie papierosów rosło więc nadal do lat siedem
dziesiątych, lecz równolegle gromadzono dowody na 
to, że właśnie papierosy są główną przyczyną raka 
płuc. Po pierwsze, badania statystyczne dowiodły, że 
ten typ raka był znacznie częstszy u mężczyzn, niż 
u kobiet, które rzadko sięgały po papierosy przed 
okresem emancypacji, w związku z czym nawyk pa
lenia rozwinął się u nich około 20 lat później. Nie
stety, sprawdziły się ówczesne przewidywania i rak 
płuc jest obecnie równie częsty u obu płci. Po drugie, 
wykazano ścisłą korelację liczby papierosów wypala
nych dziennie z umieralnością na ten typ nowotwo
rów (ryc. 2). Głównego dowodu dostarczyły statysty
ki brytyjskie; o ile w społeczeństwie gwałtownie rosła 
zapadalność na raka płuc, to zaczęła ona wyraźnie 
spadać w środowisku służby zdrowia, gdzie świado
mość zagrożenia zakorzeniła się najwcześniej i wiele 
osób rzuciło palenie (ryc. 3).

W USA już pod koniec lat sześćdziesiątych rozwi
nięto kampanię antynikotynową, do której włączyli 
się niepalący narażeni w miejscach publicznych na

lata po rzuceniu palenia

Ryc. 3. Spadek umieralności na raka płuc (na 1000 mężczyzn) po 
zaprzestaniu palenia

wdychanie dymu tytoniowego. Począwszy od lat 
osiemdziesiątych, gdy zaczęto wprowadzać w wielu 
miejscach ograniczenia, a następnie całkowity zakaz 
palenia, liczba palaczy gwałtownie maleje (ryc. 1). Po
dobna tendencja ma miejsce w krajach Europy za
chodniej, gdzie panuje już moda na niepalenie.

Skutki palenia papierosów

Najwcześniej udokumentowanym tragicznym skut
kiem palenia jest rak płuc. Jest on zazwyczaj wykry
wany zbyt późno na wyleczenie, gdyż typowe dla 
palaczy kasłanie często powoduje ignorowanie kaszlu 
związanego z podrażnieniem przez wczesny nowo
twór. Wykazano też, że palący zapadają częściej, niż 
osoby niepalące, na rozedmę płuc i choroby oskrzeli, 
a także na chorobę wieńcową serca. Uszkodzenie na
czyń krwionośnych łożyska u ciężarnych palaczek 
papierosów wywołuje niedotlenienie płodu i wszelkie 
związane z tym skutki. Równie niebezpieczną, cho
ciaż mnie znaną śmiertelną chorobą będącą konse
kwencją palenia tytoniu jest rak pęcherzą.

Bardzo częste nienowotworowe choroby układu 
oddechowego palaczy to chroniczne zapalenie os
krzeli prowadzące do rozedmy płuc. Powietrze (wraz 
z dymem) dostaje się do płuc przez drzewo oskrze
lowe, czyli zespół rozgałęziających się coraz cieńszych 
rurek prowadzących aż do delikatnych pęcherzyków 
płucnych, w których odbywa się wymiana gazowa, 
czyli oddanie krwi tlenu i odebranie z niej dwutlenku 
węgla. Ściany rurek przewodzących powietrze są wy
ścielone od wewnątrz mikroskopijnymi rzęskami i 
warstewką śluzu. Rytmiczne ruchy rzęsek ustawicz
nie przesuwają warstewkę śluzu aż do krtani, skąd 
jest usunięta przez odkaszlnięcie. Wraz ze śluzem 
usuwane są, wdychane z powietrzem, pyły i liczne 
obce ciała, w tym bakterie. Inny mechanizm ochrony 
przed nimi wiąże się z aktywnością komórek żernych, 
wchłaniających obce cząsteczki. U palaczy oba me
chanizmy są upośledzone. Składniki dymu tytonio
wego paraliżują ruch rzęsek (a tym samym zatrzy
muje się strumień śluzu), oraz uszkadzają komórki 
żerne. W płucach zalega coraz więcej obcych cząste
czek, w tym bakterii, i rozwija się zapalenie oskrzeli.

Defekt usuwania wdychanych cząsteczek u palaczy 
wykazano w bardzo prostym eksperymencie. Grupa 
niepalących i grupa palących woluntariuszy wdycha
ła nieszkodliwą ilość bardzo drobnego pyłu cząste
czek namagnetyzowanych, których obecność w płu
cach można było wykrywać czułym przyrządem 
przyłożonym do klatki piersiowej. Po 11 miesiącach, 
tylko 10% pyłu magnetycznego znajdowało się w płu
cach ludzi niepalących, lecz aż 50% ciągle zalegało w 
płucach palaczy. Na szczęście okazało się, że układ 
oddechowy wraca do normy po zaprzestaniu palenia 
i wówczas zmniejsza się również zagrożenie rakiem 
płuc (ryc. 3).

Rak płuc jest ciągle uważany za najbardziej drama
tyczny skutek palenia. Rzeczywiście, ryzyko zgonu z 
powodu raka płuc jest 25 razy większe wśród pala
czy, niż wśród niepalących. Całkowita liczba zgonów 
na raka płuc sięga 75 000 rocznie, co nie jest jednak 
liczbą dużą w porównaniu z 200  000  osób umierają
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cych co roku z powodu chorób krążenia związanych 
z paleniem papierosów.

Choroby układu oddechowego i krwionośnego są 
spowodowane nie tylko działaniem nikotyny, lecz 
również innych składników dymu papierosowego, z 
których cześć się stopniowo eliminuje w miarę udo
skonalania procesu technologicznego. Głównym on- 
kogenem są antraceny. Dużym zagrożeniem palaczy 
jest też tlenek węgla, toksyczny produkt niekomplet
nego spalania. Krew palaczy zawiera zawsze więcej 
tego gazu niż krew niepalących (z wyjątkiem mecha
ników samochodowych pracujących w garażach za
mkniętych). Tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 
uniemożliwiając transport tlenu, co prowadzi do nie
dotlenienia tkanek, a to z kolei osłabia wydolność fi
zyczną i umysłową oraz, łącznie z działaniem niko
tyny, prowadzi do chorób układu naczyniowego.

Badania ostatnich lat wskazują, że palacze tytoniu 
rzadziej zapadają na pewne schorzenia neurologiczne 
(np. chorobę Parkinsona). Potwierdzenie doniesień o 
korzystnym działaniu nikotyny mogłoby skłaniać do 
stosowania jej w postaci czystej, tabletek lub plastrów, 
używanych obecnie w okresie odstępowania od na
łogu palenia papierosów. Niniejszy artykuł dotyczy 
jednak używanie nikotyny zawartej w dymie papie
rosowym, którego inne składniki (smoła, antraceny) 
są znanymi czynnikami kancerogennymi.

Jak się zostaje nałogowym palaczem

Każdy, kto próbował palenia wie, że pierwszy pa
pieros jest po prostu obrzydliwy. Dopiero po kilku 
próbach papierosy przestają budzić wstręt i coraz 
chętniej sięga się po następne. Warto nadmienić, że 
podobnie przebiega uzależnianie zwierząt labolato- 
ryjnych. Uzależnienie ludzi wiąże się z paleniem od 
10 do 40 papierosów dziennie, przy czym palacz z 
reguły wdycha dym głęboko do płuc i tam go za
trzymuje przed wydechem. Pierwszy poranny papie
ros, po nocnym głodzie nikotynowym, palony jest 
bardziej zachłannie, niż następne. Przy nadmiarze ni
kotyny palacz odczuwa mdłości i zawroty głowy, a 
więc ogranicza palenie na pewien czas. Zaletą dawko
wania sobie narkotyku przez inhalacje jest więc nie
możliwość przedawkowania, co się zdarza, niestety, 
przy narkotykach podawanych dożylnie.

Jak nikotyna przechodzi do mózgu

Nikotyna wchłonięta wraz z dymem do płuc prze
nika do kapilarnych naczyń krwionośnych oplatają
cych każdy pęcherzyk płucny. Poziom nikotyny w 
krwi wzrasta przy każdym zaciągnięciu się dymem, 
lecz po wypaleniu papierosa dość szybko spada, co 
wywołuje chęć zapalenia następnego. Wypalenie ko
lejnego papierosa powoduje osiągniecie poziomu nar
kotyku wyższego, niż poprzedni (ryc. 4).

Krew z płuc kierowana jest do lewej części serca, 
skąd jej cześć jest kierowana bezpośrednio do mózgu, 
gdzie nikotyna przenika do tkanki mózgowej i wiąże 
się z receptorami nikotynowymi, co prawie natych
miast daje palaczowi uczucie przyjemności.

Co to są receptory nikotynowe?

W roku 1909 angielski uczony z Uniwersytetu w 
Cambridge, J.N. Langley wykrył, ze nikotyna podana 
w miejsce połączenia nerwu z mięśniem szkieleto
wym powoduje skurcz mięśnia, czemu zapobiega ku- 
rara. Potem taki sam efekt zaobserwowano po znisz
czeniu nerwu i podaniu tych substancji wprost na 
mięsień. Langley wywnioskował więc, że nerw sty
muluje mięsień do skurczu za pośrednictwem sub
stancji chemicznej o działaniu podobnym do nikoty
ny. Inne badane przez niego substancje nie wywoły
wały skurczu. Langley przypuścił więc, że połączenie 
nerwowo-mięśniowe wyposażone jest w jakieś recep- 
tywne struktury (ang. receptive substance), na które 
działa nikotyna i jej odpowiednik uwalniany z nerwu, 
ale nie inne związki. Struktury te nazywa się obecnie 
receptorami, w tym przypadku receptorami nikoty
nowymi.

Wkrótce potem, w Londynie, H.H. Dale stwierdził, 
że niektóre trzewne mięśnie gładkie (np. z jelita, pę
cherza moczowego, źrenicy oka) zachowują się od
miennie od szkieletowych, gdyż nie kurczą się pod 
wpływem nikotyny, lecz czynią to pod wpływem 
muskaryny, trucizny z muchomora. Działaniu mu- 
skaryny nie zapobiega kurara, czyni to natomiast wy
ciąg roślinny, atropina. Wykrył zatem na mięśniach 
gładkich nowy typ receptorów, stymulowanych 
przez muskarynę a blokowanych przez atropinę, na
zwanych receptorami muskarynowymi.

Dopiero w roku 1921 farmakolog austriacki Otto 
Loewi wykazał, że nerwy rzeczywiście uwalniają sub
stancję chemiczną wpływającą na rytm pracy izolo
wanego serca żaby. Kilka lat później zidentyfikowa
no, że substancją tą jest acetylocholina. Wykryto więc 
pierwszy spośród licznych neuroprzekaźników. Ace
tylocholina działa zarówno na receptory nikotynowe 
mięśni szkieletowych, jak i muskarynowe mięśni 
gładkich i serca. Później wykryto, że acetylocholina 
jest neuroprzekaźnikiem nie tylko między nerwami i 
mięśniami, lecz też między komórkami nerwowymi 
(neuronami). W tym przypadku acetylocholina uwal
niana z wypustki (neurytu) jednej komórki nerwowej 
działa na receptory nikotynowe lub muskarynowe

godziny

Ryc. 4. Wahania poziomu nikotyny we krwi palaczy. Strzałka - 
zapalenie papierosa
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zlokalizowane na drzewkowatych wypustkach (de- 
ndrytach) innego neuronu.

Acetylocholina jest jednym z głównych neuroprze- 
kaźników w tkance mózgowej. Receptory nikotyno
we i muskarynowe są zlokalizowane w różnych re
jonach mózgu. Nikotyna, dostarczona do mózgu pa
lacza, wiąże się z receptorami nikotynowymi i naśla
duje działanie acetylocholiny. Stymulowanie przez 
nikotynę receptorów acetylocholiny w mózgu i w 
autonomicznym systemie nerwowym prowadzi do 
skurczy mięśni gładkich zwężających drobne naczy
nia krwionośne, co upośledza dopływ tlenu do tka
nek. Na drodze innych mechanizmów, pod wpływem 
nikotyny dochodzi w mózgu do uruchomienia tzw. 
systemu nagrody, co prowadzi do odczucia przyje
mności przez palacza tytoniu.

Palenie bierne

Początkowo uważano, że tylko palenie związane z 
tzw. zaciąganiem się dymem (czyli celowe zatrzymy
wanie go w płucach) jest niebezpieczne dla palacza. 
Okazało się jednak, że szkodliwe jest nie tylko palenie 
czynne bez zaciągania, ale nawet palenie bierne, czyli 
wdychanie dymu tytoniowego obecnego w powie
trzu. Dowodzą tego badania obecności nikotyny w 
organizmie ludzi niepalących, szczególnie dzieci, oraz 
korelaqa jej poziomu z chorobami płuc i układu na
czyniowego.

Poziom nikotyny we krwi podlega znacznym wa
haniom, korzystniejsze jest więc badanie jej dość 
trwałego metabolitu —  kotyniny, która utrzymuje się 
w organizmie przez kilka dni po ekspozycji na dym 
tytoniowy i jest łatwa do wykrycia nie tylko w suro
wicy krwi, lecz także w moczu i ślinie.

Przebadanie 736 dzieci siedmioletnich ujawniło po
zytywną korelację kotyniny w ślinie z ryzykiem za
palenia ucha środkowego, a przebadanie próbek mo
czu dzieci 18-miesięcznych wykazało pozytywna ko
relacje obecności kotyniny z zapaleniem oskrzeli. U 
770 dzieci wykazano odwrotną korelację kotyniny w 
ślinie i wynikami testów na wydolność płuc. U do
rosłych niepalących, choroba wieńcowa jest częstsza 
przy podwyższonym poziomie kotyniny w surowicy. 
U przebadanych pod tym kątem niepalących pacjen
tów oddziału kardiologicznego, nienarażonych w do
mu i w pracy na dym tytoniowy, poziom kotyniny 
w moczu wynosił 1,6  ng/ml, a u biernych palaczy 
aż 7,7 ng/ml.

Sceptycy zauważą, że nikotyna występuje nie tylko 
w liściach tytoniu, lecz też w różnych składnikach na
szej diety, a więc w czarnej herbacie, pomidorach, ka
lafiorach i ziemniakach. Po ich spożyciu również 
metabolizowana jest do kotyniny, co zawyża wyniki 
testów. Wyliczono jednak, że po zjedzeniu dużej ilości 
pomidorów, kalafiorów i ziemniaków i wypiciu pra
wie 4 litrów czarnej herbaty pobralibyśmy z pokar
mem 99,9 mikrograma nikotyny, co by rzeczywiście 
dało 6,2 ng kotyniny w mililitrze moczu. W praktyce 
natomiast, według statystyk amerykańskich, średnia 
dzienna konsumpq'a pokarmów zawierających niko
tynę (w tym np. 27 g pomidorów i 75 g ziemniaków) 
dostarcza tylko 8,8  mikrograma nikotyny na dzień, 
czemu odpowiada 0,7 ng kotyniny w mililitrze mo

czu, a więc wielokrotnie mniej, niż wykryto u osób 
narażonych na wdychanie dymu tytoniowego.

O korelacji poziomu nikotyny w organizmie z 
wchłanianiem dymu papierosowego świadczą nastę
pujące obliczenia: jeśli w metrze sześciennym powie
trza znajduje się 20  mikrogramów nikotyny (co jest 
częste w miejscach bez ograniczeń palenia), to dorosły 
człowiek wchłonie tę ilość w ciągu godziny (takie jest 
bowiem typowe tempo wentylacji płuc). Oszacowa
no, ze 71% zainhalowanej nikotyny dostaje się do 
krwiobiegu, zatem w organizmie biernego palacza 
znajdzie się w ciągu godziny 14 mikrogramów na
rkotyku, a np. w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy 
—  112 mikrogramów. Biorąc pod uwagę tempo me
tabolizmu nikotyny wyliczono, ze w mililitrze moczu 
przymusowego narkomana pojawi się 8,6  ng kotyni
ny. Podobna zawartość kotyniny pojawia się w prób
kach moczu palaczy biernych.

Szczególnie narażeni na dym tytoniowy są pracow
nicy barów i kawiarni. W ich ślinie wykrywa się ko- 
tyrrinę w ilościach od 2,2 aż do 31,3 (średnio 7,95 
ng/ml). Wyższa z tych wartości odpowiada pobraniu 
2,5 mg nikotyny dziennie, czyli jest odpowiednikiem 
wypalenia 2,5 papierosa na dzień. W mieszkaniach 
palaczy papierosów stężenie nikotyny z reguły prze
kracza 1 mikrogram na metr sześcienny powietrza, a 
średnia tygodniowa wynosi 5,8.

Bardzo zadymionymi miejscami są części kawiarni 
i restauracji wydzielone dla palących, gdzie koncen
tracja nikotyny w powietrzu (zależna od aktualnej 
liczby palących) zazwyczaj przekracza 20  mikrogra
mów w metrze sześciennym powietrza i może do
chodzić nawet do 100! Jak ukazuje ryc. 5, zajęcie w 
kawiarni miejsca przy stoliku w części z zakazem pa
lenia wcale nie musi poprawić sytuacji osoby niepa
lącej (kawiarnia I). Oczywiście, w niektórych kawiar
niach można wydzielić całe sale dla palących, a wów
czas jesteśmy bezpieczni w części od nich oddalonej 
(kawiarnia II).

Niepalący często narażeni są na dym tytoniowy w 
swoim miejscu pracy. Gdy nie ma tam ograniczeń pa
lenia —  większość niepalących bardzo często nara
żona jest na wdychanie powietrza zawierającego 
ponad 1 mikrogram nikotyny w metrze sześciennym, 
a niekiedy stężenia te są wielokrotnie wyższe. Wpro-

f^ p a lą c y  ^ n ie p a lą c y  (blisko) o n ie p a lą c y  (daleko) I

50  -i

k a w i a r n i a  I k a w i a r n i a  II

Ryc. 5. Średnia koncentracja nikotyny w kawiarniach (ng/m3 po
wietrza)
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Ryc. 6. Średnia koncentracja nikotyny w zakładzie pracy (ng/m3 
powietrza)

wadzenie ograniczeń palenia pomaga im niewiele, 
gdyż poziom nikotyny w metrze sześciennym powie
trza z reguły przekracza jeden. Sytuacja ulega rady
kalnej poprawie dopiero po wprowadzeniu całkowi
tego zakazu palenia (np. ryc. 6 i tabela 1, dane z róż
nych źródeł). Przytoczone w tym rozdziale dane li
czbowe pochodzą z najnowszych zeszytów (z roku 
1999) amerykańskiego czasopisma Erwironmental 
Health Perspectives.

W n io s k i

Nie ulega wątpliwości, że dym tytoniowy stanowi 
zagrożenie zdrowia palaczy papierosów, ich rodzin i 
współpracowników. Zatem dokonanie wyboru: palić 
czy nie palić? —  przestaje być sprawą prywatną. Po
winnością pracodawców jest wprowadzenie zakazu 
palenia w miejscach pracy, gdyż tylko całkowity za
kaz zapewnia skuteczne obniżenie poziomu nikotyny

T a b e l a  1. Koncentracja nikotyny w miejscach pracy o różnej 
polityce wobec palących

PALENIE PAPIEROSÓW koncentracja nikotyny 
(ng/m3 powietrza)

dozwolone zazwyczaj > 3

ograniczane zazwyczaj > 1

całkowity zakaz palenia zawsze < 1

w powietrzu, podczas gdy ograniczenia częściowe nie 
zdają egzaminu.

W USA i w licznych krajach Europy Zachodniej (do 
której zmierzamy!) zakaz palenia już się zakorzenił 
w miejscach pracy i palenie papierosów odbywa się 
z reguły na zewnątrz biurowców czy instytutów, lub 
w starannie odizolowanych od reszty budynku czę
ściach kantyn. Na kampusie Uniwersytetu w Tromso 
(północna Norwegia), wyizolowana dla palących 
cześć kantyny znajduje się tylko w jednym spośród 
kilkunastu instytutów. Wśród palących przeważają 
ludzie starsi —  ofiary nałogu. Palenie stało się nie
modne, więc młodzież rzadko sięga po papierosy, a 
dodatkową barierą są ich bardzo wysokie ceny.

Warto podkreślić, że moda na palenie papierosów 
przyszła do Polski z USA, a obecnie napływa stamtąd 
moda na niepalenie, co napawa optymizmem.

Zatem wiele argumentów przemawia za rzuceniem 
palenia, co jest rzeczą bardzo trudną, ale możliwą. 
Piszę to w oparciu o własne doświadczenie: po 20 
latach nałogu (do 40 papierosów dziennie!) nie palę 
już od 10 lat. Nie warto próbować palić, a jak już się 
popełniło ten błąd — trzeba go naprawić; im wcześ
niej, tym lepiej.

Wpfynffo 3 IX 1999

Profesor Barbara Płytycz pracuje w Instytucie Zoologii UJ

JERZY VETULANI (Kraków)

CHOROBA PARKINSONA A PALENIE TYTONIU

Uzależnieni od tytoniu twierdzą, że poza ciemnymi, 
palenie papierosów ma także jasne strony. Niewąt
pliwie świat nie jest biało-czarny i używanie tytoniu 
nie może mieć samych skutków negatywnych, ponie
waż w przeciwnym razie byłoby zarzucone.

Oczywiście, najważniejszą przyczyną utrzymywa
nia się tego szkodliwego, jak wiemy, nałogu, jest to, 
że palenie sprawia przyjemność, a po uzależnieniu 
się brak papierosów jest wielką dolegliwością.

Poza tym czynnikiem, nie mającym żadnego pozy
tywnego wpływu zdrowotnego, można się doszukać 
pewnych pozytywów palenia. Stosunkowo najwię
kszą uwagę obudził problem palenia papierosów w 
kontekście przewlekłych chorób neurodegeneracyj- 
nych, zwłaszcza choroby Parkinsona. Ta druga co do 
częstości występowania choroba neurodegeneracyjna

(po chorobie Alzheimera) jest jednym z wielkich wyz
wań współczesnej medycyny. Otóż jednym ze stale 
potwierdzanych spostrzeżeń epidemiologicznych jest 
stwierdzenie, że palenie papierosów jest czynnikiem 
zmniejszającym ryzyko zapadnięcia na chorobę Par
kinsona. Wykazano również, że wielu pacjentów cier
piących na chorobę Parkinsona to osoby, które rzuciły 
palenia na kilka lat przed rozwinięciem się objawów 
choroby. Czy jednak występuje tu jakiś czynnik przy
czynowy? Jest to wątpliwe, ponieważ choroba Par
kinsona powoduje pewne zmiany osobowości, któ
rych charakterystyczną cechą jest zmniejszenie poszu
kiwania wszelkich rodzajów przyjemności. Okazuje 
się, że w większości przypadków osoby, u których 
później rozwinęła się choroba Parkinsona, już jako 
młodzi nie przepadali za używkami ani ryzykiem, by
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li natomiast pracowici, skrupulatni, uczciwi, często 
stoiccy w obliczu nieszczęść czy niebezpieczeństw i 
charakteryzowali się wysokim poziomem moralnym. 
Tak więc to raczej nie palenie chroni przed zapad
nięciem na chorobę Parkinsona, ale po prostu osoby, 
u których rozwinie się choroba, nie palą, bo nałóg 
nie sprawia im przyjemności.

Istnieje jednak ponadto możliwość, że palenie pa
pierosów rzeczywiście chroni tkankę nerwową przed 
procesami degeneracyjnymi, stanowiącymi przyczy
nę m.in. choroby Parkinsona. Badania nad nikotyną 
prowadzoną przez badaczy z Mediolanu, z grupy 
bardzo znanego neuropsychofarmakologa, Giorgia 
Racagniego, wykazały, że alkaloid ten wywiera dzia
łanie ochronne w zwierzęcych modelach parkinsoni- 
zmu. Wyniki sugerują, że nikotyna indukuje syntezę 
czynników ochraniających neurony, neurotrofin, zwła
szcza mózgopochodnego czynnika neurotrofowego 
(BDNF) i drugiego czynnika wzrostu fibroblastów 
(FGF-2).

Niezależnie od działania samej nikotyny, które mo
że mieć istotne znaczenie, wskazywano też na inne 
czynniki związane z paleniem. Otóż choroba Parkin
sona jest powodowana przez degenerację komórek 
produkujących neuroprzekaźnik dopaminę i właśnie 
brak dopaminy odpowiada za takie objawy parkin- 
sonizmu jak drżenia, sztywność mięśniowa, zaburze
nie postawy i chodu itp. Podanie prekursora dopa
miny, L-dopa, osobie cierpiącej na chorobę Parkinso
na powoduje szybką i bardzo wyraźną poprawę jej 
stanu. Niestety, przy stosowaniu chronicznym L-dopa, 
jej siła działania się zmniejsza, a pojawiają się objawy 
uboczne. Alternatywną metodą jest ochrona uwolnio
nej z neuronów dopaminy przed rozkładem, który 
następuje w wyniku jej utleniania i dezaminacji przez 
swoisty enzym, MAO-B. Blokowanie tego enzymu 
przez specjalne leki, takie jak  selegilina (Jumex®) 
zwiększa aktywność systemu dopaminergicznego i 
poprawia stan chorych na chorobę Parkinsona. Otóż 
stwierdzono (w badaniach przyżyciowych), że w 
mózgu palaczy aktywność MAO-B jest obniżona o 
10% w porównaniu z niepalącymi. Ten efekt, powo
dujący oszczędzanie dopaminy i chroniący neurony, 
może być synergistyczny z działaniami nikotyny w 
ochronie przed chorobą Parkinsona.

Zmniejszenie aktywności MAO-B w mózgu palaczy 
może wiązać się z interakcją dymu papierosowego z 
endogennymi tetrahydroizochinolinami i tetrahydro- 
p-kaibolinami, związkami występującymi w mózgu 
i podejrzewanymi o działanie neurotoksyczne. Dym

papierosowy zawiera cyjanki (co w zasadzie zwiększa 
jego szkodliwość), które tworzą pochodne cyjanome- 
tylowe z aminami biogennymi i tetrahydro-ji-karbo- 
linami. Takie ad dukty wykazano w mózgu szczurów, 
otrzymujących tetrahydroizochinolinę i wodny roz
twór dymu tytoniowego. Addukty te są inhibitorami 
różnych form MAO i stąd zapewne zmniejszona 
aktywność enzymu rozkładającego dopaminę w móz
gu palaczy. Obniżenie aktywności MAO to ochrona 
dopaminy, a także zmniejszenie tworzenia nadtlenku 
wodoru i neurotoksycznych jonów tetrahydroizo- 
chinoliniowych. Można więc powiedzieć, że paląc pa
pierosy wytwarzamy w mózgu „endogenną selegili- 
nę", która powstaje w miejscach, w których jest naj
bardziej potrzebna. Przy okazji warto wspomnieć, że 
różne gatunki tytoniu mają różny skład i nie wszys
tkie powodują powstawanie inhibitorów MAO.

Innym, dodatkowym czynnikiem przemawiającym 
na korzyść palenia jest to, że dym tytoniowy zawiera 
wiele poliaromatycznych węglowodorów. Mają one, 
oczywiście, działanie rakotwórcze, ale poza tym mo
gą indukować aktywność cytochromu, odpowiedzial
nego za procesy detoksyfikacyjne. Wzmożone unie- 
czynnianie toksyn środowiskowych w nabłonku wę
chowym oraz w wątrobie będzie chronić ustrój przed 
szkodliwymi ksenobiotykami.

Cokolwiek by jednak nie powiedzieć o pozytyw
nych stronach palenia, nie należy zapominać, że jest 
to nałóg niezwykle szkodliwy i znacznie zwiększają
cy śmiertelność, zwłaszcza u nałogowych palaczy w 
wieku 45-64 lat, u których umieralność jest trzykrot
nie wyższa, niż u niepalących. Ta nadmierna śmier
telność jest związana z takimi chorobami, jak raki 
(ust, przełyku, gardzieli, krtani, płuc, trzustki i pęche
rza moczowego), przewlekłe choroby płucne, choro
by krążeniowe, wrzody gastryczne i —  prawdopo
dobnie w wyniku nałożenia charakteru osobowości i 
używania alkoholu —  z marskością wątroby, samo
bójstwami i zatruciami.

A rty k u ł ten  je s t  fra g m en tem  w ięk sze j ca łości, która będzie 
o p u b lik o w an a  w  k siążce  p o św ięcon e j ch oro b o m  neurodege- 
n eracy jn y m , p o d  red ak cją  p rof. p ro f. M iro sław a M o ssako
w sk ieg o  i Jo a n n y  Stro szn a jd er.

Wpłynęło 21 XI 1999

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani jest zastępcą dyrektora ds. naukowych 
oraz kierownikiem Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii 
PAN w  Krakowie, redaktorem naczelnym miesięcznika „Wszech
świat"

JER Z Y  VETU LA N I (Kraków)

KRÓTKA HISTORIA NIKOTYNY I JEJ UŻYW ANIA

Nikotyna jest alkaloidem obecnym w roślinach rzę- źródłem nikotyny. N. tabacum pochodzi z Ameryki
du tytoń (Nicotiana). Rząd Nicotiam  pochodzi z Ame- południowej, a dziś uprawiana jest na całym świecie.
ryki i obejmuje około 50 gatunków, z których dwa, Indianie z Ameryki Północnej i Indii zachodnich uży-
N. tabacum i N. rustica są używanym przez człowieka wali N. rustica.
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Liście tytoniu były od niepamiętnych czasów palo
ne w Ameryce. Ich europejska historia zaczyna się 12 
października 1492, kiedy tubylcy z San Salvador ofia
rowali liście tytoniu Krzysztofowi Kolumbowi. Mnich 
towarzyszący Kolumbowi w czasie drugiej wyprawy, 
w 1497 opisując zwyczaje Indian opisał także palenie 
tytoniu. Indianie wierzyli w lecznicze właściwości ty
toniu, a ponadto używali go w różnych ceremoniach, 
np. przy paleniu fajki pokoju.

Do Europy tytoń został sprowadzony jako roślina 
lecznicza, praktycznie jako lek na wszystko, czyli pa
naceum. Medyczne własności tytoniu zostały opisane 
w 1529 roku, a w latach 1537-1539 wymieniany był 
już w 14 traktatach lekarskich. W 1559 r. francuski 
dyplomata, Jean Nicot, wysłany do Lizbony zapoznał 
się z tytoniem i przywiózł go do Paryża. Najwię
kszym sukcesem dyplomaty było uleczenie za pomo
cą nowego środka migren Katarzyny Medycejskiej, 
która stała się wielką propagatorką tego nałogu. Cho
ciaż tytoń do Paryża trafił wcześniej, to właśnie Ni- 
cotowi przypisano jego wprowadzenie, a roślinę za
częto nazywać nikocjaną od 1565 r. Oficjalnie nazwę 
tę usankcjonował Linneusz w 1753 r. wprowadzając 
rodzaj Nicotiana. W 1828 r. wyizolowano aktywny 
składnik tytoniu i nazwano go nikotyną. Jego zawar
tość w suchej masie liścia wynosi 2-7%.

Tytoń rozpowszechniał się w Europie stopniowo. 
Hiszpański monopol próbowała złamać Anglia roz
poczynając uprawę Nicotiana rustica, zarówno w ko
loniach, jak i na Wyspach Brytyjskich, ale bez spe
cjalnego sukcesu. Dopiero kiedy John Rolfe w Wirgi
nii w 1612 r. zdobył nasiona N. tabacum, hodowla 
tytoniu ruszyła naprzód, a w 1619 r. król Jakub ogłosił 
handel tytoniem w Angii za monopol królewski.

W Europie tytoń rozprzestrzenił się w okresie wojny 
trzydziestoletniej, chociaż istniały poważne opory. Tak 
np. w Bawarii tytoń był zakazany dla chłopów i klas 
niższych, a bogaci mieszczanie i szlachta mogli go 
otrzymywać jedynie w aptekach na receptę lekarską.

W rezultacie w XVIII wieku palenie tytoniu bardzo 
się zmniejszyło, natomiast w powszechne użycie we

szło wdychiwanie sproszkowanego materiału roślin
nego, tabaki. Było ono bardzo popularne również na 
dworach królewskich —  w Anglii żona Jerzego III, 
Charlotte, przezywana była wąchającą Karolinką 
{snujfy Charlotte), we Francji zaś Napoleon zużywał 
podobno siedem funtów tabaki miesięcznie.

Następną metodą brania nikotyny stało się żucie li
ści tytoniowych, tzw. prymki. Było ono rozpowszech
nione zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 
r. 1860 z 348 fabryk przerabiających tytoń tylko 7 pro
dukowało tytoń do palenia. Spluwaczki były stałym 
wyposażeniem poczekalni urzędów państwowych, 
skąd zniknęły dopiero w 1945 r.

Pewnego rodzaju przejściem z żucia do palenia stały 
się cygara i fajki, ale powoli zaczęły się pojawiać no
woczesne papierosy. Na wzór palonego przez Indian 
w Ameryce tytoniu w cienkich trzcinach zaczęto pro
dukować papierosy, zwłaszcza dla potrzeb żołnierzy 
w czasie wojny krymskiej. Po powrocie weterani wojny 
w 1856 r. założyli pierwszą w Londynie fabrykę pa
pierosów, a w końcu lat 50. zeszłego stulecia produkcję 
ręcznie wyrabianych papierosów rozpoczął angielski 
kupiec, Philip Morris, którego przedsiębiorstwo rozwi
nęło się w potężny holding, obejmujący poza oryginal
ną produkcją papierosów General Food Corporation 
(produkującą między innymi kawę Maxwell) i Kraft 
Inc. (sery) i będący dzisiaj jednym z największych mię
dzynarodowych przedsiębiorstw w branży żywnościo
wej. Stany Zjednoczone, ze względu na rozpowszech
nienie tytoniu do żucia, stosunkowo powoli przerzu
cały się na papierosy, ale i tam w końcu wyparty one 
inne formy tytoniu. Dopiero od połowy lat 80. obser
wuje się powrót do bezdymnego tytoniu, jak nazywa 
się tabakę i tytoń do żuda. Ta forma pobierania niko
tyny jest bezpieczna dla otoczenia i nieco mniej szkod
liwa dla osób uzależnionych.

Wptynpto 21 X I1999

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani jest zastępcą dyrektora ds. naukowych 
oraz kierownikiem Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii 
PAN w Krakowie, redaktorem naczelnym miesięcznika „Wszech
świat"

DOMINIK CZAPLICKI (Kraków)

PSEUDOGENY —  ŚMIECI W GENOMIE

1. W stęp

Można przyjąć, że każdy z wielu genów wchodzą
cych w skład genomu danego osobnika przynajmniej 
raz w ciągu rozwoju ulega ekspresji w jakiejś tkance. 
Badania genomu wykazały jednak, że obok dużej ilo
ści niekodującego DNA w obrębie genomu znajduje 
się znaczna liczba genów, które nigdy nie podlegają 
ekspresji. Geny takie nazywamy pseudogenami. 
Utrata funkcji takich genów nastąpiła na skutek mu
tacji, którym uległy kluczowe dla ekspresji genu ele
menty: kodony startowe i terminalne oraz sekwencje 
regulacyjne. Tak zmienione geny albo nie ulegają w 
ogóle transkrypcji, albo powstały w jej wyniku RNA

nie jest zdolny do translacji i utworzenia łańcucha 
polipeptydowego. Dzięki badaniom struktury geno
mu, a głównie ustalaniu sekwencji genów oraz po
równywaniu wyników uzyskanych w obrębie jedne
go gatunku i gatunków spokrewnionych, udało się 
wyróżnić trzy główne rodzaje niefunkcjonalnych se
kwencji o charakterze pseudogenów.

2. P o d ział p seu d o g en ó w

a. Pseudogeny jednostkowe (unitary pseudogenes) 
Najczęściej jeżeli w wyniku mutacji żywotność 

osobnika lub jego sukces rozrodczy (dostosowanie)
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zmniejsza się, to gen tak zmutowany zostanie w koń
cu usunięty z populacji w wyniku działania doboru 
naturalnego. W szczególnych przypadkach działanie 
doboru może nie obejmować niektórych genów, na 
przykład tych, które są odpowiedzialne za wykształ
cenie zbędnej cechy nie wpływającej na dostosowanie 
i żywotność organizmu. Tym sposobem z niepotrzeb
nych już genów na skutek kumulujących się mutacji 
powstają pseudogeny zwane jednostkowymi.

Świnki morskie i naczelne, a więc także ludzie, nie 
potrafią syntetyzować kwasu askorbowego (witami
ny C) i, aby funkcjonować normalnie, muszą pobie
rać go z pokarmem. Większość innych organizmów, 
dla których kwas askorbowy jest witaminą, wytwa
rza go samodzielnie. Ludzie i świnki morskie nie są 
do tego zdolni z powodu braku funkcjonalnego genu 
kodującego białko enzymatyczne znane jako oksyda
za L-gulono-gamma-laktonowa (LGGLO), które jest 
niezbędne do produkcji witaminy C, a które wystę
puje u innych gatunków ssaków. Ponieważ one 
właśnie produkują enzym LGGLO kodowany przez 
działający gen LGGLO, istnieje hipoteza ewolucyjna 
mówiąca o tym, że gen ten został odziedziczony po 
wspólnym przodku ssaków, lecz w liniach rozwojo
wych ludzi i świnek morskich stał się nieaktywny 
na skutek mutacji. Przypuszczalnie stan ten wy
kształcił się niezależnie u przodków świnki i naczel
nych, ponieważ w normalnych warunkach dieta jed
nych i drugich jest tak bogata w kwas askorbinowy, 
że brak genu kodującego LGGLO nie był w żaden 
sposób niekorzystny dla organizmu —  a więc nie ist
niała presja selekcyjna skierowana przeciwko defe
ktom tego genu.

Ponieważ szerokie delecje genów są rzadkie, w tra
kcie badań spodziewano się znaleźć niefunkcjonującą 
zmutowaną formę (pseudogen) genu LGGLO wciąż 
obecną u naczelnych i świnek morskich jako pozo
stałość po czynnym genie przodków. Rzeczywiście, 
pseudogeny LGGLO zostały znalezione zarówno u 
świnek morskich, jak i u ludzi —  zgodnie z teorią 
ewolucji. Przypuszczalnie odpowiednie pseudogeny 
występują u innych niż ludzie naczelnych, które także 
nie syntetyzują witaminy C.

Pseudogeny jednostkowe występują relatywnie 
rzadko. Każdy z nich przypomina defekt genetyczny 
dotykający wszystkie osobniki danego gatunku. Jed
nak obecność pseudogenów nie jest związana z żad
ną chorobą genetyczną, ponieważ gdyby w jakiś spo
sób pseudogeny obniżały dostosowanie organizmu, 
to w toku ewolucji osobniki wyposażone w funkcjo
nalny gen wyparłyby wskutek konkurencji posiada
czy pseudogenu powodując zniknięcie tego typu 
struktur z DNA. Z punktu widzenia ewolucji pseu
dogeny te reprezentują relikty genów, których fun
kcja była ważna dla przodków występujących dzisiaj 
gatunków, lecz stała się zbędna u organizmów 
współczesnych. Pseudogeny jednostkowe są zatem 
molekularnym odpowiednikiem narządów szczątko
wych.

Obecność pozbawionych funkcji reliktowych pseu
dogenów jest łatwo wytłumaczalna modelem ewolu
cyjnym: stanowią one naturalną konsekwencję muta
cji, które nie mogły być wyeliminowane na drodze 
doboru naturalnego, ponieważ produkt poddanego

tym mutacjom genu stał się zbędny dla organizmu. 
Jednocześnie teoria ta sugeruje, że w trakcie badań 
nad genami odpowiadającymi za wykształcenie 
szczątkowych struktur organizmów —  jak na przy
kład części składowe oka u gatunków ślepych takich 
jak krety czy zwierzęta jaskiniowe —  nastąpią dalsze 
odkrycia pseudogenów jednostkowych. U ludzi zna
ne są co najmniej dwa inne przykłady takich pseu
dogenów, kolejne mogą zostać odkryte w trakcie po
stępów programu mapowania genomu ludzkiego 
HGP (Humań Genome Project).

b. Klasyczne zduplikowane pseudogeny (classical duplica- 
ted pseudogenes)

Drugim źródłem pseudogenów w genomie są pro
cesy duplikacji genów, czyli powielenia ich sekwencji 
ze wstawieniem powstałej kopii tuż obok „oryginal
nego" genu. Wskutek tego powstaje tandemowy 
układ genów, z których tylko jeden jest niezbędny 
dla organizmu i mutacje pojawiające się w jego ob
rębie są usuwane przez dobór naturalny. Natomiast 
pozostała kopia lub kopie wyjściowego genu, nie 
podlegając presji selekcyjnej, mogą bez przeszkód ku
mulować mutacje; niektóre z nich są zdolne do cał
kowitego zniszczenia funkcji zmutowanego genu, 
zmieniając go tym samym w klasyczny pseudogen.

Przypuszczalnie zaraz po duplikacji każda z kopii 
posiadała identyczną sekwencję nukleotydów (ryc. 1). 
Jednak w trakcie powielania tych fragmentów DNA 
z pokolenia na pokolenie następowało, niezależnie w 
każdej z kopii, stopniowe gromadzenie mutacji, z kil
koma możliwymi tego skutkami:

1. Niektóre mutacje mogły nie wywoływać żadnego
większego efektu w funkcjonującym genie, np. 
synonimowe mutacje zmieniające nukleotyd na 
trzeciej pozycji kodonu nie wpływają na jakość 
powstałego łańcucha polipeptydowego (mutacje 
neutralne).

2. Inne mutacje mogły prowadzić do wytworzenia 
białka o nieco odmiennej funkcji niż produkt 
wyjściowego genu. Takie przemiany zdupli- 
kowanego genu, wykształcające nowe funkcje 
jednej z jego kopii, są odpowiedzialne za postę-

Powstawanie klasycznego pseudogenu

Zwykły funkcjonalny gen
+ H - + H -

ł  HUTACJE

U l I I I
pre-mRNA

. a a a a  mRNApo 
obróbce f

białko

klasyczny pseudogen
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Ryc. 1. M echanizm y tworzenia się klasycznych zduplikowanych 
pseudogenów na skutek duplikacji genu i mutacji powstałej kopii 
(a) oraz retropseudogenów w procesie odwrotnej transkrypcji i 
powtórnego wstawania do genom u (b) (E. Max, 1998)
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gen embrionalny płodowy pseudogen dojrzałego osobnika

Gy Gy \ypl 8 p
Kyc. 2. Układ genów w rodzinie p-globiny u człowieka

pującą komplikację genomu w toku ewolucji. 
Przypuszcza się na przykład, że gen kodujący 
białko zdolne do przenoszenia tlenu uległ dupli
kacji prowadzącej do utworzenia dwóch odręb
nych genów kodujących mioglobinę mięśni i glo- 
binę wchodzącą w skład hemoglobiny krwi. Na
stępnie także gen globiny krwi został kilkakrot
nie zduplikowany, a jego kopie zróżnicowały się 
w odmiany znane jako a  i (3. Później zarówno 
geny globiny a , jak i p uległy dalszym powiele
niom w obrębie swego bloku tworząc dwie gru
py genów: wywodzących się od globiny a  oraz 
od globiny P (ryc. 2). Grupy te, zwane rodzinami, 
zawierają geny, których ekspresja zachodzi w ko
lejnych okresach ontogenezy, a kodowane białka 
są specyficznie przystosowane do tych etapów 
rozwoju. Rozbieżność pomiędzy genami mioglo- 
biny a genami a  i P-globiny pojawiła się w ewo
lucji tak dawno temu, że kolejne przekształcenia 
w materiale genetycznym (mutacje chromosomo
we, np. translokacje, fuzje czy fragmentacje chro
mosomów) doprowadziły te geny do różnych 
chromosomów. Geny w obrębie rodzin a  i P by
ły w trakcie ewolucji duplikowane częściej i 
wciąż znajdują się w bliskim sąsiedztwie.

3. W końcu niektóre mutacje zmieniające kodony 
startowe lub ramkę odczytu czy też tworzące no
we kodony STOP mogły całkowicie zniszczyć fun
kcję zduplikowanego genu i zmienić go tym sa
mym w pseudogen. Każdy pseudogen tego typu 
przypomina oryginalny gen wyjściowy -  łącznie 
z sekwencjami regulacyjnymi leżącymi poza od
cinkami kodującymi aminokwasy oraz intronami 
łączącymi te odcinki. Wiele pseudogenów tego 
właśnie typu znaleziono w DNA bardzo różnych 
organizmów, włączając w to ludzi. Na przykład 
zarówno grupy a , jak i P genów kodujących glo- 
binę u ludzi zawierają takie pseudogeny (ryc. 2 ). 
Jeżeli jednak duże nagromadzenie mutacji zmie
ni w bardzo znacznym stopniu sekwencję pier
wotnie zduplikowanego genu, to jego identyfi
kacja i powiązanie z funkcjonalnym genem nie 
będzie już możliwa.

Klasyczne pseudogeny występują powszechnie i są 
obecne niemal w każdej dokładnie zbadanej rodzinie 
genów. Czasami pseudogeny mogą podlegać dal
szym duplikacjom tandemowym i po kolejnym zdu- 
plikowaniu ulegać dalszym zmianom mutacyjnym.

c. Przetworzone pseudogeny (processed pseudogenes), czy
li retropseudogeny 

Innym rodzajem pseudogenów są retropseudoge
ny, które powstają na drodze retropozycji, czyli wsta
wienia do chromosomu odcinka DNA powstałego 
podczas odwrotnej transkrypcji mRNA. Już w latach 
40. Barbara McClintock stwierdziła, że geny mogą 
zmieniać swoją lokalizację w genomie. Za to odkrycie

uzyskała Nagrodę Nobla w roku 1983. Proces prze
noszenia fragmentów DNA lub kopii fragmentów 
DNA z jednego miejsca na inne nazwano transpozy
cją, a tak przeniesione fragmenty —  transpozonami. 
Szczególną formę transpozonów stanowią retropozo- 
ny, spośród których wywodzą się pozbawione funkcji 
retropseudogeny. Proces retropozycji, podobnie jak 
transpozycja, może prowadzić do powstania nowych 
genów, co ma ogromne znaczenie dla przebiegu pro
cesu ewolucji.

Ta klasa pseudogenów pojawiła się jako skutek za
chodzących w sposób naturalny insercji dodatko
wych kopii genu, pochodzących z odwrotnej trans
krypcji RNA, do DNA komórki (ryc. 1). Retropseu
dogeny te, zwane pseudogenami przetworzonymi, 
posiadają następujące charakterystyczne cechy:

1. Rozpoczynają się i kończą w odpowiednich miej
scach inicjacji i terminacji procesu transkrypcji 
DNA do RNA (nie posiadają odcinków regula
cyjnych leżących poza rejonem transkrypcji).

2. W ich sekwencji brakuje intronów, które w zwy
kłym przypadku są transkrybowane do RNA a 
następnie wycinane z jego łańcucha.

3. Na ogół zawierają sekwencję poli-A charaktery
styczną dla mRNA poddanego obróbce post- 
transkrypcyjnej.

Ponadto w przeciwieństwie do klasycznych zdupli- 
kowanych pseudogenów, które są zwykle odnajdo
wane w pobliżu ich funkcjonalnych odpowiedników, 
pseudogeny przetworzone odnajdowane są w róż
nych miejscach genomu i są najwyraźniej wstawiane 
do DNA w przypadkowych pozycjach. Takiej przy
padkowości można spodziewać się po cząsteczce 
RNA, która jest w stanie oddalić się w dowolnym kie
runku od miejsca transkrypcji (czyli od pozycji 
źródłowego genu) zanim na drodze odwrotnej trans
krypcji nie zostanie wprowadzona z powrotem do 
DNA (ryc. 1). Nawet jeśli pseudogen przetworzony 
koduje prawidłową sekwencję aminokwasów, to 
zwykle jest niefunkcjonalny, ponieważ nie zawiera se
kwencji regulacyjnych (jak na przykład promotor) 
niezbędnych do ekspresji genu. Jako niefunkcjonują- 
ca, nadliczbowa kopia, odcinek DNA będący takim 
pseudogenem może akumulować przypadkowe mu
tacje nie podlegając presji doboru naturalnego.

Pseudogeny tego typu zostały odnalezione w ge
nomie zwierząt, roślin, a nawet bakterii, jednak 
szczególnie licznie występują u ssaków. Okazuje się, 
że w DNA ssaków liczba retropseudogenów jest 
przeważnie wyższa niż liczba odpowiadających im 
genów funkcjonalnych. Na przykład u ludzi cyto- 
chrom c jest kodowany przez dwa geny, ale wywo
dzących się z nich pseudogenów jest aż około 20-30. 
W rzeczywistości liczba przetworzonych pseudogę- 
nów może być w wielu przypadkach niedoszacowa- 
na, gdyż dawno powstałe retropseudogeny mogły 
nagromadzić tak dużo mutacji, że przy pomocy sond 
genetycznych nie można już odkryć ich związku z 
pierwotnym genem.

Nie jest jasne, dlaczego retropseudogeny występują 
powszechnie u ssaków, a względnie rzadko u innych 
grup zwierząt. Jednym z możliwych wyjaśnień jest 
różnica w procesie oogenezy u ssaków, który w po
równaniu z pozostałymi zwierzętami jest bardzo wy
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dłużony. Oznaczałoby to, że proces retropozycji za
chodzi u nich głównie podczas rozwoju komórki ja
jowej.

Złożone genomy eukariontów, zwłaszcza ssaków, 
zawierają kilka rodzajów wielokrotnie powtarzają
cych się rozproszonych sekwencji. Odcinki te zostały 
podzielone pod względem długości na dwie główne 
grupy: krótsze, o długości 75 do 500 par zasad, okre
ślane jako SINEs (short interspersed elements) oraz 
dłuższe (do 7000 par zasad), nazwane LINEs (long 
interspersed elements). Sekwencje należące do tych 
grup powstają, podobnie jak retropseudogeny, na 
skutek odwrotnej transkrypcji. LINEs, w większości 
pozbawione funkcji, zaliczane są do retropozonów, 
ponieważ zawierają obszar kodujący odwrotną 
transkryptazę. W przeciwieństwie do nich SINEs 
przeważnie nie kodują odwrotnej transkryptazy i 
występują w wielu różnych rodzinach, z których 
pierwszą opisaną była rodzina Alu występująca u na
czelnych. Odcinki SINE należące do poszczególnych 
rodzin występują w genomie w ogromnych ilościach, 
na przykład wspomniana rodzina Alu obejmuje oko
ło 500 000 kopii stanowiących 5% całego genomu. 
Sekwencje takie nie należą jednak do pseudogenów.

Skoro procesy odwrotnej transkrypq'i są tak pospo
lite u ssaków, to ich genomy podlegać muszą nie
ustannej inwazji retroelementów, z których przewa
żająca część jest pozbawiona funkcji już w momencie 
włączenia do genomu. Zjawisko rozpraszania po ge
nomie kolejnych uszkodzonych kopii funkcjonalnego 
genu zostało określone jako wezuwiański sposób 
ewolucji.

Po umieszczeniu w chromosomie retropseudogen 
podlega dwóm procesom ewolucyjnym: po pierwsze 
następuje gwałtowna akumulacja mutacji punkto
wych prowadząca do stopniowej utraty podobień
stwa do funkcjonalnego genu, który ulega dużo wol
niejszym zmianom; jest to proces asymilacji struktu
ralnej —  pseudogen coraz bardziej upodabnia się do 
swego niefunkcjonalnego otoczenia. Drugim rodza
jem modyfikacji jest skracanie sekwencji pseudogenu 
spowodowane przewagą deleq'i nad insercjami. Usta
lono, że przetworzony pseudogen traci połowę swo
jego DNA w czasie około 400 milionów lat. Jest to 
proces na tyle powolny, że na przykład w genomie 
ludzkim wciąż znajduje się większość sekwencji 
pseudogenów odnajdywanych nawet u dalekich 
przodków ewolucyjnych.

Pomimo stopniowego skracania pseudogenów tem
po ich produkcji powodowałoby stały wzrost rozmia
ru genomu. Wydaje się, że czynnikiem limitującym 
liczbę pseudogenów jest dobór naturalny.

Przetworzonych pseudogenów nie należy mylić z 
małą grupą przetworzonych genów (retrogenów) 
czyli funkcjonujących kopii genów również powsta
łych na drodze odwrotnej transkrypcji. Retrogeny po
jawiają się wskutek rzadkich przypadków wstawienia 
DNA powstałego z poddanego obróbce (przetworzo
nego) RNA z powrotem do chromosomu w taki spo
sób, że powstała kopia genu może ulegać ekspresji. 
Dzieje się tak, gdy proces odwrotnej transkrypq'i bar
dzo wiernie oddaje sekwencję wyjściową, a wstawio
ny do jądrowego DNA retrogen otoczony jest odpo
wiednimi obszarami regulacyjnymi, obecnymi wcześ

niej w tym miejscu lub, bardzo rzadko, wstawianymi 
razem z retrogenem po uprzedniej transkrypqi z ich 
pierwotnej lokalizacji. Tak więc przetworzony gen za
chowuje swą pierwotną funkcję, czyli pozostaje pod
dany presji selekcyjnej przeciwdziałającej utrwale
niom większości mutaq'i. Pomimo, iż takie sekwencje 
reprezentują znikomy ułamek wszystkich retroodcin- 
ków DNA, kilkanaście z nich zostało odkrytych i 
zidentyfikowanych, np. gen kodujący kinazę fosfo- 
gliceiynianu (PGK) znajduje się na chromosomie X i 
zawiera 10 intronów, a homologiczny do niego retro
gen autosomowy nie posiada intronów i zawiera 
charakterystyczny dla retroelementów odcinek poli- 
A. Różnica pomiędzy retrogenami a retropseudoge- 
nami jest prosta — w retrogenach nie gromadzą się 
znaczące zmiany mutacyjne, podczas gdy przetwo
rzone pseudogeny mają silnie zmienioną sekwencję 
nukleotydów oraz w ich pobliżu nie znajdują się od
cinki regulatorowe, co w efekcie uniemożliwia eks
presję. Pozycja retropseudogenów w klasyfikacji 
pseudogenów i retroelementów została przedstawio
na na ryc. 3.

3. Znaczenie filogenetyczne

Pseudogeny jako elementy pozbawione funkcji, a 
zatem wolne od presji doboru naturalnego, są zdolne 
do bardzo szybkiego kumulowania licznych mutacji, 
także tych, które w przypadku genów funkcjonalnych 
są szybko usuwane przez ewolucyjne wyeliminowa
nie dotkniętego nimi osobnika. Tempo ewoluqi pseu
dogenów mierzone częstością zachodzących w nich 
mutacji jest bardzo duże —  na przykład pseudogeny 
globin myszy mutują z szybkością 510"9 podstawień 
na nukleotyd rocznie, czyli około dwa razy więcej, 
niż podstawień synonimowych w genie a-globiny. 
Ogólnie biorąc brak presji selekcyjnej powoduje, że 
zmiany sekwencji pseudogenów odpowiadają tempu 
imitowania. Kumulujące się mutacje mogą w pew
nym momencie przywrócić funkcjonalność genu, któ
ry od tej chwili nie jest już pseudogenem, a jego nowa 
funkcja może pozytywnie wpłynąć na dostosowanie. 
W  ten sposób nastąpi utrwalenie nowej cechy orga
nizmu.

Homologiczne pseudogeny różnych gatunków 
przeważnie różnią się sekwencją nukleotydów. Moż
na przypuszczać, że stopień tej różnicy, powstałej na 
skutek kumulacji zmian mutacyjnych bez udziału do
boru naturalnego, jest proporcjonalny do czasu, który

PSEUOOGENY RETROELEMENTY

Ryc. 3. Porównanie pseudogenów i retroelementów: retro
pseudogeny stanowią jak widać część wspólną tych dwóch du
żych grup. Przez retroelementy rozumiane są tu wszelkie odcinki 
cDNA powstałe na matrycy RNA w procesie odwrotnej transkry
pcji (E. Max, 1998, zmienione)
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upłynął od rozdzielenia się losów ewolucyjnych obu 
gatunków. Rzeczywiście znaleziono wiele przykła
dów potwierdzających tezę, że przy pomocy pseudo
genów można z dużą dokładnością określić czas, któ
ry upłynął od momentu specjacji gatunku wyjściowe
go. Przykładem pseudogenu jednostkowego dzielo
nego przez kilka gatunków jest wspomniany już 
pseudogen LGGLO —  w tym przypadku można zde
cydowanie założyć, że inne gatunki spośród naczel
nych, podobnie jak ludzie nie syntetyzujące witaminy 
C, posiadają w swoim genomie analogiczną, pozba
wioną pierwotnej funkcji sekwencję DNA. Podobna 
sytuacja ma miejsce w przypadku pseudogenów po
zostałych rodzajów —  gatunki mające wspólnego 
przodka posiadają pseudogeny tak samo zlokalizo
wane i o podobnej sekwencji. Występujące różnice, 
przy znanym tempie mutacji pseudogenów, można 
wykorzystać do oceny stopnia pokrewieństwa gatun
ków. Przykładem obrazującym zbieżność sekwencji 
tych samych pseudogenów u różnych gatunków jest 
klasyczny pseudogen yPl-globiny (ryc. 2; zapis y  jest 
używany do odróżnienia pseudogenu od jego fun
kcjonalnego odpowiednika) u naczelnych: sekwencja 
jego egzonów u szympansów różni się jedynie o sześć 
pozycji od odpowiedniej sekwencji u ludzi, a o sie
dem —  od sekwencji występującej u goryli, które z 
kolei pod tym względem są bardziej podobne do lu
dzi (trzy pozycje różne). Pseudogen \|/|31-globiny wy
stępuje u wszystkich naczelnych, a więc był obecny 
już u przodków dzisiejszych naczelnych, czyli utrzy
muje się w całej linii rozwojowej co najmniej 70 mi
lionów lat.

W trakcie badań nad porównaniem sekwencji nu- 
kleotydów w pseudogenach i ich funkcjonalnych od
powiedników u ssaków okazało się, że niektóre nu- 
kleotydy łatwiej ulegają mutacjom niż inne, czyli kie
runek zachodzących mutacji nie jest przypadkowy. 
Statystycznie każdy nukleotyd (A, T, C i G) powinien 
ulegać mutacjom z częstością równą 25%, o ile wszys
tkie rautowałyby w równym stopniu. W rzeczywisto
ści nukleotydy G i C ulegają tranzycji do A i T dużo 
częściej (tabela 1). W efekcie pseudogeny, a także — 
jak się okazało —  inne sekwencje niekodujące są bo
gate w nukleotydy A i T. Wartości podane w nawia
sach dotyczą częstości substytucji otrzymanych po 
wyłączeniu z porównania dinukleotydów CG i są 
bardziej użyteczne do rozpatrywania zmian mutacyj
nych sekwencji nie podlegających doborowi natural
nemu przez długi czas. Dzieje się tak, ponieważ na 
skutek metylowania i dezaminacji nukleotyd C prze
chodzi w T, czyli para C:G zamienia się w T:A lub

T a b e l a  1. Częstości substytucji nukleotydowych w sekwencjach 
pseudogenów (w procentach). Wartości średnie dla 13 sekwencji 
pseudogenów u ssaków. W nawiasach podano częstości substytucji 
po wyłączeniu z porównania wszystkich dinukleotydów CG (W.H. Li, 
1997)

Substy
tu c ja

z:

do:

A T C G
Sumy

wierszy:

A - 4,7± 1,3 
(5,3±1,4)

5,0±0,7 
(5,6± 0,8)

9,4±1,3 
(10,3±1,4)

19,1
(21,2)

T 4,4±1,1
(4,8±1,1) - 8,2±1,3 

(9,2+1,3)
3,3±1,2 

(3„6±1,3)
15,9

(17,6)

C 6,5±1,1 
(7,1 ±1,3)

21,0±2,1
(18,2+2,3) - 4,2±0,5 

(4,2+0,6)
31,7
(29,51

G 20,7±2,2
(18,6+1,9)

7,2±1,1 
(7,7±1, 3)

5,3+1,0 
(5,5+1,3) - 33,2

(31,8)
Sumy 31,6 32,9 18,5 16,9

kolumn: (30,5) (38,4) (20,3) (18,1)

odpowiednio G:C w A:T, a zatem zwiększają się czę
stości C—»T oraz G—»A. Ponieważ około 90% zmety- 
lowanych nukleotydów C znajduje się w dinukleoty- 
dach CG, a sekwencje niekodujące nie podlegają pre
sji doboru, to po odpowiednio długim czasie sekwen
cje te będą zawierały bardzo nieliczne odcinki CG.

4. Podsumowanie

Intensywne badania struktury genomu oraz rządzą
cych nim zależności przynoszą w ostatnich latach 
ogromny postęp w dziedzinie genetyki molekularnej 
oraz zmieniają dotychczasowe poglądy na budowę 
aparatu genetycznego. Dokonania zespołów naukow
ców pracujących m.in. nad mapowaniem genomów 
organizmów dostarczają ogromnych ilości informacji 
wymagających dokładnej interpretacji i wytłumacze
nia. Wciąż istnieje wiele zagadnień, które czekają na 
opracowanie oraz wątpliwości, które należy wyjaśnić. 
Jednym z takich problemów, ciągle otwartym dla dal
szych badań, są pseudogeny, a szczególnie ich rola 
w tworzeniu nowych genów o nowych funkcjach, a 
więc rola, jaką pseudogeny pełnią w podstawowym 
procesie świata ożywionego —  ewolucji. Obecność 
homologicznych pseudogenów u różnych gatunków 
oraz ocena stopnia ich dywergencji pomaga w usta
leniu przebiegu filogenezy.
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ROŚLINY JAKO KONKURENCI —  ZAGADNIENIE WCIĄŻ MAŁO ZNANE

Zagadnieniem trapiącym wielu ekologów jest zja- od zwierząt, rośliny nie posiadają zdolności porusza- 
wisko konkurencji w świecie roślin. W odróżnieniu nia się, przez co często uważane są za zupełnie nie-
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zdolne do współzawodnictwa. Jest to pogląd najbar
dziej skrajny. Mniej rygorystyczne podejście zakłada, 
że konkurencja jest zjawiskiem rzadko występującym.
Powodem jest presja środowiska, która nie pozwala 
populacjom roślin na osiągnięcie zagęszczenia tak 
wysokiego, by wywołało to negatywne interakcje 
(chodzi tu o niemożność przekroczenia tzw. wartości 
progowej zagęszczenia), a zróżnicowanie wieku, roz
miarów oraz (w pewnym stopniu) fenologii zapobie
ga nakładaniu się nisz. Jeszcze inne stanowisko mówi 
o istnieniu konkurencji jedynie w przeszłości. Dowo
dem na to miałby być względnie stabilny skład obec
nych zbiorowisk roślinnych będący skutkiem wypar
cia roślin, które nie potrafiły utrzymać się w zbioro
wiskach. Pozostałyby zatem te, które posiadają od
powiednie adaptacje.

Mimo przytoczonych wyżej stanowisk, obecność 
konkurencji wśród roślin została niejednokrotnie 
udowodniona, co nie zmienia faktu, że nie jest to zja
wisko łatwe do zgłębienia. Jak definiowana jest kon
kurencja? Liczne definicje rozpatrują zagadnienie na 
poziomie osobnika, bądź —  populacji. Z pierwszej 
grupy wymieńmy często przytaczaną definicję Bego- 
na i Mortimera:

konkurencja jest to suma procesów, w wyniku 
których wzrost rośliny bywa ograniczony przez 
obecność innej.

Natomiast populacyjne podejście reprezentuje 
Odum:

konkurencja to interakcja między dwoma lub 
kilkoma populacjami różnych gatunków wpły
wająca niekorzystnie na przeżywalność i roz
rodczość.

Powstaje pytanie: jak i co sprawia, że rośliny wcho
dzą ze sobą w niekorzystne dla siebie oddziaływania?
Odpowiedź jest następująca —  rosnąc w swoim to
warzystwie (dotyczy to zarówno monokultur, jak i 
mieszanek gatunkowych) zmuszone są korzystać z te
go samego źródła soli mineralnych i wody oraz pro
mieni słonecznych, a także muszą „wypracować" od
powiednią przestrzeń życio
wą kosztem sąsiada. W ten 
sposób, wymagania roślin w 
mniejszym lub większym sto
pniu pokrywają się, co powo
duje wspomniane interakcje.
Należy jednak sprawiedliwie 
przyznać, że rozsądzenie w 
warunkach naturalnych, o ja
ki czynnik toczy się współza
wodnictwo, może sprawiać 
trudność.

Od dawna podejmowane są 
próby zgłębienia istoty kon
kurencji za pomocą modeli, 
czyli uproszczonych opisów 
(matematycznych, graficz
nych) badanych układów.
Klasyczny już model Lotki- 
Volterry bazuje na założeniu,
Że dwa gatunki konkurują, RyC j Kilka możliwych typów oddziaływań konkurencyjnych wśród roślin. Linie ciągłe ozna- 
gdy zwiększenie ilości przed- czają interakcje bezpośrednie, linie przerywane -  interakcje pośrednie. Grot strzałek wskazuje 
Stawicieli jednego Z nich, pro- wpływ pozytywny, kółko -  negatywny. W przypadku (D) konkurencja pozorna pojawia się 
wadzi do zmniejszenia zagę- P°między Pl a Pi (wS Connella 1990, nieco zmienione)

szczenią drugiego. Model ten przez ponad 60 lat 
wpływał na ekologów roślin i zwierząt. Obecnie uwa
żany jest za anachronizm, który zupełnie nie wnika 
w przyczyny oddziaływań a jedynie opisuje zjawisko 
poprzez jego efekty. Poza tym nie da się go zastoso
wać do zbiorowisk wielogatunkowych. Dlatego now
sze modele traktują zagadnienie szerzej, na przykład 
uwzględniając rolę zasobów decydujących o prze
trwaniu populacji na danym siedlisku. Stworzono 
także modele konkurencji między kilkoma gatunkami 
roślin.

Warto wspomnieć o nowatorskim podziale konku
rencji wśród roślin zaproponowanym przez Connella. 
Otóż, oprócz tradycyjnie rozumianej konkurenci, wy
różnia on konkurencję pozorną (ryc. 1). Konkurencja 
w rozumieniu tradycyjnym oznacza bezpośrednie 
negatywne oddziaływanie dwóch roślin na siebie, 
czyli interferencję (ryc. 1A) oraz oddziaływanie po
średnie przez wspólne korzystanie z tych samych za
sobów będących w niedoborze (światło, woda, sole 
mineralne) (ryc. IB). Konkurencja pozorna obejmuje 
dwa sposoby oddziaływań pośrednich. Po pierwsze, 
konkurujące rośliny wpływają na siebie przez jednego 
lub kilku wspólnych wrogów (roślinożercy, pasożyty, 
patogeny) (ryc. 1C). Po drugie, konkurujące gatunki 
żyjące na tym samym poziomie troficznym, wpływają 
na siebie przez inne gatunki z tego samego poziomu 
troficznego: jeżeli gatunki P j i P2 wpływają na siebie 
dodatnio, a gatunki P2 i P3 —  ujemnie, to gatunki Pi 
i P3 mogą wykazywać pośrednie negatywne oddzia
ływanie (ryc. ID).

Stopień natężenia konkurenq'i najlepiej wyrażają 
tzw. mierniki. Zaliczane są do nich:

(a) płodność —  liczba nasion, którą wytwarza roz
mnażający się osobnik,

(b) plon —  ilość produkowanej biomasy nad- i (lub) 
podziemnej,

(c) śmiertelność —  całkowita liczba osobników obu
mierających bądź tych, które giną w poszczególnych 
klasach wieku czy też stadiach rozwojowych lub

Koa karencja K oakarencja p o zo m

tw to y
(A) ^
Interferencja:
oddziaływania
bezpośrednie

(B)
Eksploatacja: 
oddziaływania 
pośrednie 
pracz wspólne 
korzystanie z 
asobów

(C)
Oddziaływania 
pośrednie przez 
wspólnych 
wrogów

(D) Oddziaływania 
pośrednie przez inne 
gatunki z tego samego 
poziomu troficznego

Wrogowie 
M h n ln i (W): 
roślinaaercy,
p«*“*y<y.
organizmy
chorobotwórcze

Rośliny (P)

Zasoby
środowiska (Z)



Wszechświat, 1.100, nr 10-12/1999 221

przeżywalność —  ilość osobników przeżywających w 
danej populacji, w jednostce czasu,

(d) tempo rozwoju osobników (w tym zdolność 
osiągania fazy generatywnej).

Wymienione mierniki uzyskiwane są w trakcie pro
wadzonych obserwacji i eksperymentów, które mają 
na celu zbadanie oddziaływań konkurencyjnych. Ob
serwacje mają mniejsze znaczenie, gdyż rzadko de
monstrują podstawowe mechanizmy konkurencji, je
dynie je sugerując. Natomiast eksperymenty, i to do
piero długoterminowe, są najlepszym sposobem ba
dania konkurencji. Należy dodać, że najwartościo
wsze rezultaty dają doświadczenia prowadzone w 
naturalnych zbiorowiskach. Jednak ze względu na 
związane z tym trudności (dotyczą one odróżniania 
czynników, o które toczy się konkurencja, od innych 
możliwych przyczyn ujemnej korelacji w występowa
niu gatunków), najczęściej konkurencja jest badana w 
warunkach laboratoryjnych (doświadczenia wazono
we) i ogrodowych (poletka doświadczalne).

Najważniejszą rolę w tych działaniach odgrywa 
niewątpliwie manipulowanie zagęszczeniem. Doty
czy to zarówno badania konkurencji wewnątrzgatun- 
kowej, jak i międzygatunkowej. W obu przypadkach 
badanie może polegać na usuwaniu niektórych kom
ponentów zbiorowisk, w celu poznania reakcji roślin, 
które pozostają, usuwaniu korzeni odpowiednich 
osobników, co potwierdza częste pojawianie się kon
kurencji korzeniowej o zasoby znajdujące się w glebie 
—  wodę i substancje mineralne oraz dosiewaniu (do- 
sadzaniu) dodatkowych roślin. Wzrost zagęszczenia 
roślin w monokulturze powoduje:

— zmniejszenie zdolności kiełkowania wytworzo
nych przez nie nasion,

—  spadek przeżywalności siewek,
— wzrost liczby roślin nie osiągających fazy gene

ratywnej,
— zmniejszenie ilości produkowanych nasion przy

padającej na reprodukującego się osobnika.
Eksperymenty można przeprowadzić zarówno na 

roślinach jednorocznych (np. taszniku pospolitym Ca- 
psella bursa-pastońś), jak i bylinach (np. babce zwyczaj
nej Plantago major).

Do układów wielogatunkowych dostosowane są 
ściśle laboratoryjne badania konkurencji zwane seria
mi wymiennego udziału de Wita. Wielkością stałą 
jest tu sumaryczne zagęszczenie wysiewanych w mie
szance nasion dwóch gatunków. Zmieniają się zaś (od 
0  do 100%) proporcje obu komponentów mieszanki. 
Miernikiem konkurencji jest płodność roślin obliczana 
przy końcu sezonu wegetacyjnego. Metoda de Wita 
pozwala przewidywać wyniki konkurencji między 
dwoma gatunkami w mieszance, na podstawie sto
sunku liczbowego wysianych nasion obu gatunków 
(proporcja początkowa —  wkład) oraz stosunku na
sion zebranych pod koniec sezonu wegetacyjnego 
(proporcja końcowa —  zysk). Jeżeli obie wartości są 
jednakowe, wówczas skład ilościowy mieszanki jest 
trwały i nie ulegnie zmianom w kolejnych pokole
niach. Natomiast pojawienie się rozbieżności między 
wkładem a zyskiem, to następstwo wypierania jed
nego gatunku przez drugi. Najważniejsze jest w tej 
metodzie takie dobranie wielkości zagęszczenia cał
kowitego, aby konkurencja była nieunikniona.

Inną metodą służącą badaniu konkurencji mię
dzygatunkowej jest zwiększenie zagęszczenia osobni
ków jednego z gatunków. Zmianie ulega tu zarówno 
zagęszczenie osobników w mieszance, jak i wzajemne 
proporcje jej komponentów. Dla przykładu, wazon 
doświadczalny z hodowaną mieszanką dwugatunko- 
w ą zawiera 100 osobników gatunku A i 50 —  gatun
ku B. Jeżeli zwiększymy liczbę okazów gatunku B o 
50, zmianie ulegną: ogólne zagęszczenie osobników 
w wazonie (ze 150 do 200 osobników na wazon) oraz 
proporcjonalny udział w mieszance gatunku B w sto
sunku do gatunku A wzrastając z 1/3 do 1/2.

Również na obszarze z naturalną roślinnością moż
liwe jest zaobserwowanie zmian całkowitego zagęsz
czenia roślin, proporcji pomiędzy gatunkami oraz 
często wiążących się z tym zmian kondycji osobni
ków. Dzieje się to na skutek wkraczania przedstawi
cieli nowych gatunków. Przykładem takich zjawisk 
niech będzie łąkowa populacja niezapominajki błotnej 
Myosotis palustńs. Udział osobników kwitnących i 
owocujących może w niej wynieść nawet 60-70%. 
Gdy jednak zaczynają intensywnie rozwijać się turzy
ce, w populacji Myosotis palustńs obniża się frakcja 
osobników kwitnących do 5-10%. Podobnie reaguje 
niezapominajka w źródlisku na silny wzrost jaskra 
rozłogowego Ranunculus repens.

W konkurencji dużą rolę odgrywa wielkość roślin 
we wczesnych fazach rozwojowych. Rośliny większe 
łatwiej znoszą skutki oddziaływań konkurencyjnych. 
Duże znaczenie ma też pierwszeństwo pojawiania się 
na danym siedlisku. Siewka kiełkując wcześniej, uni
ka konkurentów, a mając dobry dostęp do zasobów 
rośnie szybko i przeważa rozmiarem nad rośliną po
jawiającą się później.

Warto też wspomnieć o zweryfikowaniu ważnej hi
potezy, według której intensywna konkurencja zacho
dzi jedynie w latach silnego niedoboru zasobów. Ba
dania przeprowadzone na jednorocznej pustynnej 
ostnicy Stipa capensis, nie potwierdziły tej hipotezy. 
Okazało się, że najintensywniejsze oddziaływanie 
konkurencyjne zachodziło przy wysokiej dostępności 
wody deszczowej, która była przedmiotem współza
wodnictwa.

W badaniu konkurencji możliwe jest wykorzysty
wanie przyrządów. Przykładowy przyrząd służy do 
pomiaru siły mechanicznej rozrastających się pędów 
i ma postać stożkowatej ramy z ułożonymi w rzędach 
otworami zasłoniętymi przezroczystym tworzywem 
sztucznym. Stożek nakładany jest na doniczkę, w któ
rej wysiewa się nasiona. Rosnące siewki otwierają ok
na, wkładając w to mierzalną siłę. Rośliny o poznanej 
w ten sposób wspomnianej sile, można następnie 
poddać eksperymentowi konkurencyjnemu, uprawia
jąc je w odpowiednich mieszankach gatunkowych. 
Okazuje się, że istnieje pozytywna zależność między 
tempem przebijania się a osiąganiem dominacji w 
układzie konkurencyjnym.

Badania eksperymentalne i obserwacje wskazują, że 
efektem konkurencji jest wyraźne zawężenie granic 
tolerancji poszczególnych gatunków. Wiele z nich 
wykazuje w ten sposób dwie amplitudy: ekologiczną 
i fizjologiczną. Pierwszą —  rosnąc w układzie kon
kurencyjnym z przedstawicielami innych gatunków, 
drugą —  gdy hodowane są na poletku w monokul



222 Wszechświat, 1.100, nr 10-12/1999

turze. Jedynie u gatunków o dużej sile konkurencyjnej 
obie amplitudy pokrywają się. Najczęściej, rośliny 
rosną po prostu tam, gdzie zostają zepchnięte przez 
swoich konkurentów. Sytuacja skrajna ma miejsce, 
gdy optimum ekologiczne leży w pobliżu fizjologi
cznego minimum.

Podejmowane były próby porównania konkurencji 
wewnątrz- i międzygatunkowej pod względem inten
sywności. Podzieliło to ekologów na dwa obozy. Zda
niem pierwszego —  silniejsze są oddziaływania mię
dzy osobnikami różnych gatunków. Zdaniem drugie
go obozu, sytuacja przedstawia się zgoła odwrotnie,

to znaczy konkurencja wzmaga się, gdy potrzeby ży
ciowe roślin pokrywają się, co z pewnością ma miej
sce w przypadku obecności przedstawicieli tego sa
mego gatunku. Idąc tym torem, można określić in
tensywność konkurencji między parami roślin róż
nych gatunków zależnie od stopnia ich podobień
stwa, to znaczy podobieństwa nisz i możliwości kon
kurencyjnych.

Wptyneło 4 X 1999

Mgr Danuta Drzymulska jest asystentką w Zakładzie Botaniki In
stytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

JO A N N A  N IEM IEC (Kraków)

O TYM, JAK KSZTAŁT W PŁYW A NA FUNKCJĘ KOMÓRKI LEYDIGA

W  artykule „O «rozmowach», jakie prowadzą ko
mórki" (Wszechświat 11/1998) wspominałam o tym, 
że otoczenie może wpływać na zmiany kształtu ko
mórki, zaś zmiany kształtu mogą pociągać za sobą 
zmiany w jej funkcjonowaniu (przez otoczenie rozu
miem sąsiednie komórki oraz substancję pozakomór- 
kową).

Znajdująca się w tkance komórka, stanowi element 
większego kontinuum jakim jest system macierzy tkan
kowej (ryc. 1). W skład tego systemu wchodzą: cyto-

CAM

PO ŁĄCZENIA ZAM YKAJĄCE, 
PO!j \CZEN1A SZCZELINO W E. 

DESM O SOM Y
CYTOSZKIELET

MACIERZ JĄDROWA

szkielet komórki, który z jednej strony łączy się po
przez białka adhezji komórkowej z cytoszkieletem są
siednich komórek oraz z substancją pozakomórkową, 
z drugiej zaś z macierzą jądrową. Patrząc w ten sposób 
na tkankę możemy powiedzieć, iż jest ona siecią zbu
dowaną z macierzy jądrowej, białek cytoszkieletu i 
substancji pozakomórkowej, w której błona komórko
wa wydziela funkcjonalne kompartmenty jakimi są ko
mórki. Taki sposób ujęcia zagadnienia pozwoli, jak są
dzę, lepiej zrozumieć dlaczego kształty komórek mogą 

zmieniać ich funkcje.
Początkowo sądzono, iż substancja poza- 

komórkowa (macierz pozakomórkowa, ex- 
tracellular matrix, ECM) jest jedynie ruszto
waniem dla komórkowych składników 
tkanki. Z czasem przekonano się jednak, iż 
wpływa ona na kształt, rozwój (uczestniczy 
w procesach różnicowania, proliferaqi czyli 
namnażania komórek oraz morfogenezy) i 
metaboliczne funkcje komórek. ECM jest 
zbudowane z białek strukturalnych jakimi 
są: laminina, fibronektyna, kolagen i elasty- 
na zanurzonych w uwodnionym żelu poli
sacharydowym. Polisacharydy (glikozami- 
noglikany) wchodzące w skład ECM wystę
pują w formie proteoglikanów (nie zaś wol
nych łańcuchów patrz ryc. 2). Skład ECM, 
oraz jego wygląd i funkcja są różne w róż
nych tkankach, a także w tych samych tkan
kach należących do organizmów różnych 
gatunków. Generalnie rozróżniamy dwa ty
py ECM: trójwymiarową macierz otaczającą 
komórki mezenchymalne (ryc. 3a) oraz 
dwuwymiarową błonę podstawną (ryc. 3b). 
Jak pokazały wyniki licznych doświadczeń 
błona podstawna nie tylko ułatwiała przy
leganie komórek epitelium do otaczającej je 

Ryc. 1. Schemat system u m acierzy tkankowej. Macierz jądrow a łączy się zcy to- tkanki łącznej ale także pełni rolę selektyw- 
szkieletem, który z kolei łączy się z substancją pozakom órkow ą poprzez powie- nego filtra, bierze udział W rozprzestrzenia- 
rzchniowe m olekuły adhezyjne, należące do dwóch podstaw ow ych grup: SAM  niu, różnicowaniu i przyleganiu komórek 
(ang celi -  substrate adhesion m olecules), dzięki którym kom órka tworzy połą- Q raz  ■ s(. rezerwuarem dla czynników wzro- 
czenia z ECM i CAM  (ane. celi -  celi adhesion molecules) pozwala ące komórce . J J
tworzyć połączenia z sąsiednimi kom órkam i stu (uważa się, ze może ona zawierać trans-
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rdzeń białkowy

Glikozaminoglikany (duże, ujemnie naładowane, nie 
rozgałęzione łańcuchy polisacharydowe złożone z powtarzających się jednostek disacharydowych 
takich jak siarczan heparanu, siarczan chondroityny, czy hialuronian. Spośród wyżej wymienionych 
jedynie hialuronian może występować w  form ie nie związanej z proteoglikanami)

Ryc. 2. Schemat przedstawiający budowę proteoglikanu 

a) T ró jw y m iaro w a m acie rz  o ta cz a ją ca  kom órki m ezenchym alne

Główne składniki ECM  mezenchymałnego:
♦ k o la g e n  I (inne typy  kolagenu obecne są w  wyspecjalizowanych typach macierzy) 
♦ fib ro n e k ty n a
♦p ro te o g lika n y  zawierające siarczan heparanu

Ryc. 3. Dwa typy ECM

formujący czynnik wzrostu (3 (TGF P), epidermalny 
czynnik wzrostu (EGF), insulinopodobny czynnik 
wzrostu —  1 (IGF-1), zasadowy, fibroblastyczny czyn
nik wzrostu (bFGF), płytkowy czynnik wzrostu 
(PDGF). Zgodnie z powyższym można przypuszczać, 
iż wrażliwe na działanie hormonów i czynników wzro
stu nabłonki (np. nabłonek kanalika nasiennego) mogą 
ulegać wpływom substancji biologicznie aktywnych 
znajdujących się w błonie podstawnej jak i samej błony 
podstawnej. Dlatego tak ważne są badania mające na 
celu odróżnienie tych oddziaływań.

Wnętrze komórki wypełnia składnik macierzy tkan
kowej, jakim jest cytoszkielet. Jest on dynamiczną 
strukturą odpowiedzialną, między innymi, za prze
mieszczanie organelli komórkowych w obrębie cyto
plazmy (dzięki istnieniu tzw. białek kroczących po
ruszających się po traktach wyznaczonych przez 
włókniste struktury cytoszkieletu), procesy endocyto-

zy receptorowej (przenoszenia ligandów 
związanych z receptorem do wnętrza ko
mórki w pęcherzykach otoczonych błoną 
komórkową —  patrz Wszechświat 11/1998 
„O «rozmowach», jakie prowadzą komór
ki"), stanowi ponadto rusztowanie dla wie
lu enzymów macierzy cytoplazmatycznej 
zapewniając jej tzw. mikrokompartmenta- 
cję. Cytoszkielet jest budowany przez trzy 
zasadnicze elementy strukturalne: filamen- 
ty (włókniste struktury) zbudowane z 
aktyn, mikrotubule zbudowane z tubulin 
(komórkowe „mikrorurki") oraz filamenty 
pośrednie zbudowane, w zależności od po
chodzenia komórki, z białek takich jak: 
cytokeratyna, wimentyna, desmina. Powy
ższe białka (wraz z białkami towarzyszą
cymi) grupują się w agregaty cząsteczek i 
tworzą struktury cytoszkieletu. Taka budo
wa zapewnia możliwość szybkiego rozpa
du włókien na pojedyncze cząstki (mono
mery i oligomery) i szybkiego odtwarzania 
budowanych przez nie, nawet złożonych i 
uporządkowanych układów. Obok białek 
zaangażowanych w tworzenie struktur 
cytoszkieletu występuje wiele innych bia
łek (towarzyszących), bardzo ważnych dla 
utrzymania jego funkcji. Są one odpowie
dzialne za stabilizację i degradację cytosz
kieletu, przyczepianie struktur błoniastych 
do jego elementów oraz za szereg innych 
funkcji. Mając to na względzie można po
dejrzewać, że zmiany kształtu komórek po
łączone z przegrupowaniami cytoszkieletu 
będą pociągać za sobą zmiany w ich fun
kcjonowaniu.

Połączenie pomiędzy składnikami macie
rzy tkankowej jakimi są ECM i cytoszkielet 
zapewniają powierzchniowe molekuły ad- 
hezyjne. Są to cząsteczki, za pomocą których 
komórki łączą się z substancją pozakomór- 
kową (ang. celi —  substrate adhesion mole- 
cules SAMs) lub sąsiednimi komórkami 
(ang. celi — celi adhesion molecules CAMs). 
CAMs podzielono na cztery grupy: 1) zależ
ne od wapnia, kadheryny, 2) niezależne od 
wapnia, CAM z nadrodziny immunoglobu- 

lin, N-CAM 3) integryny, LA-1, receptor fibronektyny 
4) inne, które strukturalnie nie są podobne do żadnej 
z poprzednio wymienionych grup i w większości przy
padków także do siebie nawzajem, CD-44, transbłono- 
we proteoglikany. Do SAMs zalicza się receptory błony 
plazmatycznej, jak i strukturalne składniki ECM. Na
leży tu jednak zaznaczyć, iż podział tu przedstawiony 
(jak większość schematów próbujących opisać naturę) 
jest podziałem sztucznym. Molekuły zaliczone do jed
nej grupy są odpowiedzialne za tworzenie połączeń 
przypisanych grupie drugiej, zgodnie z tym integryny 
zaliczone wyżej do CAMs łączą cytoszkielet z fibrone- 
ktyną czyli białkiem substancji pozakomórkowej.

Integryny są rodziną molekuł adhezyjnych zaanga
żowanych w formowanie kontaktów międzykomór
kowych oraz połączeń komórka-substancja pozako- 
mórkowa. Łączą się z aktynowym komponentem

b ) B łon a  podstaw na w chodząca w in te ra k c ję  z kom órkam i epitelium

blaszka jasna (lamina lucida) L.............
blaszka gęsta (lamina densa)

i1 warstwa wlókienek kolagenowych

...... ~...........“  H
kolagen IV ♦ w y p u s tk i podstawnej części 

kom órek nabłonkowych
♦  lam inina 
♦p ro te o g lika n y
♦  fibronektyna
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wane in vitro (o regulacji funkcji komórek Ley
diga czytelnik może się dowiedzieć z artykułów: 
„Jak podwzgórze i przysadka mózgowa wpływa
ją na funkcję gonady męskiej", Wszechświat nr 
12/98 oraz „O tym jak makrofag rozmawia z ko
mórką Leydiga",, Wszechświat 1/99). Prowadzo
no cztery rodzaje hodowli: kontrolne (na szkle), 
stymulowane przez LH, na podłożu fibronektyny 
oraz takie, w których zastosowano podłoże fibro
nektyny oraz stymulację przez LH (ryc. 5). Ob
serwowano zmiany kształtu komórek Leydiga, 
zmiany rozmieszczenia składników cytoszkieletu, 
a także zmiany w ich funkcjonowaniu. Za miarę 
funkcji komórek Leydiga przyjęto ilość wydzie
lanego przez nie testosteronu i estradiolu. Pragnę 
w tym miejscu przypomnieć, że LH jest przysad
kowym hormonem stymulującym komórki Ley
diga do produkcji i wydzielania testosteronu. Fi- 
bronektyna, której użyto w doświadczeniu jako 

Ryc. 4. Schem at kontaktu zogniskowanego. Integryna, tkwiąca w błonie podłoża W  hodowli in uitro, W  Żywym organizmie 
kom órkowej, utrzym uje kom órkę w m iejscu, w iążąc się jednym  końcem  (f„  ^ o) znajduje się w sąsiedztwie komórek Ley- 
z cząsteczkam i m acierzy zewnątrzkomórkowei (lub czasem  z cząstecz- , .  ,  „  . • > ■ , , , , . J
kami na powierzchni innych kom órek), a drugim  z cytoszkieletem . W  dlSa 07 C 6 ). Doświadczenie, ktorego przebieg w 
m iejscu połączenia (integryna -  cytoszkielet) tworzy się w ysoce zorgani- wielkim skrócie tu opisałam, ma na celu odpo

wiedzieć na pytanie, jak składnik substancji poza- 
komórkowej — fibronektyna wpływa na komórki 

Leydiga i jak moduluje działanie LH.
Stwierdzono, że fibronektyna jako podłoże zwię

ksza podstawową i stymulowaną przez LH sekrecję 
testosteronu i estradiolu przez komórki Leydiga (ryc. 
7a). Stwierdzono ponadto, że indukuje ona zmiany 
kształtu tych komórek i zmiany w rozmieszczeniu 
składników cytoszkieletu. Pod wpływem zarówno fi
bronektyny, jak i LH komórki zaokrąglają się (w ho
dowlach kontrolnych są dwubiegunowe), w hodow
lach, w których zastosowano obydwa czynniki razem

zow any agregat cząsteczek zw any kom pleksem  przylegania

cytoszkieletu. Mogą wpływać na morfologię, migracje 
oraz stopień zróżnicowania komórek. Integryny są 
heterodimerami składającymi się z dwóch niekowa- 
lencyjnie połączonych podjednostek a  i p. Cytopla- 
zmatyczna część cząsteczki integryny wiąże się z 
cytoszkieletem. W miejscu połączenia tworzą się wy
soce zorganizowane kompleksy zwane ogniskami 
przylegania (focal adhesions). Takie kompleksy wy
magają zaangażowania cytoplazmatycznych części 
integryn, składników cytoszkieletu, dodatkowo 
stwierdza się w nich obecność między innymi: pa- 
ksyliny, tensyny, winkuliny, niereceptoro- 
wych kinaz tyrozynowych (FAK (ang. focal 
adhesion kinase), kinaza src), małych białek 
G (ras), białek adapterowych (Grb2 (ang. 
growth factor receptor-bound 2 ) oraz aktywa
torów wymiany nukleotydów guanino- 
wych (białek SOS) (ryc. 4). R y c .  5. Schem at doświadczenia: a) hodowle kontrolne; b) hodowle stymulowa-

Czytelników zainteresowanych budową i ne przez LH ; c) hodow le na podłożu fibronektyny; d) hodowle na podłożu fi- 
funkcją pozostałych, wymienionych tu mo- bronektyny, stym ulow ane przez LH 

lekuł adhezyjnych, a także bu
dową i funkcją macierzy ją
drowej odsyłam do fachowej 
literatury. Pragnę natomiast 
przedstawić wyniki ekspery
mentu, który pokazuje, że 
składnik substancji pozako- 
mórkowej, jakim jest fibrone
ktyna, wpływa na kształt i 
funkcje komórek Leydiga po
chodzących od samców nor
nicy rudej (Clethrionomys gla- 
reous). Eksperyment ten wy
konałam w Pracowni Endo
krynologii Zwierząt i Hodow
li Tkanek Instytutu Zoologii 
UJ pod kierunkiem Profesor 
Barbary Bilińskiej.

Modelem doświadczalnym 
były komórki Leydiga hodo- Ryc. 6. Schem at rozmieszczenia składników ECM  w  gonadzie męskiej

Połączenie zam y ka jące

Komorka
Sertoliego

Komorka
Sertoliego

K om orka Komorka
mioidalnar m o id a in ;«
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przyjmują kształty epitelialne. Równolegle ze zmianą 
kształtu komórek zmienia się rozmieszczenie skład
ników cytoszkieletu. Filamenty aktynowe, mikrotu- 
bule i filamenty wimentynowe przechodzą zmiany. 
Od przebiegu równomiernego w całym obszarze cy- 
toplazmy, aż do częściowej, a nawet całkowitej ich 
depolimeryzacji. Wówczas białka (aktyna, a- tubulina 
oraz wimentyna) są widoczne w postaci drobnych 
skupień na terenie całej cytoplazmy lub wokół jąder 
komórkowych (ryc. 7b).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zmiany konfigu
racji cytoszkieletu indukowane zarówno przez LH 
(hormon, działający poprzez receptor błonowy i sty
mulujący sekrecję hormonów steroidowych) jak i po
przez fibronektynę (zastosowaną w hodowlach jako 
podłoże) połączone są ze zwiększoną sekrecją hormo
nów steroidowych przez te komórki. Można zatem 
stwierdzić, że przegrupowania cytoszkieletu są istot
ne dla steroidogennej funkcji komórek Leydiga.

Jednym z możliwych wytłumaczeń roli jaką odgry
wa obkurczenie komórki po depolimeryzacji składni
ków cytoszkieletu może być przybliżenie do siebie 
kropli lipidowych i mitochondriów. Cholesterol bę

dący substratem do produkcji testosteronu i estradio
lu jest przenoszony pomiędzy tymi organellami w 
procesie steroidogenezy (ryc. 8 ).

Innym, hipotetycznym wyjaśnieniem rozpatry
wanego zjawiska może być aktywacja genów odpo
wiedzialnych za proces steroidogenezy na skutek 
zmian naprężeń w komórce do których dochodzi w 
wyniku przegrupowań składników cytoszkieletu. Ko
mórkę można rozpatrywać jako integralny składnik 
macierzy tkankowej, w której informacje są przeno
szone od obszaru peryferyjnego komórki, poprzez cy
toszkielet do systemu macierzy jądrowej (ryc. 1).

Jeszcze innym mechanizmem, mogącym wyjaśnić 
zaangażowanie fibronektyny i cytoszkieletu w zwię
kszenie produkcji hormonów steroidowych przez ko
mórki Leydiga może być aktywacja niereceptorowych 
kinaz tyrozynowych (zaangażowanych w tworzenie 
kontaktów zogniskowanych (ryc. 4)), do której docho
dzi po połączeniu fibronektyny z integryną. Jak dono
szą inne zespoły badawcze fibronektyna, zastosowana 
jako podłoże, może ułatwiać komórkom Leydiga wej
ście w cykl komórkowy (sama fibronektyna, którą w 
tym przypadku można by nazwać czynnikiem kom

petencyjnym, nie stymuluje

T
a

t r t

Zmiany w rozmieszczeniu 
mikrotubul i filamentów 

pośrednich

Q  Zmiany ilości wydzielanego testosteronu i estradiolu proliferacji) po zadziałaniu
czynników indukujących mito
zę (czynników progresyw
nych) obecnych w medium 
znad komórek Sertoliego. Nie 
jest wykluczone, że niektóre 
sygnały wewnątrzkomórkowe 
generowane połączeniem fi
bronektyny z integryną, takie

Q jak podniesienie wewnątrz- 
Zmian w c toszkielecie Zmiany w rozmieszczeniu komórkowego poziomu wa-

. ,  mikrotubul i filamentów pnia, fosforylacja kinazy FAK,
— akt ywacj a kinazy C i inne mo

gą również wspomagać proces 
steroidogenezy. Jest też możli
we, że wszystkie wymienione 
tu mechanizmy są, w jakimś 
stopniu, zaangażowane w re
gulację tego procesu w komór
kach Leydiga (ryc. 9).

Dodatkowo, nadal pozostaje 
nieznanym mechanizm, dzięki 
któremu dochodzi do prze
grupowań cytoszkieletu pod 
wpływem fibronektyny jako 
podłoża. Już pionierzy badają
cy wpływy substancji pozako- 
mórkowej na komórki Leydi
ga stwierdzili, że na sztywnym 
(niepodatnym) podłożu ko
mórki Leydiga są silnie roz
płaszczone, zaś na elastycz- 

Ryc. 7. Schemat przedstawiający: a) zmieniającą się ilość wydzielanego przez komórki Leydiga nym (podatnym) przyjmują 
testosteronu i estradiolu (T) w  hodowlach kontrolnych (na szkle) -  K, hodowlach stymulowa- )csztaJty zaokrąglone Analizu- 
nych przez LH -  LH, na podłożu fibronektyny -  F, oraz takich, w których zastosowano fibro- . y . . '.
nektynę i LH jednocześnie -  F + LH (na schemacie zaznaczono zmiany kształtów kom órek -  od J3C Otrzymane wyniki autorzy 
rozpłaszczonych na szkle, do zaokrąglonych, a wręcz wypiętrzonych na podłożu fibronektyny ci doszli do wniosku, Że 
-  o których wywnioskowano analizując fluorescencyjne obrazy rozmieszczenia składników cyto- kształty tych komórek mogą 
szkieletu),* b) zmiany w rozmieszczeniu składników cytoszkieletu (filamentów aktynowych i 7 glp7p/ qH stosunku o om i edzv 
mikrotubul) oraz zmiany kształtu komórek Leydiga w różnych warunkach hodowli (K, LH, F, ?
F+LH) -  schematy powyższe wykonano w oparciu o analizę w mikroskopie fluorescencyjnym, napinającymi snami genero 
wyznakowanych przeciw ciałam i monoklonalnymi składników cytoszkieletu wanymi przez cytoszkielet a

|l h J

□

F+L H I
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Ryc. 8 . Schem at przedstawiający szlak biosyntezy testosteronu i estradiolu z uwzględnieniem 
organelli kom órkowych, w których zachodzą poszczególne reakcje

przybliżenie
kropli

lipidowych
do

Niereceptorowe kinazy tyrozynowe ' 
(zaangażowane w tworzenie kontaktu 

zogniskowanwgo) po połączeniu integryny z 
fibronektyną generują sygnał zmieniający 

ekspresję genów.

Być może w stymulację 
steroidogenezy 
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dotąd nieznane 
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Ryc. 9. Schem at przedstawiający m echanizm y, które być m oże odpowiadają za to, że podłoże 
fibronektyny stym uluje proces steroidogenezy

przeciwnymi do nich siłami 
pochodzącymi od podłoża, na 
którym komórki są hodowa
ne. Hipoteza ta odwołuje się 
do modelu tensegralnego ko
mórki (ramka la). Jak wiado
mo, na szklanym lub plastiko
wym podłożu komórki roz
przestrzeniają się i spłaszcza
ją, zaś umieszczone na gięt
kim, gumowym podłożu kur
czą się i przybierają kształty 
bardziej sferyczne. To kurcze
nie się powoduje powstawa
nie fałd na giętkim podłożu 
(ryc. 10).

Zgodnie z zaproponowa
nym modelem fibronektynę 
można traktować jako elasty
czne podłoże umożliwiające 
komórce zaokrąglanie się. 
Można dodatkowo podejrze
wać, że zaokrąglenie komórki 
doprowadzi do skurczu izo- 
tonicznego włókien napręże
niowych (stała siła naprężeń a 
zmienia się długość włókien), 
co z kolei spowoduje ich roz
pad. Zgodnie z wcześniej
szym opisem wyników eks
perymentu zaokrąglaniu ko
mórek Leydiga towarzyszył 
rozpad włókien naprężenio
wych.

Należy uzmysłowić sobie 
fakt, iż opisany wyżej mecha
nizm nie jest jedynym możli
wym wytłumaczeniem wpły
wu podłoża fibronektyny na 
kształt cytoszkieletu komórki. 
Sygnałem do jego przegrupo
wań może być także, opisana 
już wcześniej, aktywacja 
niereceptorowych kinaz tyro
zynowych. Dopóki jednak, 
nie jest znaną rola sygnału 
biegnącego od nich, hipotezy 
tej nie można ani zanegować, 
ani też potwierdzić.

Dodatkowo należy podkre
ślić, że we wszystkich rodza
jach hodowli (w tym także w 
hodowlach kontrolnych) do 
pożywki dodawano surowicę 
zawierającą, jak wiadomo, fi
bronektynę. Gdyby zatem, 
słuszna była hipoteza mówią
ca, że sygnałem do (opisa
nych w wynikach) przegru
powań cytoszkieletu jest akty
wacja niereceptorowych kinaz 
tyrozynowych po przyłącze
niu fibronektyny do integry
ny, to należałoby się spodzie-
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TENSEGRALNOŚĆ

Po raz pierwszy pojęcie to sformułował R. Buckminster Fuller. Odnosi się ono do układu, który sam się mechanicznie stabilizuje, 
ponieważ naprężenia rozciągające i ściskające w obrębie struktury są w odpowiedni sposób rozprowadzane i równoważone. Można 
wyróżnić dwa typy konstrukcji tensegralnych:

• Kopuły geodezyjne -  rama ze sztywnych rozpór, z których każda przenosi zarówno rozciąganie, jak i ściskanie.
• Układy stabilizujące się dzięki naprężeniu wstępnemu. Jedne elementy przenoszą tylko siły rozciągające, a drugie -  tylko

ściskające.

KOMÓRKA JAKO STRUKTURA TENSEGRALNA

• Po przyczepieniu się do plastikowych szalek hodowlanych komórki rozprzestrzeniają się i spłaszczają (komórki rozpłaszczone 
ulegają przeważnie podziałom).

• Na giętkim gumowym podłożu komórki kurczą się i przybierają kształt bardziej sferyczny. To kurczenie powoduje powstawanie
na nim fałd czyli wybrzuszeń. Komórki o bardziej sferycznym kształcie ulegają procesom różnicowania.

t
Na podstawie analizy modelu tensegralnego wywnioskowano, że struktura cytoszkieletu komórki może się zmieniać w wyniku 
zaburzenia równowagi sił działających na jej powierzchnię.

ROLA SKŁADNIKÓW CYTOSZKIELETU JAKO ELEMENTÓW PRZENOSZĄCYCH 
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE I ROZCIĄGAJĄCE

mikrofilamenty
• Powodują naprężenia ściskające (ciągną błonę komórkową i wewnętrzne składniki komórki w stronę jądra).
• Odpowiadają na zakotwiczenie skróceniem i wzrostem izometrycznego naprężenia sieci.
• Wzrost naprężenia wywołany przylgnięciem do podłoża powoduje łączenie się pojedynczych mikrofilamentów kurczliwych

w liniowe wiązki rozciągające się pomiędzy miejscami kontaktowymi (włókna naprężeniowe).

mikrotubule
Przenoszą naprężenia rozpinające (są ściskane), 

filamenty pośrednie
Łączą mikrotubule z mikrofilamentami, błoną, jądrem komórkowym. Spełniają też rolę elementów odciągających, usztywniając i mo
cując jądro na miejscu.

Jak widać, większość zagad
nień tu poruszonych wymaga 
jeszcze eksperymentalnego roz
strzygnięcia. Wiemy coraz wię
cej na temat regulacji funkcji 
komórek. Jednak każde nowe 
odkrycie każe nam stawiać no
we pytania. Trudno zatem 
oprzeć się wrażeniu, że wraz ze 
wzrostem ilości zgromadzo
nych informacji wzrasta także 
świadomość ogromu naszej 
niewiedzy.

Składam serdeczne podziękowania
Kierownikowi Pracowni Endokrynologii
Zwierząt i Hodowli Tkanek Instytutu
Zoologii U] Pani Prof. dr hab. Barbarze

, Bilińskiej za pomoc podczas pracy do- 
Ryc. 10. Schemat wyjaśniający sposób, w jaki elastyczne podłoże ułatwia elementowi tensegral- alnej oraz za konsultację przy
nemu zm ianę kształtu ze spłaszczonego na wypiętrzony redagowaniu niniejszego artykułu.

wać, iż również w hodowlach kontrolnych dojdzie do 
podobnych zmian. Ponieważ także w tych hodowlach 
może dojść stymulacji integryn poprzez obecną w po
żywce fibronektynę.

Wpłynęło 20 X 1999

mgr Joanna Niemiec jest zatrudniona w Pracowni Radiobiologii 
Klinicznej w Centrum Onkologii w Krakowie

FI >F2

siła F2

komórka
rozpłaszczona

element 
wypiętrza się

fałdowanie podłoża

sztywne pręty przenoszące naprężenia ściskające 
(rozciągają, czyli napinają elastyczne elementy)

elastyczne elementy ściskające sztywne rozpory 
(w odpowiedzi na rozciąganie)
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A GN IESZKA PALUCHA, KRZYSZTOF TOKARSKI (Kraków)

GLUTAMATERGICZNE RECEPTORY METABOTROPOWE (mGluR): 
NOWE OBLICZE GLUTAMINIANU —  NOWE PERSPEKTYWY TERAPII

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu wielo
komórkowego jest możliwe dzięki sprawnej i skute
cznej współpracy różnych populacji komórek stano
wiących współdziałające ze sobą systemy tkanek i na
rządów. Podstawowym warunkiem tałdego współ
działania jest istnienie sprawnego systemu wymiany 
informacji międzykomórkowej. Nośnikiem informacji 
są najczęściej substanq'e chemiczne odbierane przez 
specyficzne ugrupowania białek występujących w ob
rębie błony cytoplazmatycznej (domeny białkowe) 
zwane kompleksem receptorowym. Białka komple
ksu receptorowego tworzą niezwykle efektywny sy
stem odbioru, „wzmocnienia" i „tłumaczenia" sygna
łu chemicznego na sygnał zrozumiały dla 
komórki. Za każdy z wymienionych eta
pów przekazywania sygnału odpowie
dzialne jest odrębne białko. Najbardziej 
„zewnętrzną" grupę białek stanowią białka 
receptorowe czyli receptory błonowe. Od
bierają one sygnał chemiczny poprzez przy
łączenie substancji będącej nośnikiem infor
macji do określonego miejsca w obrębie 
zewnątrzkomórkowego fragmentu recep
tora. Rozpoznany przez białko receptoro
we sygnał jest następnie przenoszony na 
odpowiedni przetwarzacz (regulatorowe 
białko G), który powoduje aktywację białka 
efektorowego pełniącego funkcję „wzmac
niacza" sygnału. Białkami efektorowymi są 
kanały jonowe lub enzymy katalizujące re
akcje prowadzące do powstania wtórnych 
przekaźników informacji (m.in.: cAMP, IP3,
DAG, CA2+) uruchamiających dalsze etapy 
przekazywania sygnału w komórce. Każde 
z białek kompleksu receptorowego (białko 
receptorowe, białko G, białko efektorowe) 
odpowiada więc za odebranie sygnału, a 
następnie przeniesienie go na białko są
siednie aż do uzyskania zmian w poziomie 
wtórnych przekaźników indukujących dal
sze etapy przemian chemicznych prowa
dzących w efekcie końcowym do określo
nej zmiany fizjologicznej. Schematyczny 
opis omawianych przemian, na przykła
dzie szlaku aktywaq'i cyklazy adenylano
wej i syntezy cyklicznego AMP jako wtór
nego przekaźnika, obrazuje ryc. 1.

Receptorowozależny przekaz informa- 
q'i związany z regulacją procesów 
wewnątrzkomórkowych jest odpowie
dzialny za utrzymanie hom eostazy na
rządu i całego organizmu. W  ośrodko
wym układzie nerwowym, podobnie jak 
w innych narządach, podstawą utrzyma
nia homeostazy jest dynamiczna równo
waga antagonistycznych systemów kon
trolujących. W mózgu funkcję taką pełnią

pobudzający układ glutaminianergiczny i hamujący 
układ GABAergiczny.

R ola u k ład u  g lu ta m in ia n e rg icz n e g o

Pierwsze doniesienia na temat wpływu glutaminia
nu na ośrodkowy układ nerwowy pochodzą z po
czątku lat 50., lecz ich potwierdzenie nastąpiło do
piero w latach 70., w momencie wprowadzenia an
tagonistów receptorów glutaminianergicznych. Dzi
siaj wiemy, że glutaminian jest głównym neurotrans- 
miterem w systemie aminokwasów pobudzających i

TRANSMISJA SYGNAŁU
5Sygnał zewnętrzny 

(pierwszy przekaźnik

T

Receptor

Przetwornik

i
W zm acniacz 

 ± _______
Fosforylowany
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I
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i
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Ryc. 1. Przykładowy schemat przekazywania sygnału w komórce (opis w tekś
cie). W yjaśnienie skrótów: Rs -  receptor pobudzający, R, -  receptor hamujący, 
Gs -  białko G s (symulujące), Gii -  białko Gi (hamujące), cAM P -  cykliczny AMP, 
PKA  -  kinaza białkow a A
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Ryc. 2. Schemat rozmieszczenia neuronów glutaminianergicz- 
nych w m ózgu szczura (na podstawie Gordon M. Shepherd, Neu- 
robiology, 1994; zm odyfikow ane). Na przekroju strzałkow ym  
zaznaczono: KG, kora gruszkowata; GW, guzek węchowy; CM, 
ciało migdałowate; PR, prążkowie; PD, podwzgórze; HIP, hipo- 
kamp; W, wzgórki czw oracze; M., m óżdżek

występuje w ponad połowie komórek nerwowych 
mózgu ludzkiego (ryc. 2). Receptory aktywowane 
przez glutaminian znajdują się natomiast na niemal 
wszystkich neuronach ośrodkowego układu nerwo
wego. Powszechność występowania kwasu glutami
nowego oraz receptorów glutaminianergicznych w 
mózgu wskazuje, że spełnia on podstawową rolę fi
zjologiczną związaną z pobudzeniem neuronów. 
Dzięki aktywacji odpowiednich receptorów związa
nych z kanałem jonowym glutaminian bierze udział 
w tzw. szybkim przekaźnictwie synaptycznym. Po
nadto glutaminian odgrywa istotną rolę w neuro
toksyczności i innych stanach patologicznych ośrod
kowego układu nerwowego. Aktywacja receptorów 
glutaminianergicznych może bowiem wywołać bar
dzo silne pobudzenie komórek nerwowych, prowa
dzące do neurodegeneracji i śmierci neuronu. Powy
ższe fakty przyczyniły się do ogromnego zaintereso
wania układem glutaminianergicznym i intensywne
go rozwoju badań receptorów aktywowanych przez 
glutaminian.

P o d zia ł re ce p to ró w  g lu tam in ian erg iczn y ch

Układ glutaminianergiczny charakteryzuje się bodaj 
największą różnorodnością budowy i funkcji recep
torów pośród wszystkich układów neurotransmisyj- 
nych w ośrodkowym układzie nerwowym. Jako pier
wsze poznano glutaminianergiczne receptory jonotro- 
powe (iGluR), należące do grupy receptorów, których 
aktywacja prowadzi do otwarcia kanału jonowego, 
przez który odbywa się przepływ jonów zgodnie z 
gradientem stężeń (stąd nazwa receptor jonotropo- 
wy). Klasyfikacja iGluR ulegała w ciągu ostatnich kil
kunastu lat olbrzymim zmianom, wynikającym głów
nie z wprowadzania nowych ligandów o wyższej se
lektywności. Obecnie przyjęty podział iGluR (w któ
rym nazwy receptorów pochodzą od nazw agoni- 
stów), opierający się na budowie receptora oraz ho- 
mologii sekwencji aminokwasowej, wygląda następu
jąco:

1. Receptor NMDA (pobudzany przez kwas N-me-
tylo-D-asparaginowy; NMDA) —  związany z ka
nałami jonowymi przepuszczalnymi dla 
Na+,Ca2+ i K+.

2. Receptory nie-NMDA
a) Receptor AMPA (pobudzany przez kwas a-ami- 
no-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolo-propionowy; 
AMPA) —  związany z kanałami jonowymi prze
puszczalnymi dla Na+, K+ i w przypadku niektó
rych podtypów dla Ca2+.
b) Receptor kainowy (pobudzany przez kwas 
kainowy) —  związany z kanałami jonowymi 
przepuszczalnymi dla Na+, Ca2+ i K+.

W połowie lat 80. pojawiły się pierwsze prace na 
temat receptorów dla glutaminianu związanych nie 
z kanałem jonowym, lecz poprzez białko G z syste
mem wtórnych przekaźników. Nazwano je mGluR 
(z ang. metabotropic glutamate receptors). Intensyw
ne badania ostatnich lat pozwoliły na sklonowanie i 
scharakteryzowanie 8 podtypów tych receptorów 
oraz wielu wariantów powstających w wyniku alter
natywnego składania (ang. splice variants). Każdy z 
kolejno odkrywanych podtypów receptora był ozna
czany kolejnym numerem (mGluRl do mGluR8 ). 
Szczegółowe badania prowadzone na transfekowa- 
nych komórkach nieneuronalnych pozwoliły określić 
różnice w budowie i profilu farmakologicznym po
między poszczególnymi podtypami receptora 
mGluR. Aktualnie obowiązująca klasyfikacja dzieli 
receptory mGluR na trzy grupy zgodnie z homologią 
sekwencji aminokwasowej, profilem farmakologicz
nym oraz typem szlaku przekazywania sygnału we
wnątrzkomórkowego towarzyszącego aktywacji re
ceptora (ryc. 3)

GRUPA I mGluR mGluRl 
mGluR5

GRUPA II mGluR mGluR2 
mGluR3

GRUPA III mGluR mGluR4 
mGluR6 
mGluR7 
mGluR8

B u d ow a recep to ra  m G lu R

Podobnie jak wszystkie receptory metabotropowe 
związane z białkami G, receptory mGluR zbudowane 
są z pojedynczego łańcucha peptydowego charaktery
zującego się obecnością 7 domen hydrofobowych 
przenikających błonę komórkową, połączonych od
cinkami hydrofitowymi, tworzącymi pętle wewnątrz- 
i zewnatrzkomórkowe. Koniec aminowy tego łańcu
cha znajduje się zewnątrzkomórkowo, a koniec kar
boksylowy —  wewnątrzkomórkowo. Ogólne cechy 
budowy receptora mGluR wskazują na jego podo
bieństwo do innych receptorów metabotropowych, 
szczegółowe badania mGluR dowodzą jednak, że jest 
receptorem strukturalnie odrębnym. Przede wszys
tkim, receptor mGluR (zbudowany z 872 do 912 reszt
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Ryc. 4. Schemat budowy glutaminianergicznego receptora m etabotropowego 
(opis w  tekście), (na podstaw ie P. C onn i J.P. Pin, Pharmacology and functions o f 
metabotropic glutamate receptors, 1997; zm odyfikowane)

aminokwasowych) jest znacznie dłuższy od typowe
go receptora metabotropowego złożonego z 402 do 
590 aminokwasów. Ponadto mGluR nie wykazuje ho- 
mologii sekwencji do innych receptorów metabotro
powych. Charakterystyczną cechą jego budowy jest 
bardzo długi zewnątrzkomórkowy odcinek N-końco- 
wy (ryc. 4), w obrębie którego znajdują się dwie glo- 
bulame domeny tworzące strukturę zawiasu (ang. 
hinge region), będącą prawdopodobnie miejscem 
wiązania glutaminianu. Charakterystyczną cechą 
końca aminowego jest również obecność 19 domen 
bogatych w cysteinę, wykazujących niezwykle wyso
ką zgodność homologii u wszystkich podtypów 
mGluR. Jeśli chodzi o powiązanie z białkiem G, klu
czową rolę wydaje się odgrywać druga pętla we
wnątrzkomórkowa (i2) (ryc. 4). Nie wyjaśniono jak 
dotychczas mechanizmu indukowania konformacyj-

nych zmian w tym obrębie, zwłaszcza że 
jest on odległy przestrzennie od miejsca 
wiązania glutaminianu. Przypuszcza się, że 
zewnątrzkomórkowy region zawiasowy 
odpowiada za związanie, a następnie pu- 
łapkowanie glutaminianu. Pułapkowanie 
polega na zajściu zmian konformacyjnych 
uniemożliwiających odłączenie się cząste
czki glutaminianu. Opisuje się je czasem ja
ko zamykanie muszli małża. Związana w 
ten sposób cząsteczka glutaminianu jest na
stępnie transportowana w region domen 
transbłonowych, gdzie zachodzą dalsze 
etapy zmian konformacyjnych receptora. 
Inna hipoteza mówi, że zewnątrzkomórko
wy region bogaty w reszty cysteinowe od
powiada za wywołanie ogromnej zmiany 
konformacyjnej białka receptorowego, 
obejmującej również region transbłonowy.

M ech an izm  p rzek azy w an ia  
sy g n ału  w ew n ątrzk o m ó rk o w eg o  
p rz y  u d zia le  m G lu R

Pierwsze doniesienia dotyczące przeka
zywania sygnału w komórce przez mGluR 
wskazywały na powiązanie tych recepto
rów ze szlakiem aktywacji PLC (fosfolipa- 
zy C) prowadzącej do wzrostu poziomu 
IP3 w komórce. Późniejsze badania po
twierdziły te obserwacje, ale tylko dla re
ceptorów grupy I (mGluRl i mGluR5). Po
zostałe podtypy receptora okazały się być 
powiązane ze szlakiem cyklazy adenylano- 
wej i cyklicznego AMP.

Mechanizm przekazywania sygnału przez re
ceptory grupy I mGluR

Wszystkie poznane dotychczas podtypy 
receptorów grupy I mGluR, łącznie z wa
riantami splicingowymi, powiązane są ze 
szlakiem aktywacji PLC. W  tym wypadku 
aktywacja białka receptorowego prowadzi 
do przeniesienia sygnału na białko Gq. Biał
ko to, podobnie jak i inne typy białek G, 
składa się z trzech podjednostek: a, (3 i y. 

Aktywacja białka G prowadzi do oddysocjowania 
podjednostki a  od dimeru (i-y. Podjednostka a  bierze 
następnie udział w przekazaniu sygnału na białko 
efektorowe, jakim w tym wypadku jest fosfolipaza C 
(PLC). Enzym ten katalizuje reakq'ę hydrolizy fosfa- 
tydyloinozytolo(4,5)bisfosforanu, prowadzącej do po
wstania aż dwóch wtórnych przekaźników: trifosfoi- 
nozytolu (IP3) i diacyloglicerolu (DAG). IP3 po uwol
nieniu do cytozolu łączy się z określonym receptorem 
na powierzchni błony siateczki śródplazmatycznej, 
powodując uwolnienie Ca2+ z magazynów wewnątrz
komórkowych. DAG pozostaje natomiast w plazma- 
lemmie, gdzie odpowiada za aktywację kinazy biał
kowej C (szczegółowy, a zarazem bardzo przystępny 
opis omawianych procesów przekazywania sygnału 
w komórce znajdzie czytelnik w książce Molekularne
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mechanizmy przekazywania sygnałów w komórce pod re
dakcją Liliany Konarskiej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1995). Badania receptorów grupy I 
mGluR wskazują, że ich aktywacja prowadzi nie tyl
ko do wzrostu IP3, ale również cyklicznego AMP, bę
dącego przekaźnikiem innego szlaku przekazywania 
sygnału związanego z aktywacją cyklazy adenylano
wej. Nie udało się jednak udowodnić bezpośredniego 
związku receptorów I grupy z białkiem Gs pośredni
czącym w aktywacji tego białka, aczkolwiek ich ist
nienie nie jest wykluczone. Bardziej prawdopodobny 
jest jednak mechanizm aktywacji cyklazy adenylano
wej na drodze pośredniej, np. przy udziale aktywo
wanej na szlaku IP3 kinazy białkowej C, która ma 
zdolność do aktywacji niektórych izoform cyklazy 
adenylanowej. Nie należy bowiem zapominać, że re
akcje chemiczne towarzyszące powstawaniu prze
kaźników informacji na poszczególnych szlakach 
przekazywania sygnału opisywane są schematycznie 
i nie przebiegają w oderwaniu od innych przemian 
chemicznych w komórce. W różnych układach recep
torowych wykazano wielokrotnie istnienie ścisłej 
współpracy pomiędzy poszczególnymi szlakami 
przekazywania sygnału, określanej dialogiem recep
torowym (ang. cross talk). W badaniach receptoro
wych często niezbędne jest branie pod uwagę istnie
nia takiego „dialogu". Powoduje to wprawdzie po
zorne zagmatwanie podręcznikowego schematu 
przemian biochemicznych, ale dzięki temu schemat 
ten staje się bliższy prawdzie.

Badania receptorów mGluR grupy I wykazały, że 
ich aktywacja wiąże się również z hamującym dzia
łaniem na kanał K+. Mechanizm tego procesu nie jest 
w pełni udowodniony, ale wydaje się, że 
odbywa się on na zasadzie bezpośredniej 
interakcji białka G z kanałem K+ i/lub akty
wacji tego kanału przez PKC, powstający 
w efekcie aktywacji receptora mGluRl i 
mGluR5.

Mechanizm przekazywania sygnału przez re
ceptory grupy II i III mGluR

Mechanizmy przekazywania sygnału 
przez receptory grup II i III mGluR nie róż
nią się między sobą. Aktywacja tych recep
torów prowadzi do przeniesienia sygnału 
na białko G, („i" oznacza „hamujący", z 
ang. inhibitory), a następnie przy udziale 
wolnej podjednostki a  tego białka na cy- 
klazę adenylanową, spełniającą w tym wy
padku funkcję białka efektorowego (patrz 
ryc. 1). Typ białka G, z jakim powiązana 
jest cyklaza adenylanowa, decyduje o jej 
aktywacji (białko Gs) lub hamowaniu (biał
ko G j ) .  W przypadku mGluR grupy II i III 
dochodzi do zahamowania cyklazy adeny
lanowej, co prowadzi do spadku poziomu 
cAMP stymulowanego aktywacją innych 
receptorów.

Aktywacja receptorów mGluR grupy II 
prowadzi ponadto do zahamowania kana
łów Ca2+ typu N. Zjawisko to spełnia pra
wdopodobnie zasadniczą rolę w hamowa

niu presynaptycznego uwalniania glutaminianu, stąd 
receptory grupy II określa się jako hamujące autore- 
ceptory.

R o z m ie sz cz e n ie  recep to ró w  m G lu R

Liczne badania immunohistochemiczne wskazują 
na obecność receptorów mGluR we wszystkich ba
danych regionach mózgu. Receptory mGluR grupy I 
(głównie m G luR la i mGluRS) występują w dużym 
zagęszczeniu na powierzchni kolców dendrytycznych 
i ciał komórkowych neuronów różnych obszarów 
mózgu, głównie móżdżku, wzgórza, obszaru CA1 i 
zakrętu zębatego hipokampa, gałki bladej i opuszek 
węchowych. W mniejszych ilościach występują też w 
korze mózgowej, prążkowiu i podwzgórzu. Recepto
ry grupy I zlokalizowane są z reguły postsynaptycz- 
nie w rejonie określanym jako „pierścień okołosynap- 
tyczny" (ryc. 5). Oznacza to, że nie leżą one w „cen
trum" synapsy, gdzie dominują receptory iGluR 
(AMPA, NMDA), lecz na jej obrzeżach. Aktywacja 
tych receptorów odbywa się więc prawdopodobnie 
w sytuacji, w której występuje nadmiar glutaminianu 
w przestrzeni synaptycznej. Receptory pozostałych 
grup zlokalizowane są głównie presynaptycznie, przy 
czym receptory grupy III leżą bliżej „centrum" syna
psy, natomiast receptory grupy II znajdują się głów
nie na jej obrzeżach lub nawet poza synapsą (ryc. 5). 
Receptory grup II i III znajdują się w dużym zagę
szczeniu w większości badanych regionów mózgu, 
głównie w korze mózgowej, wzgórzu, prążkowiu i 
hipokampie. Ich występowanie potwierdzono nie tyl-

Ryc. 5. Schemat rozmieszczenia receptorów w  synapsie glutaminianergicznej 
(opis w tekście), (na podstawie O.P. Ottersen, The glutamate Synapsę as a Thera- 
peutical Target: Molecular Organization and Pathology o f the Glutamate Synapsę, 
1998; zmodyfikowane)
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ko dla neuronów, ale również dla komórek glejowych 
(zwłaszcza w przypadku mGluR 3). Takie rozmiesz
czenie mGluR grup II i HI potwierdza wyniki badań 
biochemicznych, wskazujących, że podstawową fun
kcją tych receptorów jest udział w regulacji syntezy 
i uwalniania glutaminianu.

Rozmieszczenie mGluR w poszczególnych struktu
rach mózgu zmienia się z wiekiem zwierzęcia. Stwier
dzono, że ilość receptorów m G luRla, mGluR2 i 
mGluR4 jest niewielka w momencie urodzenia, a po
tem w trakcie rozwoju stopniowo wzrasta. Odwrotna 
sytuacja dotyczy receptorów mGluR5 i mGluR3 —  ich 
ilość w trakcie rozwoju stopniowo spada. Omawiane 
typy receptorów znajdują się w tych samych struktu
rach, prawdopodobnie na tych samych neuronach. 
Przypuszcza się zatem, że zmiany ich ilości związane 
z wiekiem mają związek z ich specyficzną funkcją. 
Badanie funkcji receptorów mGluR oraz zmian w ich 
pobudzeniu związanych z wiekiem zwierzęcia jest 
między innymi przedmiotem prowadzonych przez 
nas badań. Wskazują one na przewagę funkcji pobu
dzającej mGluR u młodych zwierząt oraz przewagę 
funkcji hamującej u osobników dorosłych.

Mówiąc o rozmieszczeniu mGluR należy wspom
nieć, że obecność tych receptorów dotyczy nie tylko 
mózgu. Badania immunohistochemiczne wskazują 
jednoznacznie, że receptory mGluR występują rów
nież w sercu. Dotyczy to podtypów mGluRl, 
mGluR2, mGluR3 oraz mGluR5. Powyższe fakty 
wskazują, że receptory mGluR spełniają określoną, 
nieznaną jak dotychczas, rolę w innych niż neuronal- 
ne układach tkankowych.

Z ak o ń czen ie

Odkrycie receptorów metabotropowych dla gluta
minianu przyczyniło się do diametralnej zmiany po
glądów na funkcje aminokwasów pobudzających. 
Okazało się bowiem, że glutaminian bierze udział nie 
tylko w tzw. szybkiej transmisji synaptycznej, ale 
spełnia istotną rolę w modulacji pobudzenia. Odkry
cie receptorów metabotropowych, które modulują

funkcje kwasu glutaminowego jako neurotransmitera 
wydaje się otwierać cały szereg fascynujących możli
wości zastosowania ligandów mGluR w terapii wielu 
schorzeń układu nerwowego.

Obecnie pojawiają się pierwsze prace na temat zna
czenia mGluR dla funkcji mózgu oraz sugestie o mo
żliwym zastosowaniu ago- i antagonistów tych recep
torów w leczeniu i zapobieganiu patologii ośrodko
wego układu nerwowego. Pojawiają się dane wska
zujące na możliwość stosowania związków aktywu
jących mGluR w leczeniu epilepsji, choroby niedo
krwiennej mózgu, chronicznych schorzeń neuro- 
degeneracyjnych oraz schorzeń neuropsychiatrycz
nych takich jak uzależnienia lekowe, stany lękowe czy 
schizofrenia.

Ogromny potencjał terapeutyczny ligandów 
mGluR zadecydował, że badania tych receptorów na
leżą do najszybciej rozwijających się dziedzin neuro- 
science. Jeszcze dziesięć lat temu niewiele osób wie
działo o istnieniu mGluR, obecnie poświęca się im 
międzynarodowe konferencje naukowe.

Prowadzone obecnie badania mGluR skupiają się 
głównie na określeniu funkcji poszczególnych podty
pów receptora. Jest to niestety bardzo utrudnione ze 
względu na brak odpowiednich narzędzi. W przy
padku badań receptorowych narzędziami takimi są 
przede wszystkim selektywne ligandy receptora (ago- 
niści i antagoniści). Dysponujemy wprawdzie od kil
ku lat związkami aktywującymi selektywnie recepto
ry mGluR, żaden z nich nie wykazuje jednak pełnej 
selektywności do konkretnego podtypu mGluR. W 
ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiły się wpraw
dzie pierwsze związki opisane jako selektywni ago- 
lub antagoniści kilku podtypów mGluR, nie wiadomo 
jednak czy spełnią oczekiwania badaczy. Większość 
z nich twierdzi bowiem zgodnie, że lista receptorów 
mGluR nie jest jeszcze zamknięta i w ciągu najbliż
szych lat poznamy kolejne podtypy tego receptora.
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IF PAN w  Krakowie

SEBASTIAN  HO FM AN  (Kraków)

STREFA MIESZAŃCOWA KUMAKÓW

Pytania, czym są i w jaki sposób powstają gatunki 
biologiczne, nie straciły aktualności od czasów Karola 
Darwina. Pojęcie gatunku, narzędzia do opisu różno
rodności, nie jest pojęciem jednoznacznym. Wiele 
dziedzin biologii wypracowało na swój użytek włas
ne definicje gatunku. Rozmaitość ujęć można spro
wadzić do dwu alternatywnych sposobów rozumo
wania. Według jednego, gatunek jest grupa fenoty- 
powo podobnych do siebie osobników, różniących się 
od osobników należących do innych grup. Intuicyjnie 
oczywiste kryterium podobieństwa organizmów uz

nawano już od bardzo dawna za wystarczające kry
terium pozwalające na określenie przynależności gru
powej (gatunkowej), a w konsekwencji na podział 
świata organicznego w hierarchiczne grupy. W przy
rodzie istnieje jednak ogromna zmienność indywidu
alna. Sprawia ona duże kłopoty w określaniu przy
należności gatunkowej według kryteriów morfologi
cznych lub anatomicznych. Wygląd osobników, czyli 
ich fenotyp, nie jest stały. Pojedynczy osobnik zmie
nia swoją postać w czasie. Można to śledzić obser
wując na przykład rozwój owadów (gąsienica, po-
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czwarka i imago), płazów (kijanki i przeobrażone żab
ki), albo prościej, oglądając własne fotografie sprzed 
lat. Spore różnice występują również pomiędzy osob
nikami zaliczonymi do tego samego gatunku. Zwią
zane są one często z dymorfizmem płciowym. Zda
rzało się, że samca i samicę uznawano za odrębne 
gatunki. Osobniki jednej grupy mogą różnić się rów
nież z powodu zasiedlania oddalonych od siebie 
miejsc. Do jednego gatunku trzeba więc zaliczyć 
osobniki znacznie się od siebie różniące. Samo podo
bieństwo nie jest kryterium wystarczającym. Osobniki 
niezwykle podobne mogą stanowić zupełnie odrębne 
gatunki, a podobieństwa mogą wynikać z jednako
wych przystosowań do życia w niewiele różniących 
się siedliskach. Głównym problemem przy stosowa
niu pierwszego ujęcia gatunku jest więc kryterium 
identyczności. Jest ono bowiem nieostre. Trudno po
wiedzieć, jak duża powinna być różnica między osob
nikami, by już zaliczyć je do odrębnych grup.

Podobieństwo pomiędzy osobnikami w większości 
przypadków związane jest z pokrewieństwem, a więc 
z rozrodem i pochodzeniem. Obserwując zachowanie 
się osobników zaliczanych do odrębnych grup, staje 
się jasne, że podobieństwa w grupach i różnice po
między tymi grupami utrzymują się dzięki nieloso- 
wemu kojarzeniu się. Zachodzą one bowiem najczę
ściej w obrębie jednej grupy, co pozwala na zacho
wanie jej indywidualności. W wielu przypadkach nie 
jest to spowodowane jedynie przez fizyczne bariery 
środowiska. Zazwyczaj osobniki różnych gatunków 
żyją blisko siebie, w tym samym siedlisku, a mimo 
to nie kojarzą się ze sobą. Mają one odmienne prefe
rencje rozrodcze. Rozważania powyższe doprowadzi
ły Ernesta Mayra do utworzenia innego ujęcia gatun
ku, według którego gatunkami są  grupy rozrodcze, 
izolowane od innych takich grup. Definicja ta pod
kreśla istotny aspekt życia organizmów, jakim jest 
rozród i dlatego jest ona używana przez biologów. 
Ale i ta definicja nie jest wolna od kłopotów z jej sto
sowaniem. Może być ona stosowana wyłącznie do ga
tunków żyjących współcześnie, a w dodatku rozmna
żających się płciowo. Badanie stopnia izolacji rozrod
czej jest trudne, a eksperymenty przeprowadzane w 
laboratorium nie zawsze są miarodajne. Jest wiele ga
tunków, które można krzyżować w sztucznych wa
runkach, a które w naturze prawie nigdy mieszańców 
nie tworzą. Również obserwacje w terenie mogą da
wać dwuznaczne wyniki. Istnieją bowiem wyraźnie 
odmienne gatunki, które co prawda dają mieszańce, 
ale równocześnie zachowują swoją odrębność.

Jak widać, stopień izolacji rozrodczej pomiędzy 
grupami (gatunkami) może być różny i podobnie jak 
odrębność morfologiczna sprawia kłopoty badaczom. 
Płynność kryterium przynależności gatunkowej doty
czy więc obu definicji gatunku.

Pomimo że obie definicje gatunku zwracają uwagę 
na odmienne aspekty, to jednak w dużej mierze de
finicje te pokrywają się ze sobą. Na ogół określanie 
przynależności gatunkowej za pomocą obu odmien
nych kryteriów daje jednakowe wyniki. Dzieje się tak, 
gdyż podobieństwo pomiędzy osobnikami wynika 
zazwyczaj z pokrewieństwa. Rozważania na temat 
kryteriów przynależności gatunkowej doprowadziły 
do powstania programu badawczego, którego zasad

niczym celem jest dostarczenie odpowiedzi na pyta
nie jajcpowstaj^gatunki^poprzez analizę zagadnienia 
czym są bariery rozrodcze, w jaki sposób one powsta
ją  i jaką rolę gra w nich wybór partnera do rozrodu.

Przyjmuje się, że zazwyczaj gatunki powstają przez 
rozszczepienie gatunku j stniejacego. Istnieje wiele teo
retycznych mechanizmów powstawania gatunku, czy
li specjacji. Jednym z nich jest model specjacji allopa- 
trycznej. Zakłada on rozdzielenie populacji wyjściowej 
poprzez fizyczną barierę środowiskową. W następ
stwie, w obu rozdzielonych populacjach powstają od
mienne adaptacje do różnych siedlisk, w których żyją, 
toteż populacje te różnicują się. Po pewnym czasie, 
jako produkt uboczny, mogą również powstać mecha
nizmy izolujące rozrodczo obie populacje, tak że po 
ponownym zetknięciu się obu populacji nie będą za
chodziły kojarzenia między osobnikami z odrębnych 
grup. Według Theodosiusa Dobzhansky'ego począt
kowo mechanizmy izolujące nie w pełni zapobiegają 
powstawaniu mieszańców. Potomstwo z kojarzeń 
międzygrupowych (heterotypowych) może być go
rzej dostosowane i ma mniejszy sukces rozrodczy w 
porównaniu z potomstwem pochodzącym z kojarzeń 
homotypowych. Będą więc przez dobór faworyzowa
ne osobniki kojarzące się w obrębie grupy, skutkiem 
czego wszelkie różnice pomiędzy tymi grupami, któ
re sprzyjają kojarzeniom homotypowym, będą wzra
stać, co w rezultacie doprowadzi do wzmocnienia ba
rier rozrodczych.

Z teorii Darwina, oraz późniejszych modeli specja
cji, które przyjmują, że gatunki powstają stopniowo, 
można oczekiwać, że pokrewne gatunki znajdują się 
w różnych stadiach dywergencji. Tak też jest istotnie. 
Znana jest spora liczba par gatunków, pomiędzy któ
rymi stopień izolacji rozrodczej waha się w szerokich 
granicach. Pary takich gatunków są szczególnie inte
resujące, gdyż stwarzają możliwość badania przyczyn 
i skutków niepełnej izolacji rozrodczej. Teoria gene
tyki populacyjnej mówi, że swobodne kojarzenia mię
dzy osobnikami z genetycznie odrębnych populacji 
powinny doprowadzić do zniwelowania różnic mię
dzy nimi. Występują jednak w przyrodzie pary ga
tunków o rozmieszczeniu parapatrycznym lub mo
zaikowym, które tworzą mieszańce międzygatun- 
kowe na styku zasięgów, ale równocześnie gatunki 
te zachowują swoją odrębność. Wąskie obszary, gdzie 
występują hybrydy, zostały nazwane strefami mie
szańcowymi. Dotychczasowe badania wykazały mię
dzy innymi, że postulowane przez Dobzhansky'ego 
wzmocnienie różnic pomiędzy rodzącymi się gatun
kami w czasie specjacji allopatrycznej jest problematy
czne. Badania wskazują, że większość istniejących 
stref mieszańcowych nie zmienia swej szerokości. 
Strefy te są utrzymywane w równowadze przez dwie 
przeciwstawne siły: dobór naturalny, działający prze
ciw mieszańcom międzygatunkowym oraz przepływ 
genów z rodzicielskich populacji do wnętrza strefy. 
Taka dynamika stref utrudnia powstawanie barier 
rozrodczych.

Strefy mieszańcowe nie są w Polsce zjawiskiem eg
zotycznym. Jedną z lepiej poznanych stref jest pod
karpacka strefa mieszańcowa pomiędzy dwoma ga
tunkami kumaków: nizinnym Bombina bombina i gór
skim Bombina vańegata.
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Kumaki są płazami o krępym ciele i jaskrawo ubarwioną spodnią stroną ciała (ryc. 1 i 2).
Szary grzbiet i barwne plamy na brzuchu są przystosowaniem do dwóch rodzajów obrony przed drapieżnikami. Grzbiet kumaków 
ubarwiony jest maskująco (ryc. 3). Spód ciała jest natomiast odstraszający. Z ubarwieniem tym związane jest specyficzne zachowanie 
kumaków. W razie podrażnienia wykonują one tak zwany „unken reflex", polegający na wygięciu przodu i tyłu ciała wraz z odnóżami 
do góry i eksponowaniu jaskrawo ubarwionych spodnich części kończyn i podgardla (ryc. 4). Kumaki są jednocześnie zwierzętami 
trującymi. Ich liczne gruczoły jadowe w skórze wydzielają silne jady przy każdym podrażnieniu.
Na podstawie ubarwienia spodniej części dała łatwo zidentyfikować gatunek kumaka. Kumak nizinny (ryc. 1) posiada plamy mniejsze, 

bardziej izolowane od siebie i pokrywające mniejszą powierzchnię brzucha. U kumaka górskiego (ryc. 2) natomiast większość plam 
zlewa się ze sobą. Cechą diagnostyczną dla kumaka górskiego jest między innymi połączenie plam piersiowych z plamami ramieniowymi 
oraz plam znajdujących się na dole brzucha z plamami udowymi. Połączeń takich brak u kumaka nizinnego. Wielu autorów podkreśla 
różnice barwy plam brzusznych. U kumaka nizinnego są one na ogół pomarańczowo-czerwone, u kumaka górskiego żółte. Barwy te 
są jednak, nawet u tego samego osobnika, w różnych okresach życia zmienne, dlatego nie można opierać oznaczania gatunku tylko 
na różnicach w ubarwieniu.

Ryc. 1. Kum ak nizinny. W idoczny brak połączenia plam  jest 
cechą taksonom iczną tego gatunku

Kumaki są płazami szczególnymi. Tworzą one parę 
gatunków siostrzanych, a więc bardzo blisko ze sobą 
spokrewnionych. Gatunki te różnią się jednak wielo
ma cechami fenotypowymi (takimi jak: ubarwieniem 
—  ramka 1, czy zachowaniem —  ramka 2 ), jak i gene
tycznymi. Różnice między kumakiem nizinnym i gór
skim wynikają z przystosowań do odmiennych sied
lisk, w jakich te gatunki najczęściej występują. Kumak 
nizinny zamieszkuje niziny środkowej i wschodniej 
Europy. Można go znaleźć w sporych, stałych i czys
tych zbiornikach wodnych, z bogatą roślinnością 
wodną, takich jak: starorzecza, stawy rybne, czy przy- 
rzeczne rozlewiska na łąkach. Kumak górski nato
miast występuje w górach i wyżynach zachodniej i 
południowej Europy. Zasiedla też Karpaty. Zamiesz
kuje on małe, najczęściej okresowe zbiorniki wodne, 
nieraz o mętnej wodzie, takie jak żwirowiska, glinian
ki, rowy, koleiny i kałuże na polnych drogach.

Zasięgi kumaków zazębiają się wzdłuż szerokiego 
frontu, biegnącego południową krawędzią niziny 
środkowego i dolnego Dunaju i opasującego Karpaty. 
Wszędzie tam, gdzie kumaki się spotykają, dochodzi 
do powstawania mieszańców międzygatunkowych.

Ryc. 2. Kumak górski. W  odróżnieniu od kumaka nizinnego, wię
kszość plam jest połączona ze sobą. W idoczne są również modzele 
na przedramieniu i kciuku, wskazujące, że osobnik ten jest samcem Ryc. 3. Kum ak górski
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Oba gatunki kumaków zamieszkują inne siedliska. Kumak nizinny żyje w dużych, stałych zbiornikach wodnych, górski w małych i 
czasowych. Nic dziwnego, że rozród każdego z tych gatunków przebiega inaczej.
Gody kumaka nizinnego są stosunkowo długie. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest silnie zaznaczony terytorializm. Samce 
określają terytorium za pomocą donośnych i znacznie głośniejszych od kumaka górskiego głosów, które zapewne są również 
sygnałem dla samic.
Gody kumaka górskiego są krótkotrwałe i gwałtowne, jednak mogą się powtarzać po obfitych deszczach w ciągu paru miesięcy. 
Ponieważ zbiorniki, w których odbywają się gody są małe, a zagęszczenie samców w jednym miejscu jest bardzo duże, prowadzi 
to do częstych walk pomiędzy samcami o samicę.
Amplexus kumaków różni się od amplexus innych polskich płazów bezogonowych, z wyjątkiem grzebiuszki ziemnej. Jest on typu 
ingwinalnego, oznacza to, że samiec chwyta samicę w okolicy pachwin (ryc. 5).
Konsekwencją przystosowań do odmiennych zbiorników wodnych, są znaczne różnice w tempie rozwoju obu gatunków. Kumaki 
nizinne składają większą liczbę jaj niż kumaki górskie, jednocześnie jaja te są wyraźnie mniejsze. Rozwój jaj i kijanek kumaka 
górskiego jest znacznie szybszy w porównaniu z kumakiem nizinnym.
Wydaje się, że sposób rozmnażania się kumaka górskiego jest pierwotniejszy, a liczba jaj, czas rozwoju jaj, czy kijanek i inne 
cechy rozrodu kumaka nizinnego, zmieniły się, prawdopodobnie pod wpływem presji drapieżników (takich jak larwy owadów), 
których jest znacznie więcej w siedliskach charakterystycznych dla tego gatunku. Jaja i kijanki kumaka nizinnego są więc narażone 
na drapieżniki. Presja ta spowodowała, że kumak nizinny składa więcej jaj. Jest to jednak związane z mniejszą ich wielkością, a 
co za tym idzie -  wolniejszym tempem rozwoju kijanek. Natomiast w zbiornikach czasowych, z małą liczbą drapieżników, kumaki 
górskie składają mniej jaj, ale znacznie większych. Co za tym idzie -  rozwój kijanek jest dość szybki. Szybki rozwój kijanek kumaka 
górskiego jest wynikiem presji doboru, w postaci czasowośd zbiorników wodnych, w których się rozmnażają.

Ryc. 4. Postawa ostrzegawcza (unken reflex) kumaka górskiego

Z badań laboratoryjnych, jak i z analizy genetycznej 
naturalnych populacji mieszańcowych wynika, że za
równo mieszańce pokolenia Fi, jak i dalszych poko
leń, są płodne.

Badania nad strefami mieszańcowymi zostały zna
cznie ułatwione, odkąd znaleziono różnice genetycz
ne pomiędzy oboma gatunkami, które stosunkowo ła
two badać. Okazało się, że kumaki posiadają odmien
ne formy tych samych białek (enzymów), różniące się 
tempem wędrówki w polu elektrycznym. Na podsta
wie takich badań elektroforetycznych bardzo łatwo 
zidentyfikować w danym osobniku geny (allele) jed
nego lub drugiego gatunku. Badając szereg takich 
markerów, można określić wielogenowy genotyp

Ryc. 5. Para kumaków górskich in amplexus

osobników, a tym samym ich pochodzenie. Dzięki ta
kim badaniom otrzymuje się genetyczny opis strefy 
ujmujący rozmieszczenie genotypów w poszczegól
nych populacjach.

Wyjątkowość strefy mieszańcowej kumaków pole
ga na tym, że daje ona możliwość równoczesnego 
analizowania wielu odmiennych cech u tych samych 
osobników. Są to markery genetyczne oraz cechy fe- 
notypowe (plamistość, parametry głosu).

W Polsce struktura strefy została dokładnie zana
lizowana w okolicach Krakowa i Przemyśla. W obu 
tych miejscach strefa jest bardzo podobna. Gatunki 
są oddzielone od siebie wąskim obszarem, na którym 
występują niemal wyłącznie mieszańce międzygatun-
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kowe różnych pokoleń, a brak jest z reguły czystych 
form. Badania genetyczne wykazały, że w strefie mie
szańcowej obserwuje się stopniowy wzrost częstości 
alleli kumaka nizinnego w kierunku północnym, cze
mu towarzyszy zmniejszanie się częstości alleli ku
maka górskiego. Taka zmiana w częstościach alleli 
wraz z odległością geograficzną nosi nazwę zmien
ności klinalnej. Największe zmiany w częstościach al- 
leli zaobserwowano w centrum strefy, w wąskim ob
szarze o szerokości ok. 6  km. Jednak pojedyncze allele 
drugiego gatunku można znaleźć jeszcze w znaczej 
odległości od tego obszaru. Podobną do enzymów 
zmienność klinalną obserwuje się również dla cech 
morfologicznych (np. plamistość brzucha), parame
trów głosu, czy DNA mitochondrialnego.

Strefa mieszańcowa kumaków nie zmienia się od 
bardzo dawna. Powstała ona prawdopodobnie po 
ostatnim zlodowaceniu, a więc ok. 8-9 tysięcy lat te
mu, dla kumaków jest to ok. 2600-3000 pokoleń. Mo
dele genetyczne określają czas potrzebny allelowi 
neutralnemu (a najprawdopodobniej takimi allelami 
są markery elektroforetyczne używane do analizy 
strefy) na przedostanie się przez 6 -kilometrową strefę 
na około 8  tysięcy lat. Wiek strefy pozwoliłby więc 
obserwować zmiany w jej strukturze, takie jednak nie 
występują. Fakt niezmienności strefy potwierdzają 
również dane morfologiczne sprzed ponad 40 lat w 
przypadku okolic Krakowa i ponad 60 dla okolic 
Przemyśla.

Powstaje więc pytanie dlaczego strefa nie ulega za- 
nikowi (poprzez zlanie się obu gatunków lub powsta
nie całkowitej izolacji rozrodczej). Jest ona utrzymy- 
wana przez dwie przeciwstawne siły. Z jednej strony 
działa dobór naturalny przeciw mieszańcom, któiy 
zapobiega powstaniu jednego mieszańcowego gatun
ku. Dokładne badania morfologiczne i genetyczne 
nad mieszańcami wskazują, że rzeczywiście dostoso
wanie mieszańców jest niższe w porównaniu z for
mami rodzicielskimi. Dobór działa na dużą liczbę ge
nów (ok. 55) i jest najsilniejszym czynnikiem, któremu 
kumaki zawdzięczają swoją odrębność.

Działający dobór powinien powodować preferencje 
w kojarzeniu i w rezultacie powstanie izolaq'i rozrod
czej (wzmocnienie Dobzhansky'ego). Jednak tak się 
nie dzieje. Izolacja rozrodcza bowiem może powstać 
dopiero wtedy, gdy gen obniżający dostosowanie bę
dzie sprzężony z genem powodującym preferencje w 
kojarzeniach. Wyżej wspomniano, że dobór działa na 
dużą liczbę genów, a również może istnieć wiele ge
nów powodujących preferencję, tak więc pojawienie 
się takich sprzężeń, a zatem trwałej izolacji, jest trud
ne. Powstanie samej preferencji jest również trudne, 
szczególnie dla kumaka górskiego, którego eksplo-

zywny rozród stawia ograniczenia czasowe, dlatego 
samce tego gatunku są mało wybredne w wyborze 
partnerki i nie wykazują prawie żadnych preferencji.

Głównym czynnikiem przeciwdziałającym doboro
wi jest sama dynamika strefy. Poszczególne osobniki 
przemieszczają się i to nieraz na spore odległości, cza
sem do 1 kilometra. Nowe allele napływają więc cią
gle do strefy mieszańcowej z obu jej stron. Strefa mie
szańcowa kumaków występuje również w innych 
częściach Europy, gdzie jest także przedmiotem sze
rokich badań. W pobliżu granicy Chorwacji z Bośnią 
(koło Kostajnicy) strefa ma jednak nieco inną struktu
rę. Jest to tak zwana strefa mozaikowa; w centrum 
strefy występują osobniki obu gatunków. Równocześ
nie obserwowany jest deficyt osobników j mieszańco- 
wych, co może wskazywać na większy stopień izo
lacji między dwoma gatunkami kumaków. Może on 
być spowodowany albo bardzo silnym doborem na
turalnym, albo preferencjami obu gatunków do od
miennych zbiorników wodnych. Wszystko wskazuje, 
że to właśnie odmienne preferencje siedliskowe ga
tunków ograniczają kojarzenia międzygatunkowe i 
powodują niedobór mieszańców.

Można również wyróżnić trzecią kategorię strefy 
mieszańcowej kumaków; jest to tak zwana strefa 
szczątkowa, która powstaje z dwóch pierwszych strefT 
na skutek zaniku centralnych populacji (np. przez 
zniszczenie siedlisk i wymarcie kumaków). Przykła
dem takiej strefy jest okolica Waldviertel, w Austrii.

Dotychczas zebrane dane wskazują, że strefa mie
szańcowa występuje we wszystkich miejscach w Eu
ropie, gdzie kumaki się spotykają. Badania genetycz
ne dowiodły, że jest to strefa stabilna, a krzyżowanie 
się obu gatunków nie prowadzi ani do zlania się obu 
puli genowych, ani do powstania bariery rozrodczej. 
Strefa ta utrzymuje się więc od czasu ustąpienia ostat
niego zlodowacenia (po którym nastąpiła migracja 
kumaków na północ i zetknięcie się obu gatunków) 
praktycznie nie zmieniona, a dzieje się to dzięki rów
nowadze miedzy doborem naturalnym lub preferen
cjami siedliskowymi a dyspersją osobników. Strefy 
mieszańcowe kumaków, jak i innych gatunków dają 
niepowtarzalną szansę badania procesów zachodzą
cych podczas specjacji i to w warunkach naturalnych. 
Jaki jest los takich stref, nie jest do końca jasne. We
dług utrzymującej się teorii zachodzą tu końcowe eta
py specjacji, które mogą prowadzić do powstania ba
rier rozrodczych.

Wpłynęło 28 X 1999

mgr Sebastian Hofman jest doktorantem w Zakładzie Anatomii 
Porównawczej Instytutu Zoologii UJ w  Krakowie
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STRES U ROŚLIN GÓRSKICH

W górach w miarę wzrostu wysokości n.p.m. ra
dykalnemu pogorszeniu ulegają warunki wegetacji 
roślin. W wyniku naturalnej selekcji, w wysokich par
tiach gór egzystują tylko gatunki najbardziej odporne. 
Stąd, tak charakterystyczny dla górskich stoków, pię
trowy układ roślinności. Pewne gatunki drzew w 
miarę wzrostu wysokości n.p.m. zanikają, a wiele ule
ga przerzedzeniu z gęstego lasu, poprzez małe grupy, 
aż do pojedynczych osobników —  w górnej granicy 
występowania (ryc. 1). Drzewami zasiedlającymi naj
wyżej położone stanowiska n.p.m. (ang. timberline 
zone) w naszych warunkach klimatycznych są świerk 
Picea abies i kosówka Pinus mugo. Świerki tworzące 
las jeszcze na wysokości 1300 m n.p.m., na wyższych 
wysokościach spotykane są coraz rzadziej sięgając 
maksymalnie 1900 m n.p.m., gdzie można spotkać je
dynie pojedyncze egzemplarze, a kosówka na tych 
wysokościach tworzy coraz to mniej rozległe płaty.

Na niesprzyjające warunki wegetacji na dużych wy
sokościach n.p.m. składa się bardzo wiele czynników, 
w tym między innymi: silny wiatr, niska temperatura 
(podlegająca znacznym wahaniom dobowym i rocz
nym), mała zasobność podłoża w materię organiczną 
i składniki nieorganiczne, ograniczony dostęp wody 
oraz silne napromieniowanie, któremu towarzyszy 
często generacja toksycznego ozonu troposferyczne- 
go. Ponadto, na terenach, gdzie masowo uprawiane 
jest narciarstwo i turystyka, należy wspomnieć jeszcze 
o stresie ciągłego przycinania i obłamywania odro-

stów, co prowadzi do wykształcania tzw. form „nar
ciarskich" drzew (ryc. 2). W rejonach zurbanizowa
nych oddziałują również szkodliwe czynniki antro- 
pogenne, takie jak zanieczyszczenia atmosferyczne i 
wibracje.

Wzrost intensywności napromieniowania wraz z 
wysokością n.p.m. wiąże się ze wzrostem udziału 
promieniowania UV. Krótkofalowa część widma sło
necznego: UV-A (315-400 nm) i UV-B (280-315 ran) 
jest szkodliwa dla organizmów żywych. U roślin 
wyższych szczególnie narażone na działanie promie
niowania UV są liście. Efekty szkodliwego oddziały
wania UV-B kumulują się w czasie ich wzrostu i roz
woju, co prowadzi do szeregu zmian: na poziomie 
morfologicznym (jak np. redukcja biomasy, skrócenie 
długości szpilek i zmniejszenie ich liczby w krótko- 
pędzie, uszkodzenia w budowie kutikuli, zmiana licz
by aparatów szparkowych), fizjologicznym (zmiany 
w zawartości wosków epidermalnych, zawartości 
barwników chlorofilowych, karotenoidów i flawonoi- 
dów, oraz funkcjonalne modyfikacje aparatu foto- 
syntetycznego), a także biochemicznym (zaburzenie 
syntezy i aktywności wielu enzymów) i genetycznym 
(uszkodzenia struktury i funkqonowania kwasów 
nukleinowych).

Pod wpływem zbyt intensywnego promieniowania 
(w tym szczególnie w zakresie UV) maleje wydajność

(b) na północno-zachodnim stoku Kasprowego Wierchu (Tatry)
Ryc. 2. „N arciarska" forma świerka Picea abies rosnąca w górnej 
strefie lasu, na stoku Kasprowego W ierchu (fot. P. Skawiński)
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fotosyntezy. Zahamowanie procesu fotosyntezy w re
akcji na stres wynika w pierwszej kolejności z usz
kodzenia fotoukładów (PSI i PSU), odpowiedzialnych 
za „przechwytywanie" energii świetlnej. PS II to ze
spół cząsteczek białka, lipidów i barwników biorą
cych udział w absorbowaniu kwantów światła. Zja
wisko zmniejszenia aktywności PSII wywołane zaab
sorbowaniem przez aparat fotosyntetyczny nadmier
nej porcji energii wzbudzenia nosi nazwę fotoinhibi- 
cji. Funkcjonowanie PSII zależy między innymi od 
syntezy jednego z białek, które wchodzi w skład cen
trum reakcji tego układu, tzw. białka D l. Białko to 
jest wrażliwe na promieniowanie w zakresie 315-580 
nm i pod jego wpływem ulega szybkiej degradacji. 
Światło jest równocześnie potrzebne do procesu od
nowy tego białka. Wzmożona degradacja i resynteza 
(ang. tumover) białka D l wiąże się z silnym wzbu
dzeniem donorów i akceptorów elektronów wcho
dzących w skład PS U. Procesy degradacji i resyntezy 
białka D l umożliwiają utrzymanie aktywności PS II 
na optymalnym poziomie w panujących warunkach 
świetlnych, tak, aby ilość „przechwytywanej" przez 
fotoukład energii świetlnej była możliwa do związa
nia w postaci wysokoenergetycznych wiązań chemi
cznych i cukrów. Promieniowanie UV-B powoduje 
uszkodzenia szeregu struktur komórkowych takich 
jak białka enzymatyczne, membrany białkowo-lipido- 
we, cytoszkielet lub kwasy nukleinowe. Obniża rów
nież poziom transkrypcji szeregu białek, m.in. tych 
budujących kompleksy fotosyntetyczne PS I i PS II. 
Zaobserwowano między innymi oddziaływanie UV- 
B na poziom mRNA dla białka D l, kodowanego 
przez gen psbA zlokalizowany w chloroplastach. Ob
niżenie poziomu transkrypcji wyżej wymienionych 
białek znajduje odzwierciedlenie w spadku aktywno
ści psn.

Ponadto promieniowanie UV hamuje aktywność 
deepoksydazy wiolaksantyny, enzymu warunkujące
go chloroplastowy cykl ksantofilowy (ryc. 3), pełniący 
funkcję ochronną przed nadmiernym wzbudzeniem 
fotoukładów. Deepoksydaza wiolaksantynowa, zlo
kalizowana po wewnętrznej stronie błony tylakoidu,
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Ryc. 3. Schem at chloroplastowego cyklu ksantofilowego. Skróty: ASA -  askor- 
binian; chla -  chlorofil a; DH A -  dehydroaskorbinian; enzym  I -  deepoksydaza 
w iolaksantynow a; enzym  II -  epoksydaza w iolaksantynow a

katalizuje reakcję przemiany wiolaksantyny w ze
aksantynę (maksimum aktywności wykazuje przy 
pH=5). Reakcję odwrotną, przemiany zeaksantyny w 
wiolaksantynę, przeprowadza epoksydaza wiola
ksantynowa, zlokalizowana po zewnętrznej stronie 
błony tylakoidu. Do reakcji katalizowanej przez epo- 
ksydazę konieczne są produkty fotosyntezy: tlen i 
NADPH. Fizjologiczne znaczenie cyklu ksantofilowe
go polega na ochronie aparatu fotosyntetycznego 
przed nadmiarem światła. Rośliny przetrzymywane 
w ciemności lub w słabym świetle zawierają stosun
kowo wysoki poziom wiolaksantyny. W tych warun
kach wiolaksantyna pełni funkcję anteny i przekazuje 
energię wzbudzenia na chlorofil a. Po oświetleniu ro
ślin bardzo silnym światłem, na skutek intensywnie 
przebiegających procesów fazy świetlnej fotosyntezy, 
dochodzi do obniżenia pH wewnątrz tylakoidu. Ni
skie pH oraz obecność zredukowanego askorbinianu 
aktywują deepoksydazę wiolaksantyny i przyspiesza
ją  przemianę wiolaksantyny w zeaksantynę. Reakcja 
ta osiąga największą szybkość, gdy natężenie światła 
przekracza poziom wysycający fotosyntezę. Powsta
jąca zeaksantyna przejmuje nadmiar zaabsorbowanej 
energii wzbudzenia i powoduje jej rozproszenie w 
postaci ciepła. Przejmowanie części energii wzbudze
nia przez zeaksantynę zapobiega powstawaniu sta
nów trypletowych chlorofilu oraz tworzeniu aktyw
nych form tlenu. Ważną rolę ochronną w tym pro
cesie spełnia kwas aksorbinowy (witamina C) oraz 
glutation (GSH). Ponadto te drobnocząsteczkowe 
antyutleniacze, dzięki silnym właściwościom redu
kcyjnym, zabezpieczają komórkę przed utlenianiem 
ważnych fizjologicznie związków, wrażliwych na 
procesy fotooksydacyjne. Promieniowanie UV powo
duje inhibicję deepoksydazy wiolaksantynowej i w 
konsekwenq'i przyspiesza generację szkodliwych 
aktywnych form tlenu, takich jak: anionorodnik 
ponadtlenkowy (O2"), rodnik hydroksylowy (_*OH), 
nadtlenek wodoru (H2O2) i tzw. tlen singletowy CO2). 
Aktywne formy tlenu (ang. active oxygen species, 
AOS) powstają w różnych przedziałach komórko
wych, jako produkt uboczny reakcji związanych z 

transportem elektronów (tzw. „przeciek 
elektronów na tlen"). Są one znacznie bar
dziej aktywne niż dwuatomowa cząsteczka 
tlenu w stanie podstawowym i łatwo 
wchodzą w reakcje, praktycznie ze wszys
tkimi substancjami występującymi w ko
mórce. Wzrost poziomu aktywnych form 
tlenu w komórkach określany jest termi
nem stresu oksydacyjnego. Jeżeli funkcjo
nujące w komórce mechanizmy ochronne 
nie są w stanie zapobiec toksycznemu dzia
łaniu AOS, to dochodzi do zaburzeń stru
kturalnych i funkcjonalnych, a w konse
kwencji do śmierci komórki.

Szczególnie niekorzystne dla roślin jest 
oddziaływanie intensywnego światła w 
połączeniu z niską temperaturą. Promie
niowanie o dużej intensywności, docierają
ce do powierzchni liścia, powoduje nad
mierne wzbudzenie anten fotosyntetycz- 
nych (czyli kompleksów barwnikowo-biał- 
kowych służących jako anteny energetycz-
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Ryc. 4. Schemat fotosyntetycznego transportu elektronów z uwzględnieniem 
miejsca generacji anionorodnika ponad tlenkowego (O2 "). Skróty: PS I -  fotou- 
kład I; fotoukład II

ne dla PSI i PSII. Przy normalnym przebiegu foto
syntezy większość pochłoniętej energii zostaje wyko
rzystana do redukcji NADP+ (faza świetlna fotosyn
tezy), który następnie zużywany jest w procesie enzy
matycznego wiązania CO2 (faza ciemna). W niskiej 
temperaturze aktywność enzymów jest znacznie ob
niżona, i dlatego możliwość wykorzystania zaabsor
bowanej energii świetlnej w fazie ciemnej jest silnie 
ograniczona. W takich warunkach zaabsorbowana 
energia wzbudzenia PS I i PS II znajduje swe „ujście" 
w przekazywaniu elektronów na tlen, czyli do pro
dukcji AOS (ryc. 4).

Powstające w komórce, a wysoce szkodliwe, aktyw
ne formy tlenu są detoksyfikowane przez pulę współ
działających ze sobą „zmiataczy": enzymatycznych 
(dysmutaza anionorodnika ponadtlenkowego, katala- 
za, peroksydazy) i nieenzymatycznych (askorbinian, 
glutation, tokoferol, karotenoidy, polifenole, flawonoi- 
dy). Wśród zmiataczy enzymatycznych istotną rolę 
przypisuje się dysmutazie anionorodnika ponadtlenko
wego (ang. superoxide dismutase; SOD) —  enzymowi 
rozkładającemu anionorodnik ponadtlenkowy (O2'-). 
Podwyższona aktywność tego enzymu jest 
wskaźnikiem intensywnej generacji AOS. W ekstra
ktach z tkanki liściowej można w łatwy sposób stwier
dzić i unaocznić obecność SOD stosując test barwienia 
natywnego białek po elektroforezie na żelu poliakryla- 
midowym (ang. poliacrylamide gel elektroforesis; PA- 
GE). Miejsce na żelu, w którym w procesie elektrofo
rezy zgromadziły się czynne cząsteczki enzymu zapo
biegające powstawaniu barwnika, ujawnia się w po
staci rozjaśnienia (ryc. 5). Poziom SOD jest dość stabil
ny tzn. zmiana poziomu enzymu nie następuje bardzo 
gwałtownie ani w obrębie rośliny, ani w czasie prepa
ratyki. Analizy SOD są w miarę proste w stosowaniu 
i dostępne nawet dla przeciętnie wyposażonych labo
ratoriów. Stosując taki test z zastosowaniem roślin po
chodzących z różnych wysokości (ryc. 5), możemy 
stwierdzić, że zależnie od wysokości n.p.m., z jakiej po
brano próbkę, zmienia się stan „zestresowania" komó
rek, a rośliny rosnące na dużych wysokościach egzy
stują w stanie podwyższonego stresu oksydacyjnego. 
Wykonując dodatkowe analizy, możemy się także do
wiedzieć w jakich kompartmentach komórkowych 
(chloroplasty, mitochondria, jądro komórkowe) docho
dzi do wzmożonego stresu.

Innym ważnym enzymem pełniącym rolę anty- 
oksydacyjną jest katalaza. Enzym ten katalizuje re

akcję rozkładu H2O2. Katalaza, podobnie 
jak białko D l, jest wrażliwa na światło i jej 
aktywność jest ściśle zależna od ciągłej syn
tezy de novo. W warunkach silnego światła 
procesy degradacji przeważają nad synte
zą, co znajduje odzwierciedlenie w spadku 
aktywności tego enzymu. U niektórych ga
tunków roślin rosnących na dużych wyso
kościach stwierdzono ekstremalnie wysoką 
(wynikającą ze specyficznej struktury) od
porność katalazy na stres nadmiernego 
promieniowania (w tym również w zakre
sie UV), zapobiegającą degradacji tego 
ważnego enzymu.

Zdolność usuwania aktywnych form tlenu 
opisanych powyżej klasyfikuje się jako me

chanizm tolerancji na stres (ang. stress tolerance). Ro
śliny wykształciły także szereg strategii obronnych 
przeciwko stresowi oksydacyjnemu polegających na 
„unikaniu stresu" (ang. stress avoidance). Polegają one 
na niedopuszczaniu do powstania stanu stresu. Dlate
go np. rośliny górskie, w porównaniu do roślin rosną
cych na niższych wysokościach, wykształcają zwykle 
grubszą epidemię oraz pokrywającą ją  grubszą war
stwę wosku, co znacznie ogranicza ilość promieniowa
nia docierającego do wnętrza liścia. Dodatkowo, w ko
mórkach epidermy i zewnętrznej części mezofilu mogą 
występować tzw. barwniki ekranujące (ang. screening 
pigments) chroniące liść przed szkodliwym promienio
waniem UV. Do barwników tych zaliczane są flawony, 
flawonoidy, izoflawony i antocjany. Zawierają one li
czne grupy hydroksylowe, dzięki czemu selektywnie 
pochłaniają promieniowanie UV-A i UV-B (tzw. „efekt 
filtrowania") ograniczając jego ilość nawet do 99%! Po
ziom tych barwników zwykle wzrasta u roślin wraz z 
wysokością n.p.m. Za syntezę barwników ekranują
cych, w komórkach odpowiedzialnych jest kilka enzy
mów, w tym m.in.: amoniakoliaza fenyloalaninowa 
oraz synteza chalkonowa, a kodujące je geny uaktyw
niane są między innymi światłem UV.

Grubsza epiderma i obecność barwników ekranu
jących zwykle jednak nie stanowi całkowitego zabez-

Ryc. 5. Izoformy SOD w ekstraktach ze szpilek świerka Picea 
abies i kosówki Pinus mugo
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Ryc. 6. Stosunek Fv/Fm (stosunek fluorescencji zm iennej do maksymalnej), 
wskazujący na poziom fotoinhibicji, w  szpilkach świerka i kosów ki rosnących 
na różnych w ysokościach n.p.m.

pieczenia roślin przed stresem nadmiernego wzbu
dzenia anten fotosyntetycznych. Dlatego modyfikacji 
podlega także liczba i wielkość antert oraz ich stru
ktura i konformacja. Szczególnie cenną dla roślin jest 
zdolność do bezpośredniego rozpraszania nadmiaru 
zaabsorbowanej przez barwniki fotosyntetyczne ener
gii na sposób termiczny lub promienisty (tzw. foto- 
luminescencja). Rolę tę spełniają, obecne w antenach 
fotosyntetycznych obok chlorofilu, karotenoidy. W 
warunkach wysokiego natężenia promieniowania ka
rotenoidy mogą bezpośrednio reagować z AOS, chro
niąc w ten sposób przed uszkodzeniami inne, wra
żliwe na fotooksydację, związki (a zwłaszcza niena
sycone kwasy tłuszczowe lipidów chloroplastowych).

Poziom stresu w roślinie można określić, między 
innymi, za pomocą metod fluorescencyjnych bazują
cych na pomiarze promieniowania wyemitowanego 
przez wzbudzone cząsteczki chlorofilu. Fluorescencja 
to jeden z rodzajów fotoluminescencji polegający na 
szybkim (10 '9-10'8 s) wypromieniowaniu światła o 
nieco większej, w stosunku do zaabsorbowanej, dłu
gości fali. Na podstawie intensywności i przebiegu 
krzywej fluorescencji chlorofilu można ocenić stopień 
„zestresowania rośliny". Metody te są bardzo cenne, 
gdyż nie uszkadzają delikatnej struktury tkanek, a ten 
sam materiał roślinny może być wykorzystywany do 
pomiarów wielokrotnie (np. przed i po zadziałaniu 
czynnika stresowego). Najczęściej w tym celu okre
ślanym parametrem jest stosunek fluorescencji zmien
nej do maksymalnej (Fv/Fm), który odzwierciedla 
aktywność fotochemiczną fotoukładu II. Obniżenie 
wartości tego parametru wskazuje na fotoinhibicję PS
II. Posługując się metodą pomiaru fluorescencji 
stwierdzono, że poziom fotoinhibicji rośnie wraz z 
wysokością n.p.m. Zarówno w szpilkach kosówki, jak 
i świerka, w miarę wzrostu wysokości aż do górnej 
granicy lasu, stosunek Fv/Fm spada (ryc. 6 ).. Przy 
czym u świerka (charakteryzującego się niższą gra
nicą występowania) spadek tego parametru wraz z 
wysokością n.p.m. jest większy niż u kosówki. Wy

kazano również, że w szpilkach kosówki i 
świerka, znajdujących się zimą na gałę
ziach pokrytych śniegiem, poziom stresu 
jest niższy w porównaniu do tych, pozo
stających nad powierzchnią śniegu, i nara
żonych na równoczesne oddziaływanie 
światła i niskiej temperatury.

W odporności roślin na stres ważną rolę 
odgrywają także takie procesy, które wa
runkują naprawę już powstałych uszko
dzeń. A w tym przypadku światło odgry
wać może rolę pozytywną, uruchomiając 
niektóre komórkowe mechanizmy napra
wcze. Światło aktywuje wiele enzymów 
poprzez stan redox grup SH. Do takich en
zymów należy fotoliaza —  enzym odpo

wiedzialny za usuwanie toksycznych fotoproduktów. 
Światło może także przyspieszać syntezę wielu białek 
enzymatycznych (np. tych syntetyzujących barwniki 
ekranujące), lub innych ważnych funkcjonalnie białek 
(np. białka D l). U roślin górskich, które są często pod
dane oddziaływaniu promieniowania słonecznego o 
wyższym natężeniu, niż te rosnące na niższych wy
sokościach n.p.m., szkody spowodowane ultrafiole
tem mogą być łatwiej „naprawiane". Regulacja świat
łem gwarantuje, że funkcjonowanie mechanizmów 
naprawczych jest zapewnione wtedy, kiedy są najbar
dziej potrzebne.

Rośliny górskie wykształciły zatem, bądź znacznie 
usprawniły, cały szereg mechanizmów warunkują
cych im wegetację w niekorzystnych warunkach śro
dowiskowych. Stwierdzono, że większa odporność 
roślin górskich na wzrost szkodliwego promieniowa
nia UV-B jest cechą utrwaloną genetycznie. Okazuje 
się, że np. świerki wyhodowane z nasion ze stano
wisk z większej wysokości n.p.m. są bardziej toleran
cyjne na wyższe natężenie promieniowania UV niż 
rośliny wegetujące na niższych wysokościach n.p.m. 
Piętrowemu układowi roślinności w górach towarzy
szy zatem także, nasilający się wraz z wysokością 
n.p.m., system roślinnych mechanizmów odporno
ściowych. Obserwacje te stanowią cenny przyczynek 
do badań ekofizjologicznych, łączących wiedzę o 
strukturze i funkcjonowaniu organizmów żywych z 
tą, zajmującą się relacjami organizm —  środowisko. 
A także do tych zajmujących się badaniami odporno
ści organizmu na poziomie genetycznym, co jest 
przedmiotem nowej dyscypliny wiedzy —  genomiki.

Autorzy są wdzięczni Dyrekcji Tatrzańskiego Parku 
Narodowego za umożliwienie przeprowadzenia ba
dań na terenie Kasprowego Wierchu.

Wptyneło 18 X 1999

Dr Ewa Niewiadomska i mgr Ewa Kępa pracują w Zakładzie Fi
zjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie 
Dr Paweł Skawiński pracuje w  Tatrzańskim Parku Narodowym 
w Zakopanem
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JERZY VETULANI (Kraków)

BADANIA NA ZWIERZĘTACH —  NADZIEJA TERAPII CHORÓB OŚRODKOWEGO 
UKŁADU NERWOWEGO

Zwrócenie uwagi na los i cierpienia zwierząt labo
ratoryjnych było niewątpliwie wielkim zwycięstwem 
myśli humanistycznej nad bezdusznym podejściem 
do problemu badań biologicznych. Jak jednak w każ
dej sprawie, i tutaj należy stosować umiar, aby z jed
nej skrajności nie wpaść w drugą. Niestety, wśród 
osób nie parających się biologią, a na dodatek zdro
wych i nie mających chorych w najbliższym otocze
niu często zaczyna przeważać całkowicie negatywny 
stosunek do używania zwierząt do badań. Jest to o 
tyle nieracjonalne, że większość z obrońców praw 
zwierząt nie jest wegetarianinami, a poza spożywa
niem mięsa używa np. wyrobów ze skóry, której zdo
bycie też wymaga uśmiercenia zwierzęcia. W naszych 
warunkach można zapewne przyjąć, że przeciętny 
człowiek korzysta w ciągu dnia z produktów, których 
uzyskanie wymagało średnio uśmiercenia trzech 
zwierząt (jakiś rosół, mięso i wędliny), a więc w ciągu 
50 lat życia przyczynił się do śmierci około 40 000 
zwierząt, pod warunkiem, że pościł w piątki.

Gwałtowne ataki na badania na zwierzętach, docho
dzące w skrajnych sytuacjach do zamachów na życie 
uczonych, niszczenia laboratoriów i uwalniania zwie
rząt laboratoryjnych (które wypuszczone ze swojego 
bezpiecznego środowiska giną w warunkach znacznie 
mniej komfortowych niż zdarzyłoby się to w naturalnej 
kolei rzeczy) spowodowało ruch uczonych przeciwsta
wiających się tym skrajnym postawom.

Powstałe w Wielkiej Brytanii, ojczyźnie ruchu opie
ki nad zwierzętami (w 1824 roku powstało tam pier
wsze na świecie towarzystwo zajmujące się humani
tarnym stosunkiem do zwierząt, Society fo r  the Pre- 
vention o f Cruelty to Animals, od 1840 nazwane Kró
lewskim —  RSPCA), towarzystwo pod nazwą Re
search Defense Society —  RDS) ma na celu wykazywa
nie, gdzie i kiedy badania na zwierzętach są niezbęd

ne dla rozwoju medycyny i podniesienia poziomu ży
cia społecznego. RDS udostępnia swoje materiały 
wszystkim zainteresowanym i za jego zgodą zamiesz
czamy tu tłumaczenia opracowań Barbary Davis, 
znajdujących się na stronach internetowych RDS. Po
winny one być dokładnie przeczytane zwłaszcza 
przez ludzi zajmujących się bioetyką, a w szczegól
ności członków powołanych w myśl nowych polskich 
ustaw komisji bioetycznych. Fałszywa ich decyzja, 
wstrzymująca określone badania, może zwiększyć 
bardzo znacznie cierpienia wielu chorych i ich rodzin, 
którzy będą stawiać czoła chorobie bez możliwości 
właściwego leczenia. A przecież przełomowe odkry
cia, takie jak np. wprowadzenie insuliny do kliniki 
po wielu badaniach na psach, prawie natychmiast 
uratowało od niechybnej i szybkiej śmierci wielu cier
piących na cukrzycę, która od lat 20 . jest wprawdzie 
wciąż chorobą ciężką, ale nie śmiertelną, tylko ucią
żliwą. Zapewne już za węgłem czekają szczepionki 
przeciwnowotworowe, przywracające do pełnego 
zdrowia ludzi skazanych obecnie na rychłą śmierć w 
męczarniach.

Podkreślić należy z naciskiem —  nie chodzi tu o 
obronę bezsensownych a okrutnych zabaw ze zwie
rzętami, nawet jeżeli prowadzone są one w laborato
riach. Niehumanitarne podejście do zwierząt bardzo 
szkodzi tym, którzy wykonują konieczne nawet do
świadczenia. Poświęciliśmy wiele uwagi temu zagad
nieniu na łamach Wszechśmata, drukując materiały 
posiedzenia Komitetu Etyki PAN i Komitetu Etyki 
Lekarskiej PAU kierowanych wówczas przez profe
sora Kornela Gibińskiego (Wszechświat 1996, nr 5, 6 , 
7-8). Ale trzeba dostrzegać też drugą stronę zagad
nienia i nie można dobra człowieka stawiać niżej od 
sentymentalnych niekiedy i irracjonalnych uczuć w 
stosunku do innych współmieszkańców ziemi.

Istnieje mnóstwo dowodów na to, że badania na zwierzętach były niezwykle ważne dla postępu medycyny w przeszłości. 
Pozwoliły one, między innymi, uzyskać antybiotyki i szczepionki, insulinę dla ratowania chorych na cukrzycę, umożliwić leczenie 
białaczek, uzyskać środki do narkozy chirurgicznej, a ponadto umożliwiły postęp takich technologii medycznych, jak przetaczanie 
krwi, dializę nerek czy konstrukcję płuco-serca.
Istnieją dwa główne powody, dla których badania na zwierzętach powinny być kontynuowane. Mimo wielkich postępów w 
nauce i technologii badania na zwierzętach wciąż nie mogą być całkowicie zastąpione metodami alternatywnymi. I mimo 
wielkich postępów w medycynie wciąż istnieją choroby, których nie potrafimy leczyć w sposób należyty.
Badania na zwierzętach są niezbędne, ale trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że jest to tylko jedna strona medalu. Tam, 
gdzie to możliwe, należy budować drugą stronę medalu używając metod alternatywnych, takich jak modelowanie komputerowe, 
kultury tkankowe, badania chorych i badania populacyjne.
W literaturze naukowej i medycznej napotykamy liczne przykłady przekonujące nas, że badania na zwierzętach pozwalają nam 
zrozumieć, a ostatecznie leczyć ciężkie schorzenia, z których kilka opiszemy.

Choroba Alzheimera

Jest to choroba prowadząca nieuchronnie do pełnego inwalidztwa, powodująca utratę pamięci, problemy emocjonalne i zabu
rzenia rozumowania. Dotyka ona jedną na dziesięć osób w wieku lat 65 i przeszło połowę osób żyjących ponad 85 lat. 
Uważa się, że rozwój choroby Alzheimera jest związany ze śmiercią pewnych komórek mózgowych (znanych jako komórki 
cholinergiczne). Komórki mózgowe nie mogą regenerować, prawdopodobnie ze względu na brak substancji nazywanych czyn
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nikami wzrostowymi nerwów. Pochodzące od chomika lub ze skóry małp komórki poddane zabiegom inżynierii genetycznej, 
w wyniku czego wytwarzają ludzki czynnik wzrostu nerwów, przeszczepiano do mózgu starych małp, u których w czasie 
starzenia rozwija się choroba przypominająca chorobę Alzheimera. Okazało się, że dzięki tym zabiegom ilość ginących komórek 
cholinergicznych zmniejszyła się z 50% do 20%.
Śmierć komórek mózgowych prowadzi do deficytu naturalnie występującego neuroprzekaźnika, acetylocholiny, co prowadzi do uszkodzeń 
pamięci. Wykazano, że lek pobudzający wydzielanie tego neuroprzekaźnika w mózgu poprawia pamięć u szczurów, i obecnie sprawdza 
się, czy wywiera podobny efekt u małp, przygotowując się, w razie pomyślnych wyników, do prób na ludziach.
Do niedawna opracowanie skutecznego leczenia uniemożliwiał brak odpowiednich zwierzęcych modeli choroby Alzheimera. Jednakże 
w roku 1995 udało się uzyskać szczep myszy posiadający nienormalny gen APP, który jest związany z rzadką ludzką postacią dzie
dzicznej choroby Alzheimera. W przeciwieństwie do innych genetycznie zmodyfikowanych myszy, te zwierzęta wykazały takie same 
anomalie w mózgu, jak te, które występują w chorobie Alzheimera: płytki, splątki neurofibrylame i degeneracje komórkowe. Później 
wyprodukowano myszy transgeniczne posiadające uszkodzoną wersję ludzkiego genu APP. Wykazywały one wszystkie behawioralne, 
biochemiczne i anatomopatologiczne anomalie, charakterystyczne dla choroby Alzheimera u człowieka.
Badania tego typu pozwalają na zrozumienie, w jaki sposób choroba Alzheimera uszkadza mózg, a w konsekwenq'i na badanie 
nowych sposobów leczenia.

Choroba szalonych krów/Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Modele zwierzęce są niezbędne dla zrozumienia zakaźnego gąbczastego zapalenia mózgu: choroby scrapie u owiec, choroby 
szalonych krów u bydła czy choroby Creutzfeldta-Jakoba u człowieka. Choroby te są powodowane przez anormalne wersje 
białek prionowych w mózgu. Nie ulegają one rozpadowi i zamieniają normalne białka prionowe w formę anormalną. W wyniku 
tego nagromadzają się anormalne priony, a utrata normalnych funkcji białek prionowych jest, jak się sądzi, przyczyną uszkodzenia 
mózgu. Kluczowymi kierunkami badań nad tym schorzeniem wykorzystujących zwierzęta (głównie myszy) są wczesna diagnoza 
wystąpienia choroby, badania jak choroba postępuje, jak jest przenoszona w obrębie tego samego gatunku i między gatunkami, 
ustalanie zasad bezpieczeństwa i rozwój terapii. Dla badań przenoszenia się choroby wściekłych krów uzyskano genetycznie 
zmodyfikowane myszy, które reagują na ludzką formę choroby wściekłych krów — chorobę Creutzfeldta-Jakoba. Myszy te były 
wrażliwe na priony powodujące chorobę Creutzfeldta-Jakoba, ale nie reagowały na priony wywołujące chorobę wściekłych krów. 
Badania te sugerują, że istnieją bariery międzygatunkowe, ale własności genetyczne pewnych ludzi czynią ich podatnymi na 
zakażenie chorobą wściekłych krów. Objawy i zmiany w mózgu ludzi cierpiących na nową postać choroby Creutzfeldta-Jakoba 
są bardzo podobne do objawów u zwierząt dotkniętych chorobą wściekłych krów, co sugeruje związek między nimi. Innymi 
słowy: nowa odmiana choroby Creutzfeldta-Jacoba jest najprawdopodobniej ludzką formą choroby wściekłych krów.

Choroba Huntingtona

Choroba Huntingtona jest rzadką chorobę neurologiczną spowodowaną uszkodzeniem pojedynczego, dziedziczonego genu. 
Odkrycie tego genu sześć lat temu umożliwiło postawienia dokładnej diagnozy, ale choroba pozostaje wciąż nieuleczalna. 
Atakuje ona osoby w wieku średnim i powoduje stałe pogarszanie się stanu pacjenta. Powodowane przez nią uszkodzenia 
mózgu prowadzą do niezamierzonych ruchów (pląsawica), rozpadu władz umysłowych i w końcu do śmierci. Badania na 
myszach pomagają odkryć, w jaki sposób defekt genetyczny powoduje uszkodzenie mózgu. Nadzieje budzi możliwość zasto
sowania przeszczepów tkanki mózgowej, które okazało się skuteczne w parkinsonizmie, ale konieczne byłoby używanie tkanek 
pochodzących od płodów. Obecnie na świecie poszukuje się metod alternatywnych do wszczepiania tkanki płodowej, a poten
cjalne metody leczenia testuje się na modelach szczurzych lub małpich. Jedną z możliwości jest użycie komórek z nerki 
chomika, zmodyfikowanych genetycznie tak, aby wytwarzały czynnik wzrostu nerwów, który chroniłby komórki mózgowe. Po 
wszczepieniu ich do mózgu makaków (Cynomolgus), u których wywołano modelową chorobę Huntingtona, stwierdzono, że 
ochraniają one atakowane przez chorobę obszary mózgu. Oczywiście konieczne będą dalsze badania na zwierzętach, aby 
ocenić ryzyko zabiegu i skonfrontować z korzyściami, które przynosi, ale badania te mogą także znaleźć zastosowanie do 
innych chorób, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, w których również dochodzi do degeneracji komórek mózgowych.

Choroby neuronów ruchowych

Znamy ponad 70 typów chorób motoneuronów, które dotykają jedną osobę na 20 000. Ich skutki mogą być poważne, ponieważ 
motoneurony są komórkami regulującymi ruchy. W r. 1992 opisano cztery różne sposoby, na które mogą być uszkadzane 
motoneurony, i zaczęto je badać na myszach.
Jedną z dróg, na której motoneurony mogą być uszkadzane i niszczone, odkryto badając nowy szczep myszy, noszących gen 
NF-H, który powoduje, że komórka nerwowa wytwarza zbyt wiele filamentów. Pacjenci cierpiący na chorobę motoneuronów 
często są nosicielami szczególnego typu genu NF-H. Myszy noszące ten gen wykazują cechy chorobowe i przypuszcza się, 
że nadmiar filamentów powoduje chorobę, gdyż zużywają one zbyt wiele substancji niezbędnych dla życia neuronu. Myszy te 
stanowić mogą dobry model choroby i sugeruje się, że leki zmniejszające tworzenie się filamentów mogą zapobiegać nasilaniu 
się choroby w czasie jej przebiegu.
Mysi model choroby motoneuronów użyto także do testowania terapii genowej. Myszy chorujące na inny rodzaj choroby mo
toneuronów zakażono wirusem niosącym gen kodujący czynnik wzrostu nerwów. Żyły one o 50% dłużej, traciły mniej włókien 
nerwowych, a ich funkcje neuromotoryczne były sprawniejsze niż u zwierząt kontrolnych, nie otrzymujących iniekcji wirusa.
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Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest powodowane zniszczeniem tłuszczowej osłonki mielinowej otaczającej wypustki nerwowe przez ko
mórki układu immunologicznego. W Wielkiej Brytanii dotyka ono jedną osobę na 85 000. Przeciwciała skierowane przeciw tym 
komórkom układu odpornościowego hamowały rozwój choroby u myszy z doświadczalnym alergicznym zapaleniem mózgu, 
które jest zwierzęcym modelem stwardnienia rozsianego. Ponieważ te przeciwciała są przeciwciałami mysimi, same powodo
wałyby odpowiedzi alergiczne u człowieka. Można to obejść używając ludzkich przeciwciał lub szczepionek indukujących two
rzenie przeciwciał. Tego rodzaju podejścia okazały się skuteczne w badaniach na myszach z doświadczalnym alergicznym 
zapaleniem mózgu.
Myszy grają również kluczową rolę w poznaniu podstaw stwardnienia rozsianego. Znaleziono mianowicie u myszy gen, podobny 
do genu ludzkiego, ważny w wytwarzaniu mieliny. Zrozumienie mechanizmów tworzenia mieliny i sposobów, w jaki może być 
zastępowana po jej utracie, może doprowadzić do skutecznej terapii tego schorzenia.

Choroba Parkinsona

Dotknięci chorobą Parkinsona (około 120 000 w Wielkiej Brytanii) cierpią z powodu drżeń, sztywności, problemów z utrzymaniem 
równowagi i spowolnieniem ruchów. Wiele z tego, co wiemy o tej dokuczliwej chorobie, wynikło z badań nad małpami, u 
których różne objawy wywoływane są przez związek chemiczny znany jako MPTP. Badania na szczurach doprowadziły do 
podstawowego odkrycia, że choroba powodowana jest brakiem ważnego neuroprzekaźnika, dopaminy, w mózgu. Lekarstwo 
mające na celu zastąpienie dopaminy, lewodopa, pomaga cierpiącym, ale jest dalekie od ideału. Próbowano również transplantów 
tkanki płodowej, uzyskując pewne sukcesy, ale stwarza to oczywiste problemy etyczne. Badania naturalnych substancji wystę
pujących w mózgu, takich jak dopamina i czynnik wzrostu neuronów GDNF, prowadzone na gryzoniach i małpach, mogą 
doprowadzić do ulepszonych metod leczenia choroby Parkinsona.

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Corocznie u wielu milionów ludzi na świecie dochodzi do urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego, co prowadzi do nieule
czalnego paraliżu. Częściowy lub całkowity paraliż występuje często, ponieważ przerwane nerwy w rdzeniu kręgowym nie mogą 
się naprawić ani zregenerować. Taki w każdym razie był pogląd medycyny do roku 1994, kiedy dwa zespoły badawcze prowadząc 
doświadczenia na szczurach wykazały, że jednak istnieje możliwość przywrócenia funkcji uszkodzonych komórek w rdzeniu 
kręgowym. Jeden zespół osiągnął to używając odcinków rdzenia kręgowego z płodów szczurzych, drugi — stosując czynnik 
wzrostu nerwów i przeciwciała, które mogą neutralizować inhibitory tego czynnika. Czynniki wzrostu nerwów są jednak kosztowne 
i dalsze badania wykazały, że przy pomocy terapii genowych można doprowadzić do regeneracji przeciętych nerwów w tylnej 
łapie noworodków szczurzych i nerwu siatkówkowego u płodów mysich. Wykazano również, że przy pomocy transplantów 
nerwowych można tworzyć mostki w przerwach rdzenia kręgowego dorosłych szczurów. Wciąż jeszcze potrzeba wiele pracy, 
ale obiecujące wyniki na gryzoniach niosą nadzieję, że będziemy w stanie wywołać podobne efekty u ludzi, którzy ulegli ura
zowemu uszkodzeniu rdzenia nerwowego.

Udar

Udar jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci w krajach rozwiniętych. Spowodowany przez skrzep krwi, albo czasem 
przez pęknięcie naczynia krwionośnego odżywiającego mózg, udar powoduje uszkodzenie mózgu w wyniku niedotlenienia. 
Udar pojawia się z przyczyn naturalnych u niektórych zwierząt, ale może także być wywołany (w narkozie) np. u szczurów, 
przez zaciśnięcie jednej z tętnic zasilających mózg.
Badania na zwierzętach wykazały, że po udarze dochodzi do złożonej kaskady zdarzeń. Wśród nich dochodzi do uwalniania 
olbrzymich ilości naturalnie występującej substancji w mózgu, glutaminianu, i to właśnie bezpośrednio powoduje uszkodzenie 
komórek nerwowych. Opracowano już leki, które hamują uwalnianie lub działanie glutaminianu i zmniejszają skutki udaru u 
zwierząt. Wykazano też, że leki działające w podobny sposób są skuteczne w leczeniu innych schorzeń, jak padaczka i par- 
kinsonizm u zwierząt, i wiele z nich obecnie zaczyna badać się u ludzi. Fizjoterapia kończyn częściowo sparaliżowanych w 
wyniku szoku może prowadzić do lepszego odzyskiwania funkcji, ponieważ ułatwia tworzenie nowych połączeń nerwowych w 
mózgu. Jednakże badania na szczurach sugerują, że nadmierne i zbyt wcześnie rozpoczęte ćwiczenia mogą mieć szkodliwy 
wpływ ze względu na nadmierne uwalnianie glutaminianu. Najwięcej szkody mogą spowodować ćwiczenia rehabilitacyjne w 
pierwszym tygodniu po wystąpieniu udaru.
©  Barbara Davies, RDS. September 1997

Wpłynęło 19 X I 1999
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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

Rębacz szary Rhagium mordax Deg.
Rębacz szary (R. mordax Deg.) należy do podrodzi- 

ny zmorsznikowatych Lepturinae, rodziny kózkowa- 
tych Cerambycinae. Podrodzina ta charakteryzuje się 
silnym przewężeniem z tyłu głowy za oczami. Jest 
to owad polifagiczny, rozwijający się w drzewach li
ściastych, sporadycznie w iglastych. Opada drzewa 
osłabione, obumierające lub martwe.

Postacie dojrzałe pojawiają się od maja do sierpnia. 
Spotkać je można na kwiatach roślin zielnych i krze

wów lub na 
materiale lęgo
wym. Oprócz 
drzew, rębacz 
szary zasiedla 
pniaki, leżani- 
nę i drewno 
stosowe. Roz
przestrzeniony 
jest w całej Pol
sce w lasach li
ściastych i mie
szanych. Prefe
ruje stanowi
ska wilgotne i 
ocienione.

Samica, skła
da jaja w szpa
rach kory po 
kilka sztuk. Mo
że złożyć do 
100 jaj. Po oko
ło 15-24 dniach 
z jaj wylęgają 

się larwy. Chodniki larwalne wygryzane są między 
korą a drewnem w odziomkowej części pnia. Larwy 
odżywiają się kambium, łykiem i korą. Pod koniec 
rozwoju żerują na powierzchniowych warstwach 
drewna bielastego.

Przepoczwarczenie ma miejsce w owalnej kolebce 
poczwarkowej, położonej między korą i drewnem. 
Kolebka osiąga długość 20-30 mm, a jej szerokość wy
nosi 14-16 mm. Od czwartego do ósmego segmentu 
odwłokowego poczwarki, po bokach stemitów wy
stępują charakterystyczne grupy kolców, opatrzonych 
długą szczecinką. Przepoczwarczenie odbywa się od 
lipca do września, a wylęganie imagines ma miejsce 
w sierpniu-paździemiku. Wylęgłe imagines pozostają 
w kolebce poczwarkowej przez okres zimy. Cykl roz
wojowy trwa od 1 do 3 lat.

Kózka ta nie ma dużego znaczenia gospodarczego, po
nieważ zasiedla obumierające i martwe drzewa. Mimo 
to rębacz szary może opadać drzewa żywe z lokalnymi 
uszkodzeniami kory. Żer larw w tych drzewach osłabia 
je i może doprowadzić do ich złamania. Ponadto imago 
może biernie przenosić z drzewa na drzewo zarodniki 
grzybów przyczyniających się do sinizny drewna.

Zbigniew S a 1 w i n

Historia pewnego torfowiska

Miejscem, gdzie powstaje torf, jest torfowisko. W 
skład jego wchodzi złoże torfowe oraz cała żywa war
stwa charakterystycznych roślin, które stopniowo 
obumierając będą w odpowiednich warunkach prze
kształcać się w torf. Najistotniejszym czynnikiem na 
torfowiskach jest woda (wilgotność podłoża). Tam 
więc najkorzystniej będą się kształtować warunki do 
powstania torfowisk, gdzie jest dostateczna ilość wo
dy, gdzie dzięki odpowiedniej temperaturze i opa
dom atmosferycznym więcej jej przybywa, niż uby
wa. Groźbą dla istnienia torfowisk jest ich przesusze
nie. Człowiek znając tę prawdę zamienił wiele torfo
wisk przez zmeliorowanie na łąki. Okazuje się jednak, 
że nadmiar wody utrzymujący się na torfowisku 
przez dłuższy czas też wpływa bardzo niekorzystnie 
na jego rozwój i wegetację żyjących tam roślin.

Rezerwat torfowiskowy „Torfy", bo o nim chcemy 
opowiedzieć tę historię, został utworzony Zarządze
niem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 
12 sierpnia 1987 roku (Monitor Polski nr 28, poz. 22). 
Jest to rezerwat ścisły o powierzchni 11,66 ha. Położony 
jest w miejscowości Głowaczowa, gmina Czarna Tar
nowska. Teren rezerwatu obejmuje oddziały leśne 29 d, 
f oraz 40 c, d, f Leśnictwa Chotowa, Nadleśnictwa Dę-

Ryc. 1. W idok fragmentu rezerwatu „Torfy" przed spiętrzeniem 
w ody
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Ryc. 2. Widok fragmentu rezerwatu „Torfy" po spiętrzeniu wody

bica, obecnie w województwie podkarpackim. Rezer
wat leży w bezodpływowym obniżeniu powstałym na 
skutek nierównomiernej akumulacji lodowcowej. Oto
czony jest od północnego wschodu, wschodu i południa 
wałem morenowym. Od północnego zachodu i zacho
du obniżenie przechodzi w wyniosłą równinę. Wyso
kość terenu wynosi tu od 205 do 226 m n.p.m. Obszar 
rezerwatu jest w zasięgu zlewni Wisłoki i odwadniany 
jest częściowo przez rów odwadniający włączony do 
systemu rowów odprowadzających nadmiar wody z 
partii borów do rzeki Czarnej, lewobrzeżnego dopływu 
Wisłoki. Przedmiotem ochrony jest partia torfowiskowa 
i borowa. Część torfowiskowa zajmuje centralną część 
rezerwatu. Obszar torfowiska porastają pojedyncze oka
zy skarłowaciałej sosny i brzozy omszonej. W centralnej 
części torfowiska w miejscach odsłoniętych masowo 
występowała rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
L., bagno zwyczajne Ledum palustre L., żurawina błotna 
Oxycoccus palustńs Pers., żurawina drobnolistkowa Oxy- 
coccus microcarpus Turcz.& Rupr. oraz szereg innych ga
tunków roślin charakterystycznych dla torfowisk przej
ściowych i wysokich. W partii borowej znamienną ce
chą jest wyraźne zróżnicowanie florystyczne występu
jące wraz ze wzrostem położenia piatów roślinności nad 
poziom torfowiska. Najbardziej wilgotne powierzchnie w 
bezpośrednim sąsiedztwie torfowiska zajmuje bór bagien
ny, natomiast bór mieszany świeży występuje na wale mo
renowym.

Ryc. 3. Tak w ygląda obecnie bór bagienny w okół rezerwatu 
(wszystkie fotografie wykonał Paweł Nabożny)

W 1997 roku zgodnie z planami ochrony rezerwatu wy
konano zastawę spiętrzającą wodę na rowie odwadniają
cym teren torfowiska. Prace te były prowadzone przez 
pracowników Nadleśnictwa Dębica. Niestety tama ta zo
stała zrobiona bez przewidzenia skutków takiego spiętrze
nia wody. Poziom wody na torfowisku podniósł się do 
około 50-70 cm w stosunku do stanu pierwotnego i tak 
utrzymuje się już przez dwa lata. Wiele rzadkich i chro
nionych gatunków całkowicie wyginęło, wiele ograniczyło 
swoje populacje do 20-30% stanu przed dokonanymi 
zmianami Rosiczka okrągłolistna występuje obecnie spo
radycznie na pływających mszarach. Całkowicie zamiera 
na torfowisku sosna zwyczajna. W borze bagiennym wy
ginęła borówka bagienna oraz bagno zwyczajne. Teren tor
fowiska i fragmenty boru bagiennego stanowią w tej chwi
li wielki śródleśny staw z wodą, w której zachodzą inten
sywne procesy gnilne zalanych roślin. Regeneracja tych 
całkowicie lub częściowo zniszczonych zbiorowisk roślin
nych, dla których stworzono przecież ten rezerwat, żeby 
je chronić, może potrwać nawet dziesiątki lat. Dziwi nas 
tylko bezczynność służb leśnych i konserwatorskich w tej 
sprawie, czyżby uważano, że nic się nie stało? Przypo
mnimy tylko dla porządku, że po reformie administracyj
ną rezerwat przeszedł pod opiekę Wydziału Ochrony Śro
dowiska Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rze
szowie z byłego województwa tarnowskiego.

Ryszard K o z i k ,  Paweł N a b o ż n y
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O rzeczywistej ochronie gatunkowej 
porostów (Lichenes) słów kilka

Historia prawnej ochrony gatunkowej roślin sięga 
w Europie XIX wieku. W Polsce pierwsze akty pra
wne w tej sprawie wydano w 1946 roku i objęto 
ochroną 110 gatunków roślin. Liczby te w następnych 
latach wielokrotnie uzupełniano. W rozporządzeniu 
z 1946 roku nie było chronionych porostów. Po raz 
pierwszy grupa ta została uwzględniona w 1983 roku. 
Wśród gatunków częściowo chronionych znalazły się

Ryc. 1. Piechy m ąkli tamiowej

płucnica islandzka Cełraria islandica, granicznik płuc- 
nik Lobaria pulmonaria oraz wszystkie gatunki broda- 
czek Usnea sp. Rozporządzenie Ministra Ochrony Śro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 
kwietnia 1995 roku w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin obejmuje ochroną prawną w Polsce 225 gatun
ków roślin naczyniowych (w tym 17 ochroną częścio
wą), 23 gatunki grzybów oraz 240 gatunków poro
stów (w tym jeden chroniony częściowo). Florę po
rostów Polski szacuje się obecnie na około 1600 ga
tunków, z czego 602 (37,6%) znajduje się na Czerwo
nej liście porostów zagrożonych w Polsce (Cieśliń- 
ski S., Czyżewska K , Fabiszewski J.). Wiele z tych ga
tunków w chwili obecnej już na terenach Polski nie 
występuje, wiele ginie w zastraszającym tempie. Jest 
wiele przyczyn tego niekorzystnego procesu. Do naj
ważniejszych z nich należą: emisje przemysłowe SO2 
i NOx, urbanizacja, zmiany ekoklimatu, zbieractwo do 
celów dekoracyjnych i leczniczych, wycinanie starych 
drzew przydrożnych oraz nieprawidłowa gospodar
ka leśna, zwłaszcza zręby zupełne i wycinanie starych 
drzewostanów. Żeby chronić porosty, trzeba chronić 
forofity, tj. drzewa, na których korze te porosty wy
stępują. Nie jest to nowe spostrzeżenie. Zwrócił na 
to uwagę w 1934 roku wybitny polski lichenolog 
J. Motyka.

Porostom zaczyna brakować miejsca do życia. Brak 
zainteresowania ochroną gatunkową porostów po
wodowany był nieznajomością gatunków oraz prze
konaniem, że są to organizmy bardzo pospolite, spo
tykane na każdym miejscu w przyrodzie. W  zbioro
wiskach leśnych, jak już wspomniałem, porosty eli
minuje obniżenie wieku rębnego drzewostanów, li

kwidowanie starodrzewu i naturalnych zbiorowisk 
leśnych. Istnieją obiektywne trudności w realizacji 
przepisów prawnych dotyczących ochrony gatunko
wej porostów. Często nie ma żadnej praktycznej mo
żliwości ochrony przed zniszczeniem prawem chro
nionego gatunku nadrzewnego w lasach użytkowa
nych gospodarczo. Z strony leśników widzi się nie
chęć do poznawania nowych grup organizmów, a ich 
powszechna nieznajomość nie pomaga ochronie. To
też coraz częściej obserwujemy takie przypadki jak 
na załączonych rycinach. Konkretnie tu zostały wy

cięte stuletnie jesiony, które same powinny 
być chronione, wraz z obficie porastającą 
ich korę mąklą tamiową Evemia prunastri, 
tarczownicą chropowatą Flavoparmelia cape- 
rata i tarczownicą zmienną Parmelia subru- 
decta, gatunkami porostów prawnie chro
nionymi. Wstydliwie przemilczymy, w 
którym oddziale leśnym jakiego Leśnictwa 
Lasów Państwowych to się stało. Jednak tu 
trzeba sprawiedliwie powiedzieć, że są 
Nadleśnictwa Lasów Państwowych w kra
ju, którym ochrona porostów leży na sercu. 
Sam widziałem tego lata w lasach północ
nej Polski, że drzewa porośnięte chronio
nymi gatunkami porostów są nietykalne, 
traktuje się je jak drzewa pomnikowe, mi
mo że swoimi rozmiarami na to nie zasłu
gują. Bardzo często są znakowane dyskret
nie namalowanym zielonym pasem w celu 
ostrzeżenia drwala, żeby w zapędzie ich

Ryc. 2. Ścięty pień jesionu z plechami chronionych gatunków 
porostów
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Ryc. 3. Widok ogolny wyrębu lllO-letnich jesionów (fotografie wykonał P. Na
bożny)

nie wyciął. Tak znakowane drzewa widzi się też na 
południu Polski. Może ten proceder przyjmie się w 
naszych lasach. Każde przedsięwzięcie na rzecz 
ochrony naturalnych zasobów żywej przyrody sprzy
ja również ochronie porostów. Nadzieją na uratowa
nie porostów, ginącej na naszych oczach grupy orga
nizmów, są działania na rzecz ograniczenia zanieczy
szczeń przemysłowych i komunalnych powietrza, po
wstawanie nowych rezerwatów i parków krajobrazo
wych z mądrym w nich gospodarowaniem zasobami 
drzewostastanów.

Ryszard K o z i k

Nowe stanowisko kłokoczki południowej 
Staphylea pinnata L. na Pogórzu 

Ciężkowickim

Rodzina kłokoczkowatych Staphyleaceae w całym 
świecie liczy 7 rodzajów i około 50 gatunków, roz
mieszczonych w części obszarów strefy umiarkowa
nej oraz tropikalnej Azji i Ameryki. Kłokoczka połu
dniowa Staphylea pinnata L. jest jedynym przedstawi
cielem tego rodzaju w Europie. Reprezentuje we flo
rze południowy, ciepłolubny element. Obecnie kłoko
czka południowa najliczniej występuje w południo- 
wo-wschodnich rejonach Europy, szczególnie na te
renie Rumunii, z której po epoce lodowcowej musiała 
prawdopodobnie migrować do pozostałych części 
Europy. Według Gostyńskiej (1961) do Polski dostała 
się prawdopodobnie z terenów wschodnich przez 
Bramę Przemyską oraz z południa przez Przełęcz Du
kielską. Istnieje również prawdopodobieństwo, że 
mogła dostać się na teren Polski również dolinami 
Popradu i Dunajca (podobnie jak inne ciepłolubne ga
tunki). Dla flory polskiej jest elementem historycznym 
trzeciorzędowym. W Polsce gatunek ten osiąga pół
nocną i północno-wschodnią granicę zasięgu. Jest ro
śliną występującą głównie na terenach podgórskich, 
w grądach i buczynach, przeważnie w pobliżu cie
ków wodnych. Wymaga podłoża bogatego w wapń. 
Ma bardzo wąską amplitudę ekologiczną, a w szcze

gólności dotyczy to warunków świetlnych. 
Zbyt mała ilość światła jak również nad
mierna wpływają hamująco na rozwój ro
śliny. Optymalne warunki dla tego gatun
ku to dostęp do światła rozproszonego w 
miejscach, gdzie przenikają większe plamy 
słoneczne.

Jest krzewem lub małym drzewem do
chodzącym do 5 m wysokości, o liściach 
nieparzysto pierzastych złożonych z 5-7 
eliptycznych, na szczycie zaostrzonych, 
drobno ząbkowanych listków. Listek 
szczytowy na długim ogonku. Liście z wie
rzchu ciemnozielone, pod spodem niebie
skawo- lub szarozielone, początkowo 
wzdłuż nerwów krótko biało owłosione. 
Przylistki wąskie wcześnie odpadające. 
Długość liści 15-25 cm. Kora kłokoczki jest 
oliwkowo-szara, biało prążkowana. Pąki 
wierzchołkowe szerokojajowate, od środka 
zwężające się w spiczasty wierzchołek, 

znacznie większe od pąków bocznych. Pąki boczne 
spiczastojajowate, ułożone naprzeciwległe, odstające. 
Kwitnie w maju. Jej kwiaty są barwy białej, różowa- 
wej lub żółtawo białej. Zebrane są w zwisłe groniaste 
kwiatostany, utworzone z małych wierzchołek. Kwia
ty składają się z 5 płatków korony, 5 działek kielicha 
zabarwionych podobnie jak korona, 5 pręcików oraz 
1 słupka. Działki kielicha są u szczytu czerwonawe i 
takiej samej prawie długości co płatki korony. Słupek 
jest dolny, utworzony z 2-3 owocolistków, z szyjkami 
zrosłymi u szczytu. Jest rośliną owadopylną. Zapyle-

Ryc. 1. Kłokoczka południowa -  kwiatostan
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nia dokonują błonkówki. Owocem jest torebka 2-3 ko- 
morowa, błoniasto rozdęta, długości 3-5 cm, koloru 
jasnozielonego. Pęka 3 klapami. W pustym wnętrzu 
niedojrzałych jeszcze owoców gromadzi się tlen i 
dwutlenek węgla. Gazy te powstają w wyniku pro
cesów asymilacji i oddychania zachodzących w ob
rębie gąbczastej śródowocni. Na skutek zsychania się 
zewnętrznej warstwy owocni gazy te wydostają się 
z dojrzewających owoców i po nagromadzeniu się w 
ich wnętrzu następuje pękanie torebek. Nasiona są 
duże, twarde, gruszkowate lub kuliste, koloru jasno- 
brunatnego, błyszczące, dojrzewają we wrześniu- 
paździemiku. Kłokoczka rozmnaża się również po
przez pędy podziemne, bowiem wyrastające z nich 
pędy nadziemne dają początek nowym roślinom. Z 
jednego okazu macierzystego niekiedy może wyros
nąć kilkadziesiąt roślin. Często sadzona jest jako 
krzew ozdobny. Jest cenną rośliną miododajną. Z pą
czków jej kwiatów robi się na Ukrainie kiszonkę, któ
rą się spożywa. Na Zakaukaziu pączki kwiatów spo
żywane są podobnie jak kapary. W medycynie ludo
wej używa się oleju wytłoczonego z nasion, który ma 
własności przeczyszczające. Od dawien dawna sa
dzona była w pobliżu klasztorów, bowiem z jej twar
dych nasion wyrabiano różańce. W niektórych wsiach 
podkarpackich zwana była od bardzo dawna „kło- 
kociną", a to dlatego, że jej wyschniętych i szelesz
czących torebek nasiennych wraz z nasionami uży
wano jako namiastki grzechotki dla niemowląt (kle
kotanie).

Z terenów Pogórza Ciężkowickiego znana była od 
dawna. Notowana jest z następujących stanowisk:

Tarnów — Góra Św. Marcina (stanowisko nie istnie
je), Karwodrza koło Tuchowa, Łęki Dolne, Dęborzyn 
(tu trwają starania o ochronę rezerwatową), między 
Jodłówką Tuchowską a Siedliskami, Kopaliny, Pław- 
na (J. Komaś, A. Medwecka-Komaś, K. Towpasz 
1996). Z terenów sąsiedniego Pogórza Strzyżowskie- 
go znane są stanowiska tego gatunku w miejscowo
ściach: Stasiówka, Gawrzyłowa, Dębica, Berdech, Wo- 
lica, Braciejowa (Gostyńska 1961). W 1995 r. utwo
rzono w miejscowości Smarżowa rezerwat „Kamera" 
o powierzchni ok. 39 ha w celu ochrony naturalnego 
stanowiska tego gatunku.

Nowe stanowisko kłokoczki południowej zostało od
nalezione w 1997 r., we wsi Ryglice, w przysiółku Bu
kowina na terenie „Uroczyska Głęboka" (siatka AT- 
POL EF 88). Liczba rosnących tutaj egzemplarzy jest 
duża, bowiem wstępna powierzchniowa inwentaryza
cja potwierdza występowanie tu około 3000 sztuk, z 
których ponad 50% stanowią rośliny młode jeszcze nie 
kwitnące. Tak duża liczba młodych roślin potwierdza 
dynamiczny rozwój tutejszej populacji. Na terenie tego 
uroczyska kłokoczka południowa rośnie w kilku sku
piskach położonych w pobliżu lokalnego deku wod
nego z licznymi dopływami. Stanowisko to znajduje 
się na terenie lasu grądowego. Drzewostan tworzą tu: 
grab zwyczajny Carpinus betulus, buk zwyczajny Fagus 
sylvatica, olsza szara Alnus incana, olsza czarna Alnus 
glutinosa, brzoza brodawkowata Betula pendula, dąb 
szypułkowy Quercus robur, dąb bezszypułkowy Quer- 
cus petraea, lipa drobnolistna Tilia cordata, wiąz szypuł
kowy Ulmus laeuis, klon jawor Acer pseudoplatanus, klon 
zwyczajny Acer platanoides, klon polny Acer campestre,

Ryc. 2. Kłokoczka południowa -  ow oce Ryc. 3. Kłokoczka południowa w „Uroczysku Głęboka" (wszys
tkie fotografie w ykonał Paw eł Nabożny)
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jodła pospolita Abies alba. W podszycie rosną: kłoko- 
czka południowa Staphylea pinnata, dereń świdwa Cor- 
nus sanguinea, bez czarny Satnbucus nigra, kalina kora
lowa Vibumum opulus. W runie występują: paprotka 
zwyczajna Polypodium imlgare, skrzyp olbrzymi Eąuise- 
tum telermteia, parzydło leśne Aruncus sylvestris, przy
tulia (marzanka) wonna Galium odoratum, kopytnik po
spolity Asarum europaeum, ponadto szczyr trwały Mer- 
curialis permnis, zdrojówka rutewkowata Isopyrum tha- 
lictroides, czerniec gronkowy Actea spicata, zawilec ga
jowy Anemone nemorosa, jaskier kaszubski Ranunculus 
cassubicus, rutewka orlikolistna Thalicłrutn aquilegifo- 
lium, kokorycz pełna Corydlais solida, kokorycz pusta 
Corydalis cava, żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, 
śledziennica skrętolistna Chrysosplenium altemifolium, 
groszek wiosenny Lathyrus vemus, paprotnik kolczysty

Polystichum aculeatum, łuskiewnik różowy Lathraea squa- 
maria, dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans, sałatnik leś
ny Mycelis muralis, konwalijka dwulistna Maianthemum 
bifolium, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum mul- 
tiflorum, czworolist pospolity Paris quadrifolia.

Niestety, to jedno z największych stanowisk na Po
górzu Ciężkowickim tej pięknej i chronionej prawem 
w Polsce rośliny nie budzi jak dotąd żadnego sen
sownego zainteresowania tarnowskich urzędów od
powiedzialnych za ochronę przyrody. Jak dotąd nie 
podjęto żadnych działań, które pozwoliłyby na ochro
nę tego terenu chociażby w formie użytku ekologi
cznego, a szkoda.

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

D R O B I A Z G I

Czy choroba Alzheimera jest chorobą 
Alzheimera?

Choroba, której głównym objawem jest postępujące 
otępienie umysłowe, związana jest od dawna z na
zwiskiem Alzheimera.

Przyjęto podział choroby na postać o wczesnym 
początku —  skrót z nazwy angielskiej: early onset 
Alzheimer disease —  EOAD i postać o późnym po
czątku —  late onset Alzheimer disease — LOAD. Za 
granicę wieku przyjmuje się 60 lub 65 lat. EOAD wy
kazuje charakter rodzinny i poznano już szereg wy
wołujących ją mutacji. Dotyczą one genu kodującego 
białko prekursorowe amyloidu, genu preseniliny 1 i 
preseniliny 2. W postaci późnej, czyli LOAD, stano
wiącej 95% przypadków choroby, głównym sprzyja
jącym jej czynnikiem genetycznym jest posiadanie 
określonego allelu kodującego odmianę 4 apolipopro- 
teiny E.

Alois Alzheimer —  lekarz i neuropatolog niemiecki 
—  opisał dwa przypadki otępienia: pierwszy we
Frankfurcie —  w 1907 roku —  dotyczył 51-letniej ko
biety, drugi w Monachium w 1911 u mężczyzny w 
wieku 56 lat. Opis drugiego przypadku został umie
szczony w znanym wówczas podręczniku psychiatrii 
pod nazwą choroby Alzheimera. Alzheimer przepro
wadził również pośmiertne badania histologiczne 
mózgu pacjentów.

Jednak w 1996 roku 0 'B rien  wypowiedziała prze
konanie, że otępienie u pierwszej opisanej przez Alz
heimera pacjentki było spowodowane zmianami w 
naczyniach o charakterze miażdżycowym, a więc nie 
było to otępienie zwane obecnie chorobą Alzheimera. 
Miała ona bowiem, jak stwierdził Alzheimer, uogól
nioną miażdżycę.

Wcześniej — w 1992 roku — H. Webster z Bethesdy 
i K. Fujisawa z Tokio zwrócili się do do M.B. Graebera 
z Max-Planck Institute of Neurobiology z prośbą o od
szukanie preparatów z tkanek pacjentów opisanych

przez Alzheimera. Początkowo wydawało się to nie
możliwe, większość dawnych materiałów została bo
wiem wyrzucona, minęło już wiele czasu, a w tym cza
sie miały miejsce dwie wojny światowe. Graeber szukał 
jednak wytrwale i preparaty zostały odnalezione. Dla 
potwierdzenia ich identyczności wykonano nawet ana
lizę atramentu użytego do ich oznakowania.

W pracowni Graebera potwierdzono wyniki badań 
histologicznych Alzheimera —  obecność płytek star
czych i włókien neurofibrylamych w mózgu pier
wszej pacjentki oraz płytek w mózgu drugiego. Z tka
nek wyekstrahowano DNA i poddano analizie. Grae
ber uważa, że wykonanie analizy DNA przy użyciu 
tkanek przechowywanych przez ponad osiemdziesiąt 
lat jest bardzo ważnym osiągnięciem.

Stwierdzono, że obaj pacjenci byli homozygotami 
E3/3, nie byli zatem nosicielami allelu sprzyjającego 
występowaniu choroby Alzheimera. Dotychczas nie 
wykryto żadnej ze znanych mutacji powodujących 
EOAD w genie białka prekursorowego amyloidu. 
Autorzy zamierzają kontynuować poszukiwanie zna
nych mutacji w genach presenilin, jednak ze względu 
na dużą ich liczbę oraz ograniczoną ilość tkanki do
stępnej do badań chcą wykonać to wtedy, gdy będą 
mogli (już wkrótce) zastosować nową technikę zuży
wającą bardzo małe ilości DNA (DNA chips).

Przyszłość pokaże czy pacjenci opisani przez Alz
heimera chorowali na tę chorobę, którą dziś nazywa 
się chorobą Alzheimera.

Należy jednak również wspomnieć o tym, że ostatnio 
często wypowiadany jest pogląd, że choroba Alzhei
mera i otępienie naczyniopochodne zawierają wspólne 
elementy, a więc, że zarówno w chorobie Alzheimera 
ma miejsce znaczna patologia naczyniowa, jak i od
wrotnie —  w otępieniu naczyniopochodnym dochodzi 
do powstawania elementów morfologicznych chara
kterystycznych dla choroby Alzheimera. Spór o daw
nych pacjentów Alzheimera traci więc na ostrości.

Hanna W e h r
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Czy niedobór cynku może być przyczyną  
depresji?

Cynk (Zn) to mikroelement o dziennym zapotrze
bowaniu u ludzi wynoszącym 12-15 mg. Jest kofa- 
ktorem licznych enzymów regulujących podstawowe 
procesy przemiany materii, a szczególną rolę odgry
wa w ekspresji genów i w budowie i czynnościach 
błony komórkowej. Ostatnio wykazano, że cynk jest 
przeciwutleniaczem, a jego sole uważane są za związ
ki antywolnorodnikowe. Cynk jest również modula
torem centralnego układu nerwowego. Jego główna 
rola polega na hamowaniu „układu pobudzających 
aminokwasów" przez redukowanie aktywności re
ceptorów dla kwasu glutaminowego (receptorów 
glutamatergicznych-jonotropowych typu NMDA; 
patrz Wszechświat tom 98, nr 4, 89-92, 1997). Cynk 
jest magazynowany wraz z kwasem glutaminowym 
w pęcherzykach presynaptycznych. Uwolniony do 
szczeliny synaptycznej wiąże się w części postsynap- 
tycznej z modulacyjnym miejscem kompleksu recep
tora NMDA, hamując jego aktywność/funkcję. Syna
psa glutamatergiczna posiada mechanizmy wychwy
tu zwrotnego cynku ponownie magazynując go w 
części presynaptycznej. Ważną rolę przypisuje się 
cynkowi w funkcji układu immunologicznego. 
Aktywność biologiczna tymuliny, tj. hormonu uwal
nianego z grasicy (thymus) zaangażowanego w pra
widłową funkcję limfocytów T, uzależniona jest od 
obecności cynku w jej cząsteczce. Ponadto cynk jest 
konieczny do produkcji cytokin (interleukiny 2 ) i 
aktywności komórek natural killer (NK). Niedobór 
cynku wywołuje wiele objawów takich jak anoreksja, 
dysforia, zaburzenia kognitywne, czy obniżenie na
stroju (depresja), oraz upośledza funkcję układu 
immunologicznego zwiększając podatność na choro
by infekcyjne.

Depresja to najczęściej spotykane schorzenie psy
chiczne, prowadzące w znacznym procencie przy
padków do samobójczej śmierci chorego. Szacuje się, 
że udokumentowaną przyczyną ok. 70% samobójstw 
jest depresja. Badania Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) wskazują, że depresja zajmuje obecnie czwar
te miejsce na liście chorób obniżających jakość życia, 
a przewiduje się, że osiągnie drugą lokatę na tej liście 
w roku 2020. Kliniczne metody leczenia depresji obej
mują zarówno leki pochodzące ze zróżnicowanych 
strukturalnie grup jak również terapię elektrowstrzą
sową. Terapia jest skuteczna tylko u pewnej części 
pacjentów (ok. 60%), a ponadto wywołuje wiele efe
któw niepożądanych, dlatego prowadzi się badania 
nad wprowadzeniem skuteczniejszych i bezpieczniej
szych leków, a także poznaniem mechanizmów zwią
zanych z terapeutycznym działaniem przeciwdepre- 
syjnym oraz poznaniem mechanizmów patofizjologi
cznych depresji. Niestety, pomimo wieloletnich ba
dań, kliniczna skuteczność nowych leków w dalszym 
ciągu jest niezadowalająca, a patofizjologiczne mecha
nizmy depresji nie są wyjaśnione.

Ostatnio próbuje się wyjaśnić powiązania między sy
stemami neuro- i immunologicznym oraz homeostazą 
biometali w mechanizmie patofizjologii i terapii depre
sji. Kilka zespołów badawczych wykazało obniżone 
stężenie cynku w osoczu u pacjentów chorych na de

presję, co może mieć związek z klinicznym stanem de
presyjnym. Eksperymenty przeprowadzone na szczu
rach wskazują na selektywny wzrost stężenia cynku 
w hipokampie (strukturze mózgu mającej zasadnicze 
znaczenie w procesach emocjonalnych, uczenia się i pa
mięci) w wyniku wielokrotnego stosowania leków 
przeciwdepresyjnych, a także elektrowstrząsów. 
Ponadto, imipramina (klasyczny lek przeciwdepresyj- 
ny) zwiększa wchłanianie cynku z przewodu pokar
mowego. Aktywność przeciwdepresyjną cynku wyka
zano w tzw. teście „pływania" u szczurów, który służy 
do wykrywania substancji o działaniu przeciwdepre- 
syjnym. Kompleks receptora NMDA odgrywa ważną 
rolę w mechanizmie działania leków przeciwdepresyj
nych. Cynk modulując wrażliwość tego receptora w 
mózgu w sposób powodujący zredukowanie aktyw
ności układu pobudzających aminokwasów, może wy
wierać u ludzi efekty przeciwdepresyjne. Depresja z 
kolei może być konsekwencją obniżonego stężenia cyn
ku, co prowadzi do nasilenia aktywności układu po
budzających aminokwasów (i procesów ekscytoto- 
ksyczności w niektórych regionach mózgu). Reasumu
jąc, zaburzenia układu nerwowego i upośledzenie fun
kcji układu immunologicznego w depresji może być 
związane z niedoborem cynku w organizmie. Możliwe, 
że dodatek cynku obniżyłby terapeutyczne dawki le
ków przeciwdepresyjnych (redukcja objawów niepożą
danych) i zwiększyłby ich skuteczność terapeutyczną. 
Zastosowanie takiej suplementacji wymaga jednak 
wieloletnich badań zarówno eksperymentalnych jak i 
klinicznych. Takie badania są obecnie prowadzone w 
Instytucie Farmakologii PAN i Collegium Medicum UJ.

Gabriel N o w a k

Kanibalizm

Słowo „kanibal" pochodzi od „Karib", nazwy szcze
pu tubylców zamieszkujących wyspy Archipelagu 
Karaibskiego. Szczepy te, Arawakowie i Karibowie, 
zostały doszczętnie wytępione przez niewolniczą pra
cę i choroby zawleczone do Indii przez hiszpańskich 
konkwistadorów. Wczesne źródła przypisują Karibom 
i Arawakom praktyki ludożercze. Od zamierzchłych 
czasów ludzkość była niezdrowo zafascynowana pro
blemem ludożerstwa. Niektórzy antropolodzy i etno
grafowie twierdzą, że człowiek był kanibalem od sa
mego początku swego gatunku, biorą za dobrą mo
netę każde, nawet najmniej wiarygodne źródła i wi
dzą kanibalizm w każdym niemal kręgu kulturowym.

Współczesna antropologia, zamiast na przekazach 
ustnych lub pisemnych, woli polegać na dowodach 
materialnych. Kości ludzkie mogą nosić ślady uczty 
ludożerczej. W  tym wypadku, zamiast w grobach, ar
cheolodzy znajdują je na stosach, gdzie wyrzucano 
odpadki pożywienia wraz z kośćmi zwierząt, ośćmi 
ryb i skorupami jadalnych mięczaków. Badania mi
kroskopowe pozwalają odróżnić ślady zębów na po
wierzchni kości od śladów zadrapań kamiennym na
rzędziem. Kamiennymi narzędziami mógł się posłu
giwać tylko człowiek. Kości długie były rozłupywane 
dla wydobycia pożywnego szpiku. Również tego
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mógł dokonać tylko człowiek. Jednakże stwierdzenie 
uszkodzeń kości dokonanych przy pomocy narzędzi 
może prowadzić do błędnych wniosków: wśród wie
lu ludów znany był rytuał pogrzebowy (tzw. defleshing), 
który polegał na oddzielaniu i oskrobywaniu częścio
wo już przegniłych tkanek i wtórnym pogrzebaniu 
oczyszczonych w ten sposób kości. Innym, chara
kterystycznym szczegółem mogą być ślady nadpale
nia kości (przy pieczeniu?). Ale tu znów musimy pa
miętać, że palenie zwłok było częstym rytuałem po
grzebowym, a przecież łatwo o niekompletne spale
nie, zwłaszcza gdy jedynym narzędziem do groma
dzenia paliwa jest prymitywna kamienna siekierka. 
Ważnym znakiem jest także oszlifowanie końców 
długich kości, które badacze przypisują gotowaniu w 
chropowatych naczyniach glinianych.

Jak zatem przedstawia się problem kanibalizmu w 
świetle badań paleoantropologicznych? Dosyć inten
sywne prace wykopaliskowe prowadzono w połu- 
dniowo-zachodnich rejonach Stanów Zjednoczonych, 
w tak zwanym kącie czterech stanów, Utah, Arizona, 
Colorado i Nowy Meksyk. Natrafiono tam na archeo
logiczne pozostałości po ludziach kręgu kulturowego 
zwanego Anasazi. W języku Nawaho znaczy to „sta
rzy przodkowie", lub „wrodzy przodkowie". Lud 
Anasazi zamieszkiwał to terytorium od około roku 
750 p.n.e. do czasów kontaktu z Hiszpanami. W li
cznych stanowiskach archeologicznych znaleziono 
wiele kości; pewien niewielki procent z nich nosi nie
wątpliwe ślady kanibalizmu. Autorzy opracowujący 
te znaleziska skłaniają się do przypuszczenia, że był 
to kanibalizm rytualny, a nie spowodowany głodem, 
bowiem w sąsiednich kręgach kulturowych ludów 
Hohokam i Mogollon, które najprawdopodobniej ży
ły w prawie identycznych warunkach ekonomicz
nych, śladów kanibalizmu nie stwierdzono.

Opierając się na odkryciach w „kącie czterech sta
nów", paleoantropolodzy, posługując się podobnymi 
metodami i kryteriami rozpoczęli w ostatnim dzie
sięcioleciu opracowywanie innych znalezisk. Na wy
spach Fidżi już w 1951 roku, badając stos odpadków 
datowany na lata od 50 p.n.e. do 1900, natrafiono na 
podobne ślady kanibalizmu. Autor pracy E.W. Gif- 
ford twierdził, że po rybach człowiek był tam najczę
ściej jedzonym kręgowcem. Ostatnio nowe badania 
dostarczyły bardziej przekonywających dowodów ist
nienia kanibalizmu na Fidżi. W Europie przekonywa
jące dowody kanibalizmu zawierało neolityczne zna
lezisko Homo sapiens w jaskini Fontebregoua we Fran
cji określone na 3000 do 4000 lat p.n.e.

Szczególny przypadek stanowi kanibalizm na No
wej Gwinei. Od dawna przypuszczano, że szczepy 
zamieszkujące górzystą część Papua Nowej Gwinei 
praktykują kanibalizm. Podobnie, jak i w innych 
przypadkach, bezpośrednich opisów praktyk ludo
żerczych było niewiele, przeważały relacje z „trzeciej 
ręki". W późnych latach 1950 dwóch Amerykanów, 
Carleton Gajdusek i Vincent Zegas zainteresowało się 
dosyć dziwną, niespotykaną nigdzie indziej chorobą, 
zwaną „kuru", która występowała u górskiego szcze
pu należącego do grupy językowej Fore. „Kuru" w 
języku Fore oznacza „dreszcze" lub „trzęsienie się".

Choroba charakteryzowała się zaburzeniami central
nego układu nerwowego, drżeniem kończyn i dosyć 
szybko prowadziła do śmierci.

Występowanie kuru ograniczone było do około 12 
tysięcy tubylców. Prawie połowa wszystkich przy
padków śmierci wśród Fore spowodowana było 
przez kuru. Była to głównie choroba kobiet i dzieci. 
Występowanie kuru wiązano z kanibalizmem, bo
wiem wiadomo było, że szczep Fore uprawiał rytu
alny kanibalizm jako akt żałoby i czci dla zmarłych 
członków rodziny. Podczas obrządku żałobnego zja
dano różne tkanki i narządy zmarłego, włączając w 
to tkankę mózgową. W obrzędzie uczestniczyły wy
łącznie kobiety i małe dzieci. Często smarowano twa
rze tkanką mózgową zmarłego. Dziś ocenia się, że 
choroba kuru występowała u ponad 90% kobiet i dzie
ci uczestniczących w tych obrzędach. Po zaniechaniu 
przez Fore kanibalizmu, choroba stopniowo wygasła.

Istnienie kanibalizmu wśród Neandertalczyków po
dejrzewano od przeszło 100 lat. Pomiędzy rokiem 
1899 a 1905 badano znalezisko koło serbskiej wioski 
Krapina, zawierające kości 43 dorosłych i młodocia
nych osobników, a także kości dzieci, pojedyncze ko
ści i wiele zębów. Podejrzewano, że kości te noszą 
ślady kanibalizmu, jednak najnowsze badania wyka
zały, że przyczyny uszkodzeń były najprawdopodob
niej naturalne. Najstarsze przekonywające dowody 
kanibalizmu zawiera neolityczne znalezisko Nean
dertalczyka w jaskini Gran Dolina w Sierra de Ata- 
puerca w Hiszpanii, datowane na 780 000 lat p.n.e. 
Ostatnio we Francji, w jaskini Moula-Guercy nad Ro
danem, znaleziono kości zwierzęce i kości Neander
talczyków sprzed 100 000 lat. Kości ludzkie należały 
do co najmniej 6  osobników i nosiły ślady uszkodzeń 
typowe dla praktyk kanibalistycznych. Czaszki ludz
kie, a także znalezione na tym samym stanowisku 
czaszki jeleni, były rozbite, najprawdopodobniej w ce
lu wydobycia mózgu. Kości długie zawierające szpik 
były systematycznie rozłupywane kamieniami, pod
czas gdy kości nie zawierające szpiku były nie usz
kodzone. Z nacięć na kościach badacze wnioskują, że 
nacinano ścięgna Achillesa i inne miejsca przyczepów 
mięśniowych, aby oddzielić mięso od kości. Nacięcia 
na obojczyku świadczą o oddzieleniu ramienia w sta
wie barkowym, a inne ślady — że wycinano język i 
oddzielano od kości mięśnie żuchwy. Na kościach nie 
stwierdzono śladów ognia, a więc mimo że Neander
talczyk znał już ogień, mięso swoich współplemień- 
ców albo zjadał na surowo, albo piekł dopiero po od
dzieleniu od kości.

Opisane praktyki kontrastują z wielokrotnie zaob
serwowanym pochówkiem kultowym praktykowa
nym przez Neandertalczyków. Groby takie zawierają 
kompletne, nienaruszone szkielety ułożone w pozycji 
płodowej. Jakie czynniki decydowały o przeznacze
niu jednych zwłok do konsumpcji, a innych do po
chowania w stanie nienaruszonym? Antropolog Fred
H. Smith z Northern Illinois University odpowiada, 
że ślady działania mogą się zachować, natomiast za
miary śladów nie zostawiają.

Stanisław D u b i s k i
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Na lapońskim szlaku

Laponia —  kraina Saamów, reniferów i rozległych 
mroźnych przestrzeni. Ostatni prawdziwie dziewiczy 
i niedostępny rejon Europy. Wystarczy tylko trzy dni 
podróży z Polski, aby znaleźć się sam na sam z dziką 
i monumentalną przyrodą.

Wraz z dwojgiem przyjaciół latem 1999 roku po
konałem 500-kilometrowy, leżący za kołem podbie
gunowym szlak od Abisko do Hemavan, stąd też po
niższy artykuł będzie dotyczył szwedzkiej części La
ponii.

Leżąca w swej większej części za kołem polarnym 
Laponia obejmuje swym zasięgiem północną część 
Szwecji, Norwegii i Finlandii. Jest to kraina bardzo 
słabo zaludniona, ludzie są tu rzadszym widokiem 
niż renifery i łosie.

Krajobraz Laponii swój obecny wygląd zawdzięcza 
ostatniej epoce lodowcowej, podczas której olbrzymi 
lodowiec pokrywał grubą czapą cały obszar przez 
80 000 lat, by ostatecznie stopnieć 9000 lat temu. Ma
sy przesuwającego się lodu nadały łańcuchom gór
skim ich obecny kształt. Ślady tego procesu są dziś 
szczególnie widoczne w górskich dolinach jak choćby 
Tjaktjatjattja, leżąca na szlaku Kungsleden niedaleko 
Abisko w Szwecji. Jak większość wyrzeźbionych 
przez lodowiec dolin ma kształt litery U i wypełniona 
jest naniesionym przez niego kamiennym gruzem. 
Wszędzie widać dziesiątki potoków i strumieni spły
wających z okolicznych gór, zasilanych obfitymi opa
dami i topniejącymi lodowcami.

Góry rozciągające się na północy Szwecji są pozo
stałością po Kaledonitach, których fragmenty wystę
pują również w innych częściach Europy, położonych 
bardziej na południu, głównie w Szkocji i Irlandii. 
Najwyższe szczyty Gór Skandynawskich, ukształto
wanych ponad 400 milionów lat temu, wznoszą się 
na wysokość niewiele ponad 2000 m n.p.m. Są to Sa- 
rek (2090) w parku narodowym o tej samej nazwie i 
Kebnekaise (2114), najwyższa góra Szwecji.

Na północy kraju roślinność jest bardzo uboga, do
minują niskie trawy i wrzosy. Na podmokłych łąkach 
spotyka się wełnianki, jaskry a czasem storczyki. 
Drzewa występują tu tylko w położonych poniżej 800 
m n.p.m. rejonach i ich obecność ogranicza się do kar
łowatych, poskręcanych przez wiatry brzóz. Im dalej 
przesuwamy się na południe tym roślinność staje się 
coraz bardziej urozmaicona, by przejść wreszcie w 
ponad 1000-kilometrowy pas starych lasów sosno
wych, świerkowych i brzozowych dających schronie
nie wielu ptakom, takim jak orzeł złoty, który zakłada 
gniazda wyłącznie na starych 400-letnich drzewach. 
W dzikich, górskich ostępach gnieżdżą się nie tylko 
orły, spotkać można również śnieguły, siewki złote i 
sowy śnieżne. Lasy dają natomiast schronienie m.in. 
pardwom, podróżniczkom i kurom śnieżnym. Ssaki 
w Szwecji reprezentowane są głównie przez renifery, 
samy, jelenie i łosie. Te ostatnie rozmnożyły się tak 
bardzo, że stały się przyczyną większości ciężkich 
wypadków drogowych w północnej Szwecji. Stało się 
tak, ponieważ ich naturalni wrogowie -  wilki niemal 
całkowicie wyginęły. Jedynie kilka sztuk żyje na da
lekiej północy, gdzie można też spotkać arktyczne li
sy, które przystosowały się do życia w niskich, spa

dających poniżej minus 70°C, temperaturach. Czasem 
można wytropić rosomaki, należące mimo objęcia ich 
całkowitą ochroną do ginącego gatunku. Pozostało 
ich tylko ok. 150 sztuk. Natomiast licząca około 700 
osobników populacja niedźwiedzi, ciągle powiększa 
swą liczbę, tak że spotkania z nimi na dalekiej pół
nocy nie należą do rzadkości.

Pisząc o Laponii nie sposób pominąć jej rdzennych 
mieszkańców, Saamów, często nazywanych Lapoń
czykami. Należą oni do najstarszych ludów w Euro
pie. Obecnie na świecie żyje ok. 58 000 Lapończyków, 
którzy zamieszkują wysunięte na północ obszary 
Szwecji, Norwegii, Finlandii i Rosji. W samej Szwecji 
ich tereny zajmują ponad połowę kraju i chociaż ich 
liczba zmniejsza się, nadal jest ich ponad 17 000. Bo
gaty język Saamów (należący do grupy ugrofińskiej, 
do której należy także język węgierski) odzwierciedla 
harmonijne współżycie z naturą. Nie ma w nim słów 
określających pewne pojęcia (np. wojna), ale istnieje 
ponad 90 różnych terminów dla nazwania odmian 
śniegu np. saevrie -  sypki ciężki śnieg, po którym nie 
można chodzić, sahpah -  drobny mokry śnieg, który 
się nie lepi.

Kultura i życie Lapończyków od tysięcy lat zwią
zane są z reniferami. Te półdzikie, piękne zwierzęta 
stanowiły o przetrwaniu na dalekiej północy. Wczes
ną wiosną Saamowie pędzą samice reniferów w góry, 
gdzie rodzą się młode, by przed zimą wrócić do la
sów i na pastwiska. Poważnym ciosem dla Lapoń
czyków była katastrofa w elektrowni jądrowej w 
Czemobylu. Skażeniu uległy nie tylko porosty, sta
nowiące zimowy pokarm reniferów, ale także zwie
rzyna, jagody i grzyby będące podstawą ich poży
wienia. Skażone stada reniferów wybito i dopiero te
raz, po ponad 12  latach ich populacja uległa odbu
dowaniu. Obecnie hodowla reniferów nie jest tak po
wszechnym zajęciem jak przed katastrofą. Lapończy
cy radzą sobie sprzedając tradycyjne wyroby rzemie
ślnicze, w tym słynne noże. Część osiedliła się nad 
morzem i nad licznymi tu jeziorami, i żyje z rybo
łówstwa. Coraz częściej Lapończycy, zwykle niechęt
ni obcym, zajmują się turystyką.

Stosunek Szwedów do środowiska naturalnego 
charakteryzuje niezwykły szacunek, co nie dziwi tym 
bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że ten kraj 
jest ojczyzną Karola Linneusza, twórcy powszechnie 
przyjętego systemu klasyfikacji botanicznej. Wyrazem 
tego szacunku jest Allemans Ratt czyli prawo po
wszechnego dostępu. To niepisane prawo pozwala 
każdemu postawić stopę oraz spędzić noc praktycz
nie wszędzie, pod warunkiem, że nie narusza się 
własności prywatnej ani terenów zajętych pod upra
wy. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowią rezerwaty 
przyrody i tereny lęgowe.

Ogólne zasady Allemans Ratt zakazują wyrębu 
drzew, obrywania gałęzi i kory z żyjących drzew, roz
palania ognia na terenach suchych lub nagich skałach. 
Północną Szwecję stanowią w dużej części parki na
rodowe i rezerwaty przyrody. Znajduje się tam pięć 
parków narodowych: Modus, Pajelanta, Stora
Sjófallet, Abisko i najpiękniejszy a zarazem najbar
dziej niedostępny park Sarek. Wszystkie parki naro
dowe są udostępnione turystom, wyznaczono wiele 
świetnie przygotowanych szlaków.
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Lapponia jest wymarzonym miejscem do uprawia
nia kwalifikowanej turystyki.

Wbrew pozorom z Polski do najdalszych rejonów 
Szwecji można dostać się szybko i tanio. Jest to jednak 
miejsce wymagające pewnego doświadczenia w pla
nowaniu wypraw i hartu ciała i ducha. Na szlaku czę
sto zdarzają się załamania pogody i odmrożenia w 
sierpniu nie należą do rzadkości. Jednak osoba dobrze 
przygotowana przeżyje tam niezapomniane chwile 
obcowania z przyrodą zachowaną w niezmienionym 
kształcie od tysięcy lat.

Tomasz L e n a r c z u k

Masowe występowanie garnusznicy 
bukowej Mikiola fagi (Hartig)

W bieżącym roku w drzewostanach bukowych na 
terenie Beskidu Sądeckiego, w Pieninach i Gorcach 
można było zaobserwować masowe występowanie 
wyrośli (galasów) garnusznicy bukowej Mikiola fagi 
(Hartig). Wyrośla te dochodzące do 12 mm długości 
stwierdzano bardzo często na analizowanych liściach 
dolnych gałęzi buka Fagus syhatica L. Liczba wyrośli 
na pojedynczych liściach, zwłaszcza na odroślach, 
wynosiła nawet 21 egz. Przeciętnie na jeden analizo
wany liść przypadało 9 wyrośli. W przypadku licz
niejszego pojawu galasów blaszka liściowa była silnie 
zdeformowana i uszkodzona.

Sprawcą wyrośli jest muchówka 3-4 mm długości 
z rodziny pryszczarkowatych Cecidomyiidae (= Itoni-

didae). Zarów
no wyrośl, jak 
i sprawca mają 
tę samą nazwę.

Muchówka 
ta barwy czer- 
wono-brunat 
nej przypomi
na komara. Sa
mica posiada 
na końcu od
włoka wydłu
żone pokładeł- 
ko, natomiast 
samiec cęgo- 
wate wyrostki. 
Larwa 3-4 mm 
długości jest 
spłaszczona, 
barwy białej i 
ma brunatną 
silnie skleroty- 
zowaną łopat
kę piersiową 
(spatula stema- 
lis).

Rójka gamu- 
sznicy bukowej 
przypada na 
kwiedeń-maj. 
Samica składa 
jaja do rozwi

jających się liśd. Wylęgłe larwy przemieszczają się po 
dolnej stronie liścia do grubszych nerwów. Tam na
kłuwają blaszkę liściową i wydzielają substancje che
miczne. Na skutek tego komórki intensywnie dzielą się 
oraz rozrastają i tworzą po górnej stronie liśda wspo
mniane wyrośla. Galasy początkowo zielone, stopnio
wo dojrzewając stają się żółtawe, a następnie czerwone.

Dojrzałe wyrośla są ciemnoczerwone, a nawet bru
natne, silnie zdrewniałe i przybierają kształt „gar- 
nuszkowaty" z ostrym wyrostkiem. Jesienią u nasady 
galasu dorosła larwa tworzy z przędzy zatyczkę. Wy
rośl wraz z larwą odrywa się od liścia i spada na zie
mię. Przepoczwarczenie następuje zwykle na wiosnę.

Masowe występowanie garnusznicy bukowej może 
powodować straty w przyroście drzew.

Gatunek ten ma około 30 gatunków wrogów natu
ralnych, m.in. błonkówki (Hymenoptera): Aprostocetus 
elongatus Forst., Torymus cultiventris Ratz., T.fagi Hoffm, 
T. fulgens F., T. hedera Walker (= speciosus Boh.) i Euma- 
cepolus saxeseni Ratz. Spasożytowanie larw pryszczarka 
wynosi niekiedy około 20%.

Krzysztof W i t t e c z e k

Salamandra czarna Salamandra atra 
—  wyjątkowy płaz Europy

Wśród europejskich płazów ogoniastych salamandra 
czarna Salamandra atra zajmuje miejsce szczególne ze 
względu na osobliwośd rozrodu. Jest to gatunek, który 
w odróżnieniu od salamandry plamistej, swój rozwój 
całkowicie uniezależnił od środowiska wodnego.

Salamandra plamista S. salamandra, choć sama w 
okresie życia postlarwalnego w wodzie nie przebywa, 
to jednak „rodzi" do wody larwy. Spędzają one w 
wodzie okres życia larwalnego 

aż do momentu metamorfozy.
U salamandry czarnej cały rozwój larwalny prze

biega w końcowych odcinkach jajowodów samicy. 
Pora godowa tego gatunku przypada na miesiące let
nie czerwiec-lipiec. W tym czasie samice produkują 
kilkadziesiąt jaj, z których zazwyczaj 2  — po jednym 
w każdym jajowodzie —  rozwijają się dalej. Pozostałe, 
w postaci masy żółtkowej, służą jako pokarm dla roz
wijających się larw. U larw tych wyrastają skrzela 
zewnętrzne, których długość dochodzi do połowy 
ciała larwy. Służą one larwie do wchłaniania substan
cji odżywczych z rozpuszczonych, pozostałych jaj. 
Stwierdzono, że samica często „dokarmia" larwy pro
dukując w jajowodzie specjalne komórki nabłonkowe, 
którymi larwy się odżywiają. Zjawisko to nosi nazwę 
epiteliofagii (Guex, Chen 1986). W warunkach natu
ralnych larwy przebywają w ciele samicy 2-3 lata. Po 
tym okresie tracą one skrzela i jako ostatecznie 
ukształtowane młodociane osobniki są „rodzone" i 
rozpoczynają życie na lądzie. Osiągają one wtedy dłu
gość ok. 3-4 cm. Doświadczenia wykazały, że larwy 
wyjęte z jajowodów samicy, mogą żyć i rozwijać się 
dalej w wodzie, jednak resorbują posiadane skrzela, 
a na ich miejsce tworzą się nowe, służące do wymiany 
gazowej w środowisku wodnym. Larwy takie odży

Liść buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. z 
wyroślami garnusznicy bukowej Mikiola fagi 
Htg. (według Buhra, 1965; zmienione)
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Salam andra czarna Salamandra atra. Fot. Bartłomiej Zyśk

wiają się podobnie jak larwy salamandry plamistej, 
tj. łowiąc małe bezkręgowce wodne.

W ostatnich latach obserwowałem salamandrę czar
ną w jej naturalnym środowisku w Alpach Austriac
kich. Występują one masowo w pobliżu schroniska 
Freiburger Hiitte u podnóża Rote Wand na wyso

kości 1931 m n.p.m. (Vorarlberg, Alpy Lechtal- 
skie). Ponieważ salamandra czarna jest gatunkiem 
o aktywności nocnej, tylko sporadycznie można 
ją  spotkać w ciągu dnia. Najlepszym okresem do 
obserwacji jest wczesny ranek od ok. 400 do 600 . 
W tym czasie masowo spotykałem je na ścieżkach, 
na wzgórzu koło schroniska, rzadko natomiast 
spotykałem je na trawie. Ich kryjówki miały wej
ścia bezpośrednio ze ścieżek pod trawę lub kamie
nie. Zaskoczone, początkowo zatrzymywały się, a 
następnie chowały się do norek. Obserwowane 
osobniki miały od 8  do 13 cm długości. Spotkałem 
też kilka osobników o długości 4-6 cm. Około 
godz. 630-/®, gdy słońce wychodziło zza otacza
jących gór, wszystkie salamandry były już w kry
jówkach i do zupełnych wyjątków należało spot
kanie ich w tym czasie. Nawet w czasie opadów 
deszczu rzadko opuszczały swoje kryjówki i czy
niły to tylko pojedyncze osobniki. W jednym przy
padku, po kilku dniach upałów, pojawiły się w 
czasie deszczu ok. godz. 1800 w liczbie kilkunastu 
osobników.

Salamandry czarne ze swą lśniącą, czarną barwą 
należą do najładniejszych płazów europejskich, dla
tego też bez żalu wstawaliśmy z kolegami o tak 
wczesnej porze, niekiedy w czasie opadów, aby je ob
serwować i fotografować.

Marek G u z i k

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

Hipnoza u zwierząt
U zwierząt możemy wywołać nietylko stan hypnotyczny, 

ale również zaobserwować te same zjawiska, które spoty
kamy u człowieka. Pod wpływem niespodziewanego a moc
nego oświetlenia ptaki, ryby, raki, motyle, nietoperze i  t. d. 
zapadają w stan katalepsyi. Za wystrzałem z armaty ptaki 
spadają z gałęzi z  mięśniami naprężonemi i  czas jakiś po
zostają bez ruchu.

Znane są liczne doświadczenia ze zwierzętami. Gdy głowę 
kury ze związanemi nogami położymy na stole i od dzioba 
je j przeprowadzimy przez stół kredą długą linię, kura zapada 
w stan hypnotyczny i nie jest w stanie ruszyć się z  miejsca. 
Koguta możemy również zahypnotyzować, nawet bez wią
zania nóg, do czego uciekają się często chłopi francuscy, 
chcąc zmusić koguta do wysiadywania jaj; wsadzają oni gło
wę koguta pod skrzydło, huśtają go kilkakrotnie, dopóki kogut 
nie zapadnie w stan pewnego odrętwienia, a potem sadzają 
go na jajkach. Po takiej operacyi kogut wysiaduje jajka rów
nież dobrze jak kura.

Jeżeli położymy żabie duży palec na brzuchu, a cztery 
palce na krzyżu, lekko ją  uciskając, i przez pewien czas 
potrzymamy ją  w tem położeniu, to straci ona zupełnie zdol
ność ruchu. Lekki ucisk głowy, trwający czas jakiś, wywołuje 
stan kataleptyczny u psa i  węża. Czarodzieje egipscy przez 
lekki ucisk głowy żmii wywoływali zupełne wyprężenie całego 
je j ciała, tak że mogli używać je j zamiast kija,

Wogóle doświadczenia Czermaka i  Danilewskiego prze
konały nas, że można, wywołać hypnozę u każdego prawie 
zwierzęcia, unieruchamiając je  czas jakiś przez lekkie ucis
kanie ręką głowy w razie nienormalnego położenia zwierzę

cia, np. leżącego na grzbiecie. Po chwili takiego trzymania 
występuje u zwierzęcia znieczulenie zupełne, utrata ruchów, 
silne napięcie mięśni ciała i  brak zupełny odruchów, jednem 
słowem stan kataleptyczny, który tma od 10—30 minut. 
Zwierzęta młode i chore podlegają znacznie łatwiej takim 
stanom, przyczem katalepsya trwa dłużej.

Przez wpatrywanie się w zwierzę człowiek też może wy
wołać jego stan hypnotyczny. Gdy pogromca wejdzie do klat
ki dzikich zwierząt, wzrokiem swym tak silnie działa na nie, 
że robią się one łagodne jak baranki, śledzą uważnie każdy 
ruch człowieka, spełniają każdy jego rozkaz tak, jak człowiek 
zabypnotyzowany spełnia rozkazy hypnotyzera.

Negrzy z wyspy św. Tomasza na Antyllach hypnotyzują 
jaszczurki, wpatrując się w nie uparcie i poruszając przed 
niemi kawałkiem trawy zwiniętym w kółko. Po krótkim prze
ciągu czasu udaje im się nałożyć jaszczurce to kółko na 
szyję, a zwierzę wówczas nie jest w stanie wykonać żadnego 
ruchu w celu obrony.

W ten sam sposób wzrok wyżła działa na zwierzynę: wy
wołuje on stan kataleptyczny—zwierzę jest jakby przykute 
do miejsca. Węże, kierując wzrok na swe ofiary, odbierają 
im wolę—ofiara sama idzie do paszczy węża. Króliki i  zające 
dają się łatwo łapać przez łasice—nie uciekają one, gdyż 
nie są w stanie się ruszyć.

Wogóle można powiedzieć, że wszystkie prawie zwierzęta 
drapieżne używają swych oczu w celu ubezwładniania ofiary. 
Oczy zastępują tu przedmiot błyszczący. Gdy wąż wpatruje 
się w swoję ofiarę, źrenice jego rozszerzają się, oczy bły
szczą. Taki sam wpływ wywiera na ćmę ogień, w który ćma 
leci i opala sobie skrzydła, tak samo działa na ptaka błysz
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cząca szyba tatami morskiej, o którą się uderza. Wiadomo 
również, że niektórzy myśliwi używają lustra do łapania ja
skółek: ruchy błyszczącego lustra hypnotyzują jaskółkę—ja
skółka rzuca się na lustro i  rozbija się o nie.

Do objawów katalepsyi należy zaliczyć również udawanie 
śmierci przez pewne zwierzęta. Najlepiej udają pająki—moż
na pająka piec wolno, a nie zdradzi on swego życia; kata-- 
lepsya w tym razie, sprzyjając zachowaniu gatunku, jest 
może wynikiem dobom naturalnego; może zaś stan taki jest 
tylko rezultatem strachu i przerażenia, co wskazują zaob
serwowane fakty. Tak, naprzykład, Romanes opisuje, że gdy 
raz złapał wiewiórkę, stworzenie wpadło początkowo w stan 
kataleptyczny, który był jednak tak silny, że wskutek skurczu 
mięśni nastąpiło zamknięcie światła dróg oddechowych i 
śmierć zwierzęcia.

Naturalnie, że od takich objawów kataleptycznych trzeba 
odróżnić udawanie śmierci, praktykowane przez zwierzęta, 
stojące na wyższym szczeblu rozwoju, jak lis, małpa i t. d. 
Lis złapany udaje martwego, by przy pierwszej sposobności 
zemknąć; małpa udaje martwą, by złapać ptaka. Wszystko 
to są objawy inteligencyi, nie mające nic wspólnego z ka- 
tałepsyą.

Wyżej zwróciliśmy uwagę na to, że u ludzi zahypnotyzo- 
wanych ich własne „ja" może zniknąć i ustąpić miejsca in
nemu „ja", którego uczynki nie są w zgodzie z jaźnią 
człowieka niezahypnotyzowanego. To samo spotykamy i u 
zwierząt; wąż zahypnotyzowany zapomina swych przyzwy
czajeń—na dźwięki muzyki rozwija on swe sploty, unosi się 
ku górze i porusza w takt głową; opisywano również przy
padki, w których myszy, zahypnotyzowane przez dźwięki 
muzyki, zapominały pod je j wpływem o strachu przed ludźmi, 
a nawet i przed kotem, i siadały na fortepianie, bez względu 
na grożące im niebezpieczeństwo.

Dotąd spotykaliśmy się z wpływem hypnotyzującym ludzi 
na zwierzęta; możliwym jest jednak i wpływ wręcz przeciwny. 
Rauzier np. opisuje przypadek zahypnotyzowania dziecka 
przez papugę, w której oczy dziecko patrzało przez czas 
pewien. Fakty podobne do opisanego przez Rauziera były 
zanotowane niejednokrotnie, tylko ze zmianą aktorów.

Co do zwierząt zgrupowano mało faktów— i nic dziwnego: 
hypnotyzm zbyt niedawno zyskał sobie prawo obywatelstwa 
w nauce, aby wszystkie przejawy jego, jak u ludzi tak i u 
zwierząt, mogły być dokładnie zaobserwowane. Zwracano 
dotąd głównie uwagę na objawy hypnotyczne u ludzi, albo
wiem bardziej zajmują się niemi klinicyści, którzy stosują je 
jako środek leczniczy, niż przyrodnicy.
J.H. O objawach hypnotycznych u zwierząt. Wszechświat 1899, 18, 641 (8 X)

Sprytny pająk
W ,Zoologische Jahrbucher" znajdujemy ciekawą notatkę 

prof. Góldiego, doskonałego znawcy pająków, dyrektora mu
zeum w Para; dotyczy ona pająka (Epeiraides bakiensis) po
dobnego do naszych krzyżaków. Pająk ten buduje swoją 
pionową sieć na wysokości I do 2 m nad ziemią, nadając pa
jęczynie kształt trójkąta. Cała pajęczyna opiera się na poprze
cznej nitce górnej i dwu bocznych, zbiegających się pod ostrym 
kątem u dołu. Widzieć pająka na łowach można tylko bardzo 
rano, gdyż po wschodzie słońca odpoczywa on już i spożywa 
gdzie w ukryciu swoją zdobycz. Przed udaniem się na spo
czynek pająk przegryza liny, które przytwierdzają sieć do ga
łązek, składa w mały tłomoczek swoją pajęczynę i wraz z 
pokarmem znika w jakiej szczelinie, aby tam w spokoju wy
plątać pojmane owady. Gółdi mówi, że nader uciesznym jest 
widok pająka, z rzadką punktualnością składającego przed na
stąpieniem gorąca swoje łowieckie przyrządy.
X. Przenośna pajęczyna. Wszechświat 1899, 18, 687 (22 X)

Błękitny promień
Błękitny promień o wschodzie słońca widział Lord Kelvin 

(William Thomson) nad Montblanc dnia 27 sierpnia r. b.; 
Thomson znajdował się na balkonie hotelu, wzniesionego 
nad poziomem morza o I 545 m i odległego od Montblanc 
o 68 km. O czwartej rano, o świcie, niebo było zupełnie 
czyste, powietrze zaś tak przezrocze, że można było podzi
wiać rozległą panoramę Alp Sabaudyi i Dełfinatu. Po upływie

pól godziny miejsce przyszłego wschodu słońca zaróżowiło 
się. Zwolna zbiegały się pęki promieni i cienie gór, oświe
conych od wschodu, w jednym punkcie, znacznie poniżej 
szczytu Montblanc; w ciągu 10 czy 15 minut można było 
widzieć jak ten punkt posuwał się skośnie ku górze, gdy 
naraz na południowym profilu Montblanc pojawiło się niebie
skie światło, które po upływie /20 sekundy przeszło w ośle
piająco białe, podobne do światła lampy łukowej. Lord Kelvin 
nie miał pod ręką ciemnego szkła, nie mógł więc śledzić 
dalszego przebiegu zjawiska.
X. Rozmaitości. Wszechświat 1899, 18, 704 (29 X)

Amonity — wolne czy osiadłe?
Uważano dotychczas amonity jako swobodnie pływają

cych mieszkańców, zaliczano ich do nektonu; zwracano 
uwagę na to, że ich napełnione powietrzem komory znacznie 
ułatwiać musiały pływanie. J. Walther jednakże zwracał od- 
dawna uwagę na to, że gtowonogi są wogóle zwierzętami 
nader leniwemi i nieruchawemi.

Obecnie zaś d-r Philipp przedstawił na zebraniu niemiec
kiego Towarzystwa geologicznego szczególny okaz amonita, 
do którego za życia przyrosła ostryga. Ze ostryga osiedliła 
się na amonicie za życia, nie ulega wątpliwości, gdyż sko
rupa jej, przytwierdzona do jednego z wewnętrznych zwojów, 
przykryta jest późniejszemi, znacznie zdeformowanemi 
wskutek obecności obcego ciała.

Philipp uważa fakt powyższy za niewątpliwy dowód sie
dzącego trybu życia amonitów.
X Sposób życia amonitów. Wszechświat 1899,18, 703 (29 X)

Jak ssać dziobem?
P. Sixta podaje w ,Zoologischer Anzeiger" ciekawe spo

strzeżenia nad sposobem, w jaki młode dziobaki (Omithor- 
hynchus) ssą swoję matkę. Wiadomo, że echidna, drugi 
jajkonośny ssak, nosi przy sobie jajka aż do wylęgnięcia się 
młodych w specyalnym worku. Dziobak nie posiada takiego 
worka, urządza więc gniazdo, w którem wykluwają się młode; 
są one przeto w gorszych warunkach, niż młode echidny, 
które w swoim worku znajdują się w pobliżu wydzielających 
mleko gruczołów. Wogóle jednak posiadamy tak mało da
nych o sposobie składania jaj i pielęgnowania młodych ste
kowców, że najdrobniejszy nawet przyczynek jest nader 
pożądanym. Dostęp do gniazd dziobaka jest nader trudny, 
gdyż dziobaki budują je w głębi swoich korytarzy, wygrze
banych w wybrzeżach rzek. Około piętnastu lat temu Cald
well, zamierzając opisać sposób rozmnażania się i zbadać 
embryologią dziobaka, rozkopał bardzo wiele budowli dzio
baków, nigdy jednak nie udało mu się znaleźć ani jaj, ani 
młodych: również ujemnym był rezultat znacznie
późniejszych poszukiwań Semona. Sixta komunikuje o zna
lezieniu dwu ja j dziobaka w gnieździe, robotnicy jednak, któ
rzy je przypadkiem znaleźli, rozbili je; zato Sixta był o tyle 
szczęśliwym, że widział, w jaki sposób młode dziobaki ssą 
mleko matki, pozbawionej, jak wiemy, sutek. Samica kładzie 
się na grzbiecie, małe zaś uderzają ją dziobami w miejscu, 
gdzie otwierają się liczne gruczoły mleczne; mleko wydziela 
się pod wpływem podrażnienia, ścieka w korytko, utworzone 
na brzuchu przez naprężone mięśnie podłużne, i  młode z 
tego korytka chłepcą odżywczy napój. Obserwacya p. Sixty 
potwierdza wyciągnięty na podstawie budowy anatomicznej 
wniosek, że gruczoły zaczynają działać pod wpływem skur
czu jednego z mięśni skórnych. Młode dziobaki pozostają 
w gnieździe, dopóki nie wyrosną do 12 cm długości, a do
piero, gdy mają około 20 cm, odważają się puścić na wodę 
pod czujnym nadzorem matki.
X. Ssanie młodych dziobaków. Wszechświat 1899, 18, 688 (22 X)

Plan Arctowskiego
Pan Henryk Arctowski podaje w ogólnych zarysach projekt 

systematycznego i racyonalnego badania krain antarktycznych.
„Przedewszystkiem muszę zwrócić uwagę, że nie należy 

dążyć wyłącznie do odkrywania nowych lądów i badania ich 
konfiguracyi; należy badać geologią tych lądów, ich lodowce 
i warunki istnienia powłoki lodowej na morzu. Wszystkie na
uki fizyczne i  przyrodnicze powinny współdziałać temu ba
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daniu, zdając sprawę z  warunków magnetycznych i meteo
rologicznych, fauny, flory i  t. p. Wszystko to dotyczy jednej 
tylko strony kwestyi, gdyż na półkuli południowej zupełnie 
nie znamy nietylko antarktycznych lądów i wysp, ale i  ol
brzymiej przestrzeni graniczących z nimi trzech oceanów. 
Nie wystarcza obecnie badać same lądy, gdyż w całym ob
szarze antarktycznym zachodzą zjawiska, bardzo niedokład
nie dotychczas znane. Mam tu specyalnie na myśli wielkie 
zagadnienia cyrkulacyi atmosfery, klimatu, warunków mag
netycznych i oceanografii podbiegunowej. Tak więc trzema 
drogami kroczyć winno badanie antarktyku.

1) Należy urządzić szereg stałych stacyj na granicy lądu 
i  pól lodowych. Stacye te winny posiadać wszystkie przy
rządy magnetyczne i meteorologiczne i pracować jedno
cześnie conajmniej przez rok jeden.

2) W tym samym roku dwie ekspedycye powinny z prze
ciwnych stron skierować się ku biegunowi; potrzeba więc 
byłoby dwu okrętów, któreby mogły opierać się skutecznie 
ciśnieniu lodów i były przysposobione do zimowania.

3) Wreszcie ekspedycya dokolabiegunowa winna opływać 
i  zbadać sam skraj lodów; należałoby ją przysposobić do 
badań oceanograficznych i zoologicznych. Ekspedycya ta 
winna zwracać uwagę i na dostępniejsze wybrzeża lądu an- 
tarktycznego.

Tylko kilka narodów razem mogłoby się podjąć wykonania 
podobnego dzieła; należy wskrzesić i uskutecznić ideje Wey- 
prechta. Badania antarktyczne muszą być prowadzone sy
stematycznie, a więc powinny być międzynarodowe. System 
rozmieszczonych dokoła bieguna stacyj, któreby dostarczyły 
jednoczesnych i dających się porównywać obserwacyj, do
pełniłby wyniki angielskich i niemieckich ekspedycyj antar
ktycznych i powiększyłby ich doniosłość.

Projekt ten jest niewątpliwie marzeniem. Na pokładzie 
„Belgiki" postanowiłem jednak przedłożyć go jako program, 
gdyż wydaje on mi się zupełnie możliwym do wykonania.
0  świcie nowego wieku można pomówić o podobnym pro
jekcie".
X. Projekt zbadania południowych krain podbiegunowych. Wszechświat
1899,18, 712(5 XI)

Wybuch Etny
Dnia 19 lipca r. b. o 8-ej rano z  głównego krateru drze

miącej obecnie Etny wybuchnęła olbrzymia masa pary, ka
mieni i popiołu, uniosła się do wysokości kilku km, wyrzucone 
materyały opadły na południowo-wschodniem zboczu wul
kanu, pokrywając je kilkocentymetrową warstwą. Niektóre 
bomby spadły na opancerzony sześciomilimetrową blachą 
dach obserwatoryum i  podziurawiły go w trzydziestu przeszło 
miejscach. Siła spadku niektórych kamieni była tak znaczną 
że przebiły podłogę i  zaryły się w ziemię; szczęściem, ani 
ludzie, ani instrumenty szwanku nie poniosły.

Wyrzucona para, skraplając się, dała początek gorącemu
1 kwaśnemu deszczowi, jaki zrosił szczyt góry; poniżej spadł 
zwykły tylko deszcz. Słup pary rozciągał się aż do Katanii 
(o 30 km), zaciemniając słońce. Wybuchowi nie towarzyszyło 
żadne silniejsze wstrząśnienie. W Yalle del Bove dało się 
odczuć słabe uderzenie, w Katanii instrumenty zapisały nie
znaczne wahanie, seismometry zaś obserwatoryum na Etnie 
zaznaczyły poziome i pionowe ruchy. Dnia 25 lipca był drugi 
słaby wybuch w identycznych warunkach.
X. Lipcowy wybuch Etny. Wszechświat 1899,18,717(5X1)

Marceli Nencki — ojciec ptomain
M. Heilpem wygłasza rzecz „o ptomainach i toksynach”:
Już od dłuższego czasu wykrywano w martwych ciałach lu

dzkich i zwierzęcych związki, przypominające trujące zasady 
roślinne, a nawet stwierdzono kilka omyłek sądowych, na tem 
podobieństwie opartych. Dopiero ściślejsze badania późniejsze 
i rozwój bakteryologii doprowadziły do wniosku, że ciała te są 
stałemi wytworami rozkładu organizmów roślinnych i zwierzę
cych. Rozkład ten może odbywać się i w żywym organizmie 
pod wpływem t.zw. bakteryj chorobotwórczych. Po szczegóło- 
wem zbadaniu reakcyj tych ciał omyłki w ich rozpoznawaniu 
obecnie powtarzać się nie mogą.

Pierwszą ptomainę w stanie zupełnie czystym otrzymał 
Marceli Nencki. Otrzymał on z  żelatyny zmieszanej z  trzustką 
wołową i poddanej gniciu ciało Gs/-fe—Chk—CH2—Nhh i 
przypuszczał, że powstaje ono z rozkładu tyrozyny.

Cały szereg badań, objaśniających własności i budowę 
różnych ptomain, dał uczeń Nenckiego, Brieger, który także 
wprowadził nazwę toksyn dla ptomain trujących.

Ruch na tej niwie naukowej doprowadził do wykrycia róż
nych ptomain w organizmach ludzi, zwierząt ssących, ryb i 
mięczaków, w serze, w drożdżach, grzybach i przy rozkła
dzie innych roślin. Między innemi wykryto, że grzyby jadalne 
w pewnych warunkach rozkładu mogą zawierać np. muska- 
rynę i neurydynę, ptomainy trujące, znajdujące się normalnie 
w muchomorach.

Ptomainy dotychczas scharakteryzowane są to aminy lub 
dwuaminy szeregu tłuszczowego, lub pochodne wodanu trój- 
metyloetyliny (cholina, neuryna, betaina i muskaryna). Głow
nem źródłem wytwarzania ptomain są lecytyny, składające 
się ze związków cząsteczkowych gliceryny, choliny, kwasów 
tłuszczowych i kwasu fosfomego.

Wiele ptomain otrzymano już syntetycznie, ale pozostaje 
jeszcze znaczna liczba dokładnie nie zbadanych.
Sekcya Chemiczna. Protokuł z posiedzenia 12 r.b. Wszechświat 1899, 18, 
718(5X1)

Jak człowiek zmienił zachowanie niedźwiedzi Gór 
Skalistych?

Ostatnie dwudziestolecie sprowadziło znaczne zmiany w 
zwyczajach i w tiybie życia niedźwiedzi w górach Skalistych. 
Liczne niegdyś, nie obawiały się one człowieka, który sam ra
czej ich unikał, teraz zaś niedźwiedzie są nader bojaźliwe i 
ostrożne, Uczni jednak traperzy, polujący na ich skórę, poznali 
doskonale ich zwyczaje. \N listopadzie, gdy na zachodzie Ame
ryki zaczynają panować mrozy i śnieżyce, niedźwiedzie udają 
się na zimowe legowisko, dawniej położone w otwartych miej
scowościach. Obecnie niedźwiedzie urządzają swe kwatery zi
mowe na północnych stokach dolin, gdzie nagromadza się 
największa ilość śniegu, wysoko w górach, w skalśtych knie
jach, zarośniętych sosnowemi lasami.

Czasami tylko niedźwiedź korzysta z naturalnych jaskiń 
lub szczelin. Zazwyczaj zaś wygrzebuje sobie w ziemi na 
3— 4 m głęboką jamę; przygotowuje on ją już zawczasu, 
łazi jednak dopóty, dopóki go do legowiska nie zapędzą mro
zy. Już na miesiąc mniej więcej przed zapadnięciem w sen 
zimowy niedźwiedź trenuje się odpowiednio, nic wcale lub 
też bardzo mało jedząc, tak że gdy niedźwiedź zasypia, ki
szki i żołądek są zupełnie czyste i puste. Żołądek kurczy 
się i masa tłuszczu wytwarza się pod skórą i dokoła organów 
wewnętrznych.

W lutym lub marcu, wychodząc z legowiska, niedźwiedź 
jest tłusty jak wieprz spaśny i nader nieruchliwy; w miarę 
ocieplania się powietrza, tłuszcz niknie, chociaż nawet w ma
ju napotkać można tłustych niedźwiedzi. Niedźwiedzie żywią 
się prawie wyłącznie pokarmem roślinnym, gdy nadarzy się 
jednak sposobność i  mięsem nie pogardzają

Na wiosnę dawniej niedźwiedzie schodziły z gór w otwarte 
miejscowości, obecnie jednak kryją się ostrożnie. W dzień 
zaszywa się on w gąszcze możliwie najtmdniej dostępne, 
zmykając za najlżejszym szmerem. Dawniej, gdy niedźwiedź 
dojrzał lub usłyszał coś niezwykłego, stawał na zadnich ła
pach i starał zdać sobie sprawę z niepojętego zjawiska; gdy 
nawet gwałtowny dźwięk go przeraził, umykał, odbiegłszy 
jednak stawał, podnosił się i oglądał.

Wells pisze w „Forest and Stream", że dawniej zażywał 
on następującego fortelu w polowaniu na niedźwiedzie: głoś
no mówiąc, podchodził do zarośli, gdzie mógł się ukrywać 
niedźwiedź; zwierz, wiedziony ciekawością, wychylał głowę, 
narażając się na śmierć pewną. Obecnie jednak, gdy 
niedźwiedź usłyszy mowę ludzką umyka co prędzej, nie 
oglądając się nawet.
X. Zwyczaje niedźwiedzi w górach Skalistych. Wszechświat 1899,18,719 (5 XI)

Kariera kauczuku
O istocie kauczuku wiemy dziś jeszcze mało. Na mocy 

licznych spostrzeżeń wiemy, że kauczuk z Para zupełnie ina
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czej chemicznie się zachowuje, niż kauczuk z afrykańskiej 
rośliny Landolphia. Wobec braku tych wiadomości, nie bę
dzie dziwnem twierdzenie, że mah jest nadziei, aby byh 
można kauczuk sztucznie produkować.

Na zapytanie, czem jest kauczuk, odpowiemy, że to jest 
stężony sok mleczny wielu roślin, produkt, odznaczający się 
plastycznością, ciągliwością i sprężystością. W połączeniu z 
2% do 7% siarki tworzy masę miękką, która jest jeszcze 
bardziej ciągłą i elastyczną, a z 20% do 40% siarki tworzy 
masę twardą, sprężystą, ale już nie ciągliwą.

Sok mleczny, z  którego się robi kauczuk, jest w stanie 
świeżym płynem mniej lub więcej ruchliwym, który dla swego 
pozoru trafnie został mlekiem nazwany. VJ tem mleku kau
czuk znajduje się w stanie stałym, ale bardzo rozdrobniony, 
tak że każda jego cząsteczka jest kilkaset razy mniejsza, 
niż kulki tłuszczu w mleku krowiem. Łatwo jest ten płyn zmie
nić w stały kauczuk, przez odczynniki chemiczne, działanie 
wysokiej temperatury, lub też odparowanie na powietrzu.

Zdolność kauczuku do łączenia się z siarką, będąca głów
nym jego przymiotem, została odkryta w r. 1840. W tym 
czasie 400 tonn surowego kauczuku wystarczało na rok na 
potrzeby całej kuli ziemskiej. Głównie używano go do wy
cierania śladów ołówka na papierze! Robiono też zeń o- 
dzienie nieprzemakalne o wstrętnej woni i kolorze, które na 
słońcu do nóg się przyklejało, rurki, worki do tytoniu, lalki i 
t. p. Jakże inaczej jest dziś, kiedy kauczuk towarzyszy 
człowiekowi przez cale życie. Są więc też i zabawki kau
czukowe, elastyki do kapeluszów i  obuwia, ubrania nieprze
makalne, pasy do maszyn w fabrykach, klapy w pompach; 
a jakie są rozliczne jego zastosowania w elektrotechnice! 
Coby zrobił wreszcie chemik bez rurek kauczukowych lub 
cyklista bez rury pneumatycznej? Nic więc dziwnego, że dziś 
kula ziemska zużytkowuje do 45000 tonn surowego kauczu
ku rocznie, co ma wartość 270 milionów marek!
M. Twardowska. Z  czego się robi kauczuk? Wszechświat 1899,18, 730 (12 XI)

Czy Ziema była dawniej aktywniejsza?
Wychodząc z niewątpliwego założenia, że ogólna suma ener

gii ziemi była niegdyś większą niż obecnie, fizycy odważnie 
twierdzili, że dawniej rozliczne czynniki geologiczne winny były 
działać szybciej i skuteczniej niż obecnie; wulkany były potęż
niejsze, trzęsienia ziemi częstsze i  bardziej niszczące, mchy 
gór gwałtowniejsze, przypływy większe, ruchy atmosfery bru- 
talniejsze, burze straszniejsze i deszcze obfitsze. Kuszą nas 
podobne wywody, lecz nie dosyć je wypowiedzieć, trzeba je 
uzasadnić, oprzeć na faktach, a nie na teoretycznej możliwości. 
Od czasów zamierzchłych aż do dnia dzisiejszego historya zie
mi została czytelnie zapisana w warstwach skorupy ziemskiej, 
należy przeto ich się poradzić. Czy znajdziemy tam najdrob
niejszą wskazówkę, że dziś procesy geologiczne są mniei ener
giczne i powolniejsze, niż niegdyś? Zdaje mi się, że gdyby tak 
byh, fizycy nader chętnie przytaczaliby ten dowód podstawności 
ich przypuszczeń. Ale geologowie nic podobnego nie widzieli; 
przeciwnie nie znaleziono ani jednego faktu, któryby pozwalał 
wierzyć, że energia działania sił geologicznych kiedykolwiek się 
znacznie zmieniała, przynajmniej podczas okresu, ubiegłego od 
czasu powstania najstarszych skał osadowych. Nie mówią oni, 
że zmian podobnych wcale nie było, że nie istniały okresy spo
tęgowanej działalności; utrzymują tylko, że istnienia podobnych 
okresów dowieść dopiero należy i że nie ulega wątpliwości, że 
w całem następstwie skał osadowych nic nie dowodzi szybkiej 
i energicznej działał,tości, która, według fizyków, była dawniej 
stałem prawem przyrody.

O ile sądzić możemy, pomimo potężnych skutków odwie
cznej denudacyi, najświeższe zjawiska górotwórcze są co- 
najmniej równie zadziwiające, jak owe najstarsze, po których 
bazaltowe tylko pozostały szczątki; zdaje się nawet, że pier
wsze są potężniejszych rozmiarów; wątpię, czy znajdziemy 
między mezo- i paleozoicznemi górami coś podobnego do 
Alp, utworzonych podczas trzeciorzędu. Ani co do obszaru, 
ani co do doniosłości porównywać nie możemy wybuchów 
wulkanicznych z  najdawniejszych czasów z wybuchami okre
su trzeciorzędowego i  ze współczesnemi.
X. Czas w geologii (tłum. wykładu sir Archibalda Geikiego). Wszechświat
1899,18, 744(19X1)

Szklane drogi
W niektórych miastach Francyi i Szwajcaryi francuskiej 

zaczynają używać szkła, jako materyału do brukowania ulic. 
W tym celu ogrzewa się skorupy szkła potłuczonego i kiedy 
zaczynają nabierać miękkości i zlewają się w jedną masę 
plastyczną, wlewa się ją w odpowiednie formy i poddaje 
mocnemu ciśnieniu hydraulicznemu.

Przygotowana w taki sposób masa szklana, wskutek zna
cznego ciśnienia „odszklona", nabiera niezwykłej mocy i 
twardości, oraz staje się bardzo wytrzymała na ścieranie; 
sąto wszystko zalety, z powodu których wyśmienicie nadaje 
się do wykładania ulic. Spojone cementem, takie tafelki 
szklane stanowią pokrywę niezwykle równą, nie przepusz
czającą wody i bardzo dogodną do utrzymania na niej czy
stości. Dla wypróbowania ich wartości wyłożono obecnie 
brukiem takim kilka ulic w Genewie; niedaleka przyszłość 
pokaże, czy istotnie nadają się one do tego celu. Przy fa- 
brykacyi takich płytek szklanych można im nadać pozór 
granitu, porfim, marmuru i t. p. i tą drogą otrzymywać nawet 
ozdobny materyał do wykładania ścian, podłóg i t. d. Wyło
żony ma być też niemi „Cour d’honneur de la grandę entree" 
na przyszłorocznej wystawie paryskiej.
E. Bruk szklany. Wszechświat 1899,18,784 (3 XII)

Frenologia i neurologia
Gdy teorya lokałizacyj mózgowych wyłoniła się poraź pier

wszy w początkach stulecia bieżącego, wówczas w postaci 
frenologii Galla błądziła przez czas cHugi poza granicami ba
dań doświadczalnych. Jak wiadomo z  opowiadań i kronik 
ówczesnych, każdy był frenologiem i jednocześnie każdy 
drżał o swą głowę. Można powiedzieć, że owładnęło umy
słami ogłupienie powszechne. Lecz po kilku latach frenologia 
padła pod ciosami żartów i naigrawań. Systemowi Galla brak 
było podstawy dość pewnej, brak było sankcyi eksperymen
tu. Cały podział funkcyj umysłowych według frenologów był 
ostatecznie tylko urojeniem. Ta fantazya pseudonaukowa 
opóźniła może do pewnego stopnia narodziny nauki o loka- 
lizacyach. Dopiero w roku 1870 dwaj fizyologowie niemieccy 
Fritsch i Hitzig zwrócili znów całą sprawę na tory doświad
czalne, dowiódłszy, że bezpośrednie drażnienie prądem 
elektrycznym pewnych terytoryów kory mózgowej sprowadza 
ruchy w pewnych ściśle określonych gmpach mięśni. Odkryli 
oni w ten sposób ośrodki psychomotoryczne.

Widzimy więc, że współczesna teorya lokałizacyj mózgo
wych nic nie ma wspólnego z dawniejszą frenologią.
M. FI. (Flaum) O zadaniach fizyologii doświadczalnej. Wszechświat 1899,18, 
792(10X11)

Odmłodzenie olbrzyma
Baobab (Adansonia digitata), drzewo, należące do rodziny 

malwowatych, jest jednym z najciekawszych przedstawicieli 
świata roślinnego na naszej planecie. Pień jego sięga 10 m 
średnicy, gdy tymczasem rozgałęzienia konarów rozpoczy
nają się już na nim częstokroć na wysokości 3—4 m od 
ziemi. Najokazalszy ze znanych egzemplarzy rośnie w po
bliżu wioski Grand Galargues w Senegambii; korona jego 
jest tak rozrośnięta, że średnica wynosi aż 50 m, a w roz
ległej dziupli pnia murzyni odbywają swe zgromadzenia 
gminne—jest ono tedy ich salą sejmową.

Prawdopodobnie jestto ten sam egzemplarz, na którym 
znany botanik francuski, Adanson (zm. w r. 1806; od jego 
imienia pochodzi nazwa rodzajowa Adansonia) odnalazł na
pisy podróżników europejskich z  14-go i 15-go stulecia. Na 
zasadzie warstw tkanki, które ponad owemi napisami naro
sły, oznaczył wiek drzewa na 5000 do 6000 lat.

Już LMngstone uważał liczbę tę za przesadzoną, a mnie
manie to popiera obecnie i pro f. Volkens, który badał roślin
ność afrykańską na miejscu, a co do baobabów, doszedł 
do wniosku, że wiek drzew tych najwyżej może wynosić od 
500 do 600 lat.
E.S. Nowe szczegóły o baobabie. Wszechświat 1899,18,50 (10 XII)

Pech badacza
Wszelkie sprawy, które nie poddają się doświadczeniu i 

muszą być rozstrzygane na drodze obserwacyi, wymagają
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możliwie znacznej ilości spostrzeżeń: ilość ich niedostatecz
na częstokroć prowadzi do zupełnie mylnych wniosków.

Nową łamigłówkę tego rodzaju nadesłał niedawno czaso
pismu La Naturę pan Detauney z Nowej Kaledonii. Zauważył 
mianowicie razu pewnego, jak jakiś bardzo drobny owad pół- 
skrzydły zataczał bez przerwy koła na powierzchni liścia ba
nanu. Obserwując ruchy te, dostrzegł matematyczną ich 
prawidłowość; owad odbywał je prawidłowemi seryami: z po
czątku zataczał 6 kręgów od strony prawej ku lewej; po za
toczeniu ostatniego następuje krótka pauza, po czem znów 
6 kręgów, ale już od strony lewej ku prawej; po pauzie nowe 
koła, lecz już w ilości 5-ciu, z początku od prawej ku lewej, 
a następnie, po krótkiej przerwie, od lewej strony ku prawej; 
następnie w takim porządku: 4 kręgi od prawej strony ku 
lewej—pauza, 4 kręgi od lewej ku prawej—pauza, 3 kręgi 
od prawej ku lewej—pauza, 3 kręgi od lewej ku prawej— 
pauza, 2  kręgi od prawej ku lewej— pauza, 2 kręgi od lewej 
ku prawej—pauza, I koło od prawej ku lewej—pauza, I koło 
od lewej strony ku prawej.

Po ukończeniu takiej seryi owad pozostał bez ruchu, jak 
martwy. Pan Detauney, przypuszczając, że odnalezienie no
wego egzemplarza nie będzie przedstawiało zbytnich trud
ności, schwytał go, zabił i po starannem obejrzeniu, 
odrysowaniu go i dokładnem opisaniu swych spostrzeżeń 
odesłał wszystko razem w papierowem pudełku do Paryża.

Tu wszakże owada wewnątrz nie znaleziono; widocznie 
wypadł przy nieostrożnem otwieraniu pudełka, a był tak drob
ny, że odszukać go było niepodobna.

Dopiero po sześciu miesiącach udało się p. Detauney 
schwytać nowy egzemplarz ciekawego owadu i, dla obser
wowania tych dziwnych jego ruchów, wpuścił go do szklanki, 
nakrytej z wierzchu tafelką szklaną. Los jednak nowego mu 
figla spłatał: przez ciekawość służącego, który podniósł 
pokrywkę, owad się wymknął, zanim zdołano przystąpić do 
obserwacyj. Od czasu tego cały rok już minął, a p. Detauney 
już po raz trzeci tajemniczego owada nigdzie dostrzedz nie 
zdołał. Gdy się go wreszcie doczeka, może dowiemy się 
czegoś więcej z matematyki owadów.
E. S. Czy owady liczyć umieją"? Wszechświat 1899,18, 807 (16 XII)

Przed samochodami
Fabrykacya zapałek przedstawia jedne z nader ważnych 

gałęzi przemysłu japońskiego. Istnieje w Japonii około 200 
fabryk zapałek, produkujących więcej niż 22 miliony dwuna- 
stotuzinowych pakiecików na wywóz, i  zatrudniających około 
60 000 robotników i robotnic. Cały towar rozchodzi się prze
ważnie w Chinach, następnie zaś odbiorcami są Indye an
gielskie, wreszcie Korea i  nawet Australia.
Bos. Wyrób zapałek w Japonii. Wszechświat 1899,18, 848 (31 XII)

Historia Tatr po młodopolsku
W wielkiej epoce permskiej, przy końcu wieków starożyt

nych ziemi, jęły się fale morza arktyńskiego przewalać ku 
południowi i  sięgały pratatrowego trzonu granitowego. Nasta
ła walka na śmierć i życie obu żywiołów. Ląd ulegał toczącej 
i  biczującej go fali, pełnej wandalskich chuci. Flora bujna 
zwrotnikowa niszczała i  fauna gąszczów tajemniczych, zgon 
był lądowi i  mieszkańcom jego grzbietu przeznaczony, a ży
cie jeno w morzu tryumfowało.

Znikały Pratatry...
Zanurzały się pod wodę, bezwiednie kierowane siłami temi 

samemi, które zanurzają bogate równiny Holandyi i  Bałtyku 
brzegi, mchami ciężkiemi, których alfą i omegą są siły naszej 
planety, je j jądra ognistego, je j energii wnętrznej, ongi na
gromadzonej, w czasach mgławicy i słońca.

Zanurzały się w morze toczące je, mocą tych sił, które 
czynią dobrodziejstwa archeologom, wynurzając Skandyna
wią z wody i dozwalając odgrzebywać błękitno żaglowe ło
dzie, starych „wikingów", kaprysem burzy ongi w morzu 
zagrzebane, mocą tych sił, które topią Pomorze i  Wenecyą 
i które budzą ciche, płochliwe legendy o zatopionych mia
stach bogatych, strojnych i zepsutych".

Zanurzały się pod wodę i  tem morzu ułatwiały pracę, to bez
myślne i bezlitosne zgładzanie, hebłswanie, ścieranie. Woda 
stała się narzędziem zguby, strasznym obrzymim po widno

kręgi sięgającym nożem, którego powierzchnią było stalowo- 
sine morze, a którego ostrzem pianą rąbkowana nadbrzeżna 
linia; a wciskała tę potężną klingę siła jakaś demoniczna coraz 
bardziej w Pratatry, jakby tajemnemu a zniszczenia chciwemu 
fatum powolna. Wżerała się linia brzeżna coraz głębiej, ścieląc 
za sobą na wygładzonej równinie piasek, gmz i żwir, wydarty 
rozbojem. Zupełnie podobnie jak fale dziś toczą Helgoland aż 
zniknie, jak Atlantyk liże skaliste brzegi Bretanii, Adryatyk Ligu
ryjskie ściany lub strome wapienne brzegi Sorrenta, tak i Pra
tatry lizała fala.

Morze pracowało i rozbijało, a wieki trwały nim je wreszcie 
zupełnie sheblowawszy pokryło pianą i słonem cielskiem. A 
nie zliczyć ile miało przyjaciół w tej pracy, ile towarzyszów 
rozboju, ze świętokradzką pięścią szatańskich dzieci znisz
czenia.

Robaki i  mięczaki skałowiertne dziurawiły kamień przy
brzeżny, czyniąc go powolnym fali, wodorostów zielone 
wstążki, i napozór niewinne gąbki, i jeżowce kmszyły brzeg, 
a otoczaki, muł i wielkie cetnarowe bryły, rzucane jak z procy 
przez falę o brzeg, rozbijały go, wyłomy czyniąc, jakby gorzej 
nie czynili rycerze, niepohamowaną wściekłością zamczysko 
średniowieczne napastujący.

Do tego zdradzieckie spęki i szczeliny, powstałe ongi w po- 
mrokach wytwarzania się Pratatr, do tego deszcz częsty i mgła, 
wszystko składało syndykat wielki, aby Pratatry zniszczyć.

A falom przyświecał księżyc, otoczony cisawą obrączką, 
a języki płomienne wschodu i zachodu krwawiły wodę, a w 
dzień słońce miedziane lub trawiaste przypatrywało się 
przyjaźnie tej ponurej o byt walce.

Epilogiem je j było rozbicie starodawnych granitów i gnej
sów pratatrzańskich na piasek, który, opadłszy na dno mor
skie, wytworzył tę potężną ławicę piaskowców, co ciągnąc 
od Osobitej na wschód poza Bialskie Koperszady, tworzą 
piargi, usypiska dzikie i łany kamiennych bałwanów.

Zbójnicka fala skończyła pracę, Pratatr rzeźba tajemnicza 
skmszona, a morze sine, chwilowo syte, zalega po widno
krąg na długie szeregi niezliczonych milionów lat. Ponad wy- 
heblowanym kontynentem czasów ubiegłych przelewa się i 
kotłuje, czasem gnievya i  ryczy, nad sobą widząc w dnie 
jasne spokojne błękity, a wieczną ciszę w głębiach ciemnych 
kryjąc. Składa potężnych rozmiarów osady na swem pla
skiem dnie, w głąb i wszerz olbrzymie ławice piaskowców, 
wapieni i szarych dolomitów. Staje się z  Pizarra i Korteza 
na chwilę budowniczym.

Aż dnia jednego siły wnętrza ziemi, górotwórcze moce, 
osady złożone na jego dnie wypiętrzać rozpoczęły. Wieki 
trwało wy dźwiganie i stało się...

Tatry powstały...
Znowu wyższe i mniej dzikie, wyrzeźbiają z nich wody i 

wiatry dzisiejsze grzebienie, żleby, maczugi i iglice, kształty 
pełne dzikości, pełne ponurości, pełne martwoty, a tak w 
przepychu swej zgrozy wspaniale...

Tatry nasze. Tatry, polski Libanon. Ta duma narodowa, a 
rozkosz poetów, malarzy i przyrodników. Tatry Staszyca, No
wickiego i  Witkiewicza.

Tatry z kości Pratatr, z  krwi i z  prochu Pratatr—tak ha
niebnie przez potop zgładzonych.

I zda się, że to echo dumań grenlandzkich, osnutych pod
czas długiej nocy polarnej, gdy zewnątrz śnieżnych kopców- 
mieszkań szaleje zawieja śnieżna—cudowny koniec mytu:

„I umrą ludzie wszyscy, a olbrzymi potop przyjdzie i oczyści 
ziemię, a na wygładzonej powierzchni burza wymyty proch 
zwieje w kupę, a z prochu tego nowy, piękniejszy rodzaj 
ludzki zmartwychpowstanie".

Myt urzeczywistniony... Tatry.
I azali są szczęśliwsze...
Są spokojne i obojętne na gwar ludzki i gorączkę, tylko 

przedrzeźniają głucho od czasu do czasu świst lokomotyw 
u ich podnóża, całe pogrążone w sobie, w rozważaniu swych 
losów przyszłych, od wód zależnych i od wiatrów...

Te rzeźbią, te niszczą te pracują.
I wieki miną, a śladu Tatr nie zostanie.

M. Limanowski. Pratatry. Wszechświat 1899,18, 787 (10 XII)
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R O Z M A I T O Ś C I

W szechśw iat m oże być m łodszy niż się sądzi. Dr Eyal Ma- 
oz z  Ośrodka Ames w  Moffett Field w  Kalifornii, a także 
wielu astrofizyków z Kanady i USA zdobyli dane sugeru
jące, że wszechświat jest młodszy niż się przypuszcza, ale 
za to rozszerza się szybciej (Naturę 23 IX).

Dotychczas przyjmuje się zazwyczaj, że wszechświat li
czy około 15 miliardów lat. Nowe dane sugerują, że wiek 
ten wynosi „tylko" 12 miliardów lat, a więc tyle, co wiek 
najstarszych gwiazd. O dżyw a w ten sposób dawny para
doks astrofizyczny, że wszechświat może być młodszy, niż 
niektóre znajdujące się w  nim gwiazdy.

Grupa M aoza w ykorzystała kosmiczny teleskop Hubble 
do obserwacji pulsujących olbrzymich gwiazd, cefeid, w  ga
laktyce NGC4258. Ze w zględu na regularność zmian bla
sku cefeid używ ane były one standardowo do pomiarów  
odległości galaktyk od Ziemi. Jednakże pomiary odległości 
galaktyki NGC4258 m etodą cefeid nie zgodziły się z po
miarami w ykonanymi niezależną metodą, uw ażaną za bar
dziej precyzyjną, a wykorzystującą masery (mikrofalowe 
odpowiedniki laserów) znajdujące się w  centrum galaktyki 
i obiegające superm asyw ną czarną dziurę. Oznacza to, że 
być może skalę odległości cefeid należy rozciągnąć. Taka 
zmiana oznacza, że oceniany wiek wszechświata skurczy 
się o 10-15%.

Pomiary odległości galaktycznych z wykorzystaniem  
zmiennych cefeid zostały uznane za standardowe w  roku 
1929. Są one użyteczne, a opierają się na zasadzie, że szyb
kość pulsowania jest ściśle związana z jasnością gwiazdy. 
Stąd pozorna jasność cefeid obserwowanej galaktyki może 
być użyta do pom iaru jej odległości od Ziemi.

Pomiary metodą cefeid przeprowadzone przez zespół 
M aoza wskazują, że odległość galaktyki NGC4258 od ziemi 
wynosi 8.1 megaparseka (Mpc) czyli około 24.5 lat świetl
nych, podczas gd y ocena geom etryczna, oparta na skali ma
serowej, sugeruje, że galaktyka znajduje się o prawie trzy 
lata świetlne bliżej. Jeżeli dane te się potwierdzą, należałoby 
obecnie przyjęte odległości międzygalaktyczne skrócić o ok. 
12%. Oznacza to, że wszechświat rozszerza się szybciej niż 
sądziliśmy, a w  konsekwencji jest też młodszy.
NASA press release J. L a t i n i

Czy antagoniści endotelin przyniosą postęp w  leczeniu  
urazów  rdzenia kręgow ego? Endoteliny należące do trzech  
odmiennych typów  (ET-1, ET-2, ET-3) są endogennymi pep- 
tydami działającymi na odrębne receptory błonowe (ETA, 
ETb ). W ywierają silny w pływ  kurczący na naczynia krwio
nośne, mają też działania pozanaczyniowe wpływając na 
funkcję wielu narządów . W iadomo, że poziom tych związ
ków w e krwi rośnie w  niektórych postaciach nadciśnienia 
tętniczego, w  chorobie wieńcowej (w postaci naczynioskur- 
czowej tej choroby, tzw. anginie Prinzmetala) i udarach  
mózgowych. Ostatnio w ykryto znaczne zwiększenie pozio
mu ET-1 w  uszkodzeniach mechanicznych ośrodkowego 
układu nerw ow ego, stwierdzono też, że jest ona czynnikiem  
w zrostu komórek glejowych (astrocytów). Endotelina ta 
może być odpowiedzialna za nadmierny skurcz naczyń  
oraz za nadm ierne zwiększenie stężenia wapnia w e wnę
trzu neuronów, oba te działania m ogą przyczyniać się do 
uszkodzenia i śmierci komórek. W ykazano np., że podanie 
dordzeniowe intratekalne ETi prowadzi do silnej redukcji 
przepływu krwi przez tkankę rdzenia.

W doświadczeniach modelu zwyrodnienia rdzenia krę
gow ego (poprzeczne przecięcie rdzenia u szczura) w  ciągu

ok. 2  tygodni obserwuje się degenerację włókien osiowych, 
badaniami immunohistochemicznymi stwierdza się także 
obniżenie poziom u przeciwciał dla neurofilamentów. W y
kryto, że antagonista endoteliny ET-1, preparat SB 209670, 
wydatnie zmniejsza objawy uszkodzenia. Podany w formie 
okładu nałożonego w  miejscu uszkodzenia (gąbka nasycona 
antagonistą endoteliny, Gelfoam, Upjohn) zapobiegał obni
żeniu poziom u wspomnianych przeciwciał i zm ianom  
degeneracyjnym rdzenia (badania przy pomocy mikrosko
pu elektronowego). Badania te, wykonane pod kierunkiem  
dr Yoshitoshi Kasua w  Instytucie M edycyny Klinicznej Uni
wersytetu Tsukuba, Ibaraki w  Japonii, stwarzają podstawy  
do poszukiwania nowych sposobów leczenia uszkodzeń i 
zmian zwyrodnieniowych układu nerwowego, stwarzają
cych jak w iadomo, wielkie problemy terapeutyczne.

Wojciech K o s t o w s k i

Sow y polują na młode żółw ie morskie. Dorosłe żółwie 
morskie mają stosunkowo niewielu wrogów , natomiast na 
młode, świeżo wylęgłe, czyha wiele niebezpieczeństw. Do 
drapieżników polujących na nie należą ptaki. 26 sierpnia 
1997 r. zespół pracowników Caretta Research Project pro
w adził obserwaq'e w  W arraw  National Wildlife Refuge w  
stanie Georgia (USA). Zaobserwowano w ów czas ataki dużej 
sow y Bubo uirginiamis na świeżo wylęgłe żółwie karetty Ca
retta caretta. Przy bezchmurnej pogodzie, temperaturze po
wietrza 28°C i dużej wilgotności powietrza około godz. 21 
świeżo wylęgłe żółwie zaczęły opuszczać swoje gniazda. W  
tym  czasie dorosła sowa leciała w  dół i porywała młode 
żółwie. Po uchwyceniu żółwia szponami sowa wkładała go  
do dzioba, leciała do pobliskiej sosny i tam dopiera go zja
dała. Proces ten powtórzył się 5 razy, przy czym  żółwie 
były chwytane zanim wynurzyły się z wegetacji wydmowej 
graniczącej ze stopniem wysokiej wody. W  ciągu 15 minut 
żółwie z tego gniazda osiągnęły m orze i sowa odleciała.

Następnej nocy 4  kolejne karetty zostały złapane przez 
sow ę i zjedzone (być może był to ten sam  osobnik). Duże 
osobniki sow y tego gatunku znane są ze zjadania małych  
gadów , ale żółwie morskie nie były dotychczas notowane 
w  ich diecie.
Herpetological Review 1998, 29 (4):234 Antoni Ż y ł k a

N ekrofagia i oofagia u jaszczurki perłowej. Zarów no ne- 
krofagia (zjadanie m artw ych organizmów), jak i oofagia 
(zjadanie jaj) znane są dla dużych gatunków jaszczurek. Ja
szczurka perłow a Lacerta lepida jest jedną z największych 
europejskich jaszczurek, ale zarówno nekrofagia, jak i oo
fagia u tego gatunku były dotychczas słabo udokumen
towane.

W  maju 1986 r. obserwowano dorosłego samca jaszczurki 
perłowej koło Constantina (Hiszpania) pożerającego pęche
rzyk żółtkowy i ciała tłuszczowe ze świeżo zabitej na dro
dze samicy tego samego gatunku. W  lipcu 1986 r. obser
w ow ano w  El Domajo dorosłą jaszczurkę perłową żerującą 
na świeżo zabitym wężu Malpolon monspessulanus. Z  kolei 
w  marcu 1987 r. znaleziono zabitego na drodze samca La
certa lepida trzymającego w  pysku szczątki samicy węża dra
binkowego Elaphe scalańs. Te przypadki świadczą o fakcie,
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że jaszczurka perłowa dość często zjada szczątki innych ga
dów.

Obserwowano u tego gatunku również oofagię. W  maju 
1997 r. zauważono dorosłą samicę jaszczurki perłowej na pia
szczystej skarpie koryta rzeki Guadalete penetrującej teren, 
gdzie znajdowało się 11 gniazd żołny Merops epiaster. Jasz
czurka wyłoniła się z jednego z gniazd z jajem w  szczękach. 
Przy wyjściu z jam y gniazda rozbiła jajo, zjadła jego zawartość 
i wypluła skorupkę. Potem jaszczurka wróciła do gniazda, 
wyszła z nowym jajem i powtórzyła całe działanie. Następnie 
weszła do innego gniazda, wyszła ze świeżo wylęgłym pi
sklęciem żołny, a przy wyjściu z gniazda pisklę zostało szyb
ko połknięte. Jaszczurka spenetrowała jeszcze trzecie gniazdo, 
z którego również zjadła jajo, po czym  uciekła. Obserwacje 
te wskazują, że jaszczurki perłowe chętnie korzystają z jaj pta
sich czy szczątków gadów  jako źródła pokarmu.

Herpetological Review 1999, 30 (1):42 Antoni Ż y ł k a

Behawior rozrodczy u żaby Hyperolius tuberilinguis. W
różnych rodzinach płazów  bezogonow ych niezależnie roz
w inął się behaw ior budowania gniazda będący przejawem  
pewnej form y opieki nad potom stw em  i zaprzeczeniem  p o
w szechnego sądu, że płazy w  ogóle nie przejawiają instyn
ktu opiekowania się m łodym  pokoleniem. Gniazda są bu
dow ane przez przedstawicieli przynajmniej 5 rodzin (Rha
cophoridae, Myobatrachidae, Leptodactylidae, Hylidae i Hypero
liidae). Mało jest jednak opisów bezpośrednich obserwaqi 
przebiegu tego procesu u różnych gatunków.

Hyperolius tuberilinguis (rodzina Hyperoliidae) jest gatunkiem  
szeroko rozprzestrzenionym na wschodnich, przybrzeżnych  
równinach od Kenii do Natalu w  Afryce Południowej. Ob
serwacje zachowania związanego z rozrodem u przedstawi
cieli tego gatunku były przeprowadzone w  lutym 1997 r. w  
Natalu. Między godziną 22 a 3 obserwowano 4 pary w  stanie 
ampleksus, przy czym  składanie jaj i budowę gniazda odno
towano tylko u dw óch par. Jedna para zaczęła składać jaja o 
godz. 23 na liściu Hibisais dmersifolius 210 m m  powyżej wody, 
druga natomiast deponowała masę jajową u podstaw y w y
nurzonej Typha capensis 20 m m  powyżej wody. W  trakcie skła
dania jaj para miała główmy skierowane w  górę liścia. Samica 
chwytała brzegi liścia zarówno przednimi, jak i tylnymi no
gami, natomiast samiec nie pomagał jej w  tej czynności. Skład 
jaj trwał 25 min. w  przypadku pierwszej pary i 23 min. w  
przypadku drugiej. M asy jajowe mierzyły 37x31 m m  i 44x39 
mm. W  czasie składania jaj samiec zdaw ał się popychać je 
na liściu za pom ocą tylnych kończyn.

Po zakończeniu składania jaj obie pary opuściły m asy ja
jow e i pow róciły do w ody na odległość 6-7 m. Jedna para  
przebyw ała pół zanurzona w  w odzie przez 50 minut, druga 
natomiast przez 65 min. Następnie pary powróciły do zło
żonych m as jajowych. W  ciągu całego tego czasu pary p o
zostaw ały w  stanie ampleksus. Po osiągnięciu m asy jajowej 
pary kontynuowały składanie galarety jajowej przez około 
30-40 min., przy czym  nie złożyły więcej jaj. Galareta była 
rozciągana nad m asą jajową za pom ocą tylnych kończyn  
zarów no przez sam ca, jak i samicę. Powracanie do w ody, 
a następnie do m asy jajowej u obu par pow tórzyło się dw a 
razy. Cały proces budowania gniazda i składania jaj przez 
jedną parę trw ał 190 min., a przez drugą 210 min. M asy 
jajowe po zakończeniu procesu budow y gniazda miały w y
m iary 59x55 m m  i 58x50 mm . D odatkowa galareta była czy
sta, bardzo lepka i pozostaw ała wilgotna aż do degeneracji 
gniazda 3 dni później i w ynurzenia się kijanek.

Herpetological Review 1998, 29 (4):231-232 Antoni Ż y ł k a

Opieka nad złożem jaj u żaby Eleutherodactylus schwart-
zi. W  październiku 1996 r. obserw ow ano 5 gniazd lądowej 
żaby Eleutherodactylus schwartzi (rodzina Leptodactylidae) na 
Great Dog Island (Brytyjskie W yspy Dziewicze). Gatunek 
ten jest endemitem tych wysp. Gniazda były umieszczone 
w ew nątrz gruntow ych bromelii Hohenbergia antillana rosną
cych na powierzchni około 16x13 m, przy czym  znajdowały 
się one w  promieniu około 3 m. Koliste m asy jajowe byty 
przym ocow ane do wewnętrznej powierzchni liścia blisko 
centrum  bromelii. Centrum rośliny było wilgotne, ale nie 
było w  nim stojącej w ody. Spośród 5 gniazd tylko jedno 
było umieszczone w ew nątrz nadrzewnej bromelii z rodzaju 
Tillandsia na wysokości 180 cm  i zawierało 12 białych jaj o 
średnicy 4,6 do 4,9 m m  (złoże to zabrano do laboratorium). 
Z  kolei wszystkie gniazda ulokowane w  H. antillana znaj
dow ały się na wysokości 25-36 cm  od powierzchni gruntu. 
Gniazda te zawierały różne ilości jaj w  rozmaitych stadiach 
rozwoju. Z  reguły w  jednym gnieździe znajdowało się jedno 
złoże jaj. W  jednym  natomiast przypadku były dwa złoża. 
Białe i bardziej zbite były niedawno złożone, natomiast jaja 
większe, wyblakłe zawierały embriony bardziej zaawanso
w ane w  rozwoju. Różna była ilość jaj w  gnieździe. W  
gnieździe podwójnym jedno złoże składało się z 13 białych 
jaj o średnicy 4,4-4,8 m m , natomiast druga masa zawierała 
5  wyblakłych jaj o średnicy 5,5-8,0 m m  i w  ostatnim było 
10 odbarwionych jaj o średnicy 8,4-8,8 mm.

Przy każdym  gnieździe obserwowano samca pilnującego 
złoża, co do tej pory nie było znane u tego gatunku. Samiec 
przebyw ał zgarbiony nad jajami, albo siedział w  pobliżu 
centrum  bromelii naprzeciw jaj. W  gnieździe z dwiema m a
sami jajowymi oddalonymi kilka cm  jedna od drugiej sa
miec pilnował obu złóż zmieniając pozycję. W  momencie 
przytrzym yw ania liścia dla zrobienia zdjęcia samiec zbliżył 
się do złoża od centrum bromelii.

Po 6  dniach z  3  gniazd zniknęły m asy jajowe (prawdo
podobnie młode wylęgły się), natomiast w jednym  
gnieździe pilnowanym przez sam ca ilość jaj zmniejszyła się 
z 10 do 6  -  jaja te były odbarwione i prawdopodobnie bli
skie wylęgu. Z  kolei w  innym gnieździe 5 z 13 jaj było w y
suszonych na liściu -  być m oże zagięcie liścia w  czasie pier
wszej obserwacji spowodowało zmiany mikroklimatu przy
czyniając się do wyschnięcia jaj, natomiast pozostałe jaja w 
złożu były nadal pilnowane przez samca siedzącego u pod
stawy liścia. Obserwacje te poszerzają naszą wiedzę o ga
tunkach płazów opiekujących się potomstwem.

Herpetological Reviexv 1998, 29 (2):97 Antoni Ż y ł k a

Owocożeme jaszczurki. Jaszczurki w  ogromnej większości 
są zwierzętam i drapieżnymi, choć znane są wśród nich ga
tunki roślinożerne (np. przedstawiciele rodzaju Uromastyx 
z rodziny Agamidae) lub uzupełniające swoje pożywienie ro
ślinami. Znano również fakt, że niektóre z nich uzupełniały 
swoją dietę owocam i (np. przedstawiciele rodzaju Anolis), 
ale nie wiedziano, jaki jest udział owoców w  ich pokarmie.

Ciekawe obserwacje nad ow ocożem ością anolisa grzebie
niastego Anolis cristatellus wileyae przeprow adzono na Bry
tyjskich W yspach Dziewiczych. W  październiku 1996 r. ob
serw ow ano sam ca tego podgatunku zjadającego słodkie, 
karm azynow e ow oce kaktusa Melocactus intortus (rodzina 
Cactaceae) na Guana Island. Anolisy łapane w  okresie sezo
nu ow ocowania często oddają stolec w  postaci czerwonej 
albo purpurowej m asy zawierającej nasiona.

Również w październiku obserwowano w  tym  rejonie pa
rę tych anolisów żerujących na skrawku zarosłym Rivina 
humila (rodzina Phytolaccaceae). Zebrane w  grono szkarłatne 
ow oce znajdowały się na wysokości około 50 cm  powyżej
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gruntu. Ciekawy był sposób „zbierania" tych owoców —  
samiec zjadał jagody z dużego otoczaka w  promieniu stania 
na tylnych kończynach z przednimi uwolnionymi od pod
łoża. Po złapaniu, w  w ydalonym  stolcu znajdowano nasio
na i czerwone łupiny ow oców . Po zrobieniu sekcji okazało 
się, że całe jelito wypełnione było owocami. Podobnie sa
mica, z jednego miejsca konsumowała tyle owoców, ile 
mogła dosięgnąć. W  r. 1997 obserwowano w  tym  sam ym  
miejscu osobniki tego sam ego podgatunku zjadające te same 
jagody. Obserwacje te wskazują, że jaszczurki te zjadają 
owoce nie przypadkiem, ale że stanowią one istotną część 
ich diety.

Herpetological Review 1997, 28 (3):150
Herpetological Review 1998, 29 (4):237 Antoni Ż y ł k a

Opieka rodzicielska nad złożem  jaj u gekonów  Ptyodac- 
tylus oudrii. Mało jest przypadków  opieki gadów nad zło
żonymi jajami. Dotychczas notowano kilka form tej opieki 
obejmującej: 1) manipulację jajami wkrótce po ich złożeniu, 
aby je umieścić w  korzystnych miejscach; 2) rodzice zostają 
w  pobliżu jaj po ich złożeniu i regularnie do nich powracają;
3) któreś z rodziców pozostaje zwinięte wokół jaj; 4) czynna 
ochrona w ylęgu przed potencjalnym drapieżnikiem i zna
cznie rzadziej opieka nad now o wylęgłymi młodymi. Każdy  
z tych sposobów zachowania zwiększa szanse przeżycia po
tomstwa.

U gekonów nie znano do tej pory złożonych form opieki 
nad wylęgiem. Ostatnio zaobserwowano ciekawą formę opie
ki rodzicielskiej u gekona Ptyodactylus oudrii. Jest to mała ja
szczurka o długości 50 m m  (bez ogona) i ciężarze 3,4-7 g. 
Zamieszkuje górskie obszary Tunezji, Algerii i Maroka. Żyje 
w małych koloniach (złożonych średnio z 10 osobników) na 
pionowych ścianach jaskiń i przepustach pod drogami. Prze
bywanie w tych warunkach umożliwia jej struktura kończyn. 
Jaja są składane wspólnie przez osobniki tego gatunku i przy

mocowywane albo na bocznych ścianach jaskiń, albo na gó
rze. Z  reguły samica składa dwa białe sferyczne jaja o zw a- 
pniałych skorupkach i średnicy 12-14 mm. Możliwe jest kilka 
zniesień w  dągu sezonu.

A utorzy zebrali 15 samic i 16 samców tego gatunku w  
południowym Maroku i przenieśli do warunków laborato
ryjnych w  Sewilli w  południowej Hiszpanii. Gekony były 
trzymane w e wspólnych klatkach (3x3x1 m) przy tempera
turach 28-31°C i oświetleniu w  ciągu 12 godzin na dobę. 
Zarów no ściany, jak i przykrycie były tak skonstruowane, 
aby gekony mogły chodzić po sterczących powierzchniach. 
Dla dokładnej obserwacji używano szklanego akwarium. 
Zarów no w  klatce, jak i w terrarium podłoże stanowiło 10 
cm  w arstw a piasku zraszanego dla podniesienia wilgotno
ści. Pokarm gekonów stanowiły świerszcze, karaluchy i m ą
czniki. Zapewniono im również wodę. W  tych warunkach  
gekony nie w ykazywały żadnego stresu. W  każdej grupie 
jaja były przyczepione do stropu pomieszczenia, a rzadziej 
do pionowej ściany. Każde złoże składało się z dw óch jaj, 
przy czym  rozmaite złoża łatw o było odróżnić. Przy każ
dym  miejscu przytwierdzenia obserwowano pozostałości z 
poprzednich lęgów, np. resztki skorupek jajowych. Opieka 
rodzicielska polegała na czyszczeniu jaj przez ocieranie ich 
ciałem oraz lizanie językiem. Gekony poruszały się sw o
bodnie w śród złoża jaj, przy czym, co ciekawe, wszystkie 
gekony w  kolonii (obie płcie i wszystkie klasy wieku) w y
konywały te czynności przy jajach wracając do nich regu
larnie. Każdy osobnik służył nie tylko własnemu złożu, ale 
również innym, co stanowi przykład wspólnej opieki ro
dzicielskiej, u gekonów raczej niespotykanej. Położenie jaj 
nie było zmieniane od momentu ich złożenia, często nato
miast kilka gekonów pozostawało po złożeniu jaj w  sąsie
dztwie złoża. Być może taka forma opieki ma na celu ochro
nę jaj przed działaniem patogenów czy grzybów. Również 
takie czynniki powodujące śmiertelność jak drapieżnictwo 
czy wysuszenie jaj mogły być w  ten sposób zmniejszone.

Herpetological Review 1998, 29 (2):101-102 Antoni Ż y ł k a

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

JUŻ LECIMY

Cztery przelotne dymówki jeszcze 2 października śmiga
ły w  Karwaczu, a potem  przysiadały na drutach elektrycz
nych. Zdaw ały się m ówić: „już odlatujemy, jeszcze tylko 
chwilkę odpoczniem y". N ad kałużę nadleciało kilkanaście 
mazurków i zaczęło pić w odę, w  tym  sam ym  czasie przy
leciały jeszcze 3 szczygły i wspólnie gasiły pragnienie.

GDZIE TEN DOBOSZ?

Zbierałem w  pobliżu pasieki podgrzybki brunatne, kiedy 
usłyszałem wybijanie werbla: „tam-tam, tam-tam-tam, tam- 
tam ". Głos był donośny i musiał pochodzić z bębna uży
wanego w  orkiestrze. Pewnie jacyś chłopcy są na grzybach  
i idą leśną drogą baw iąc się w  ten sposób.

Ponieważ rytm  w  dalszej grze był zmienny, zacząłem do
chodzić do wniosku, że to dzięcioł kuje w  suchą, pustą w  
środku sosnę. Ale takich drzew  tu nie było. W  końcu do
strzegłem w  koronie sosny dzięcioła rozkuwającego suchy, 
krótki konar. Ale dlaczego głos był taki donośny? Bo w  lesie 
panowała idealna cisza. Dochodziły tu stłumione, ledwie 
słyszalne odgłosy odległej o pół kilometra szosy i o niecały 
kilometr Karwacza.

SYSTEMATYCZNE POSZUKIWANIA

Aby ocenić, jak systematyczne mogą być ptaki, trzeba ob
serwować je podczas zdobywania pożywienia. Być może ce
cha ta wytworzyła się u nich w  toku normalnej ewolucji. Po
lega to na tym, że ptaki systematyczne potrafiły znajdować 
odpowiednią ilość pokarmu i mogły przeżyć, a te niesystema
tyczne po prostu zginęły z głodu i nie pozostawiły potom
stwa. Można sobie wyobrazić, ile musi się napracować sikor
ka, aby w  okresie zimowym codziennie wyszukać pod korą 
drzew i w  różnych zakamarkach owady i ich jaja.

Koło pasieki pełzacz dokładnie przeszukuje korę mło
dych dębów, wspina się coraz wyżej aż do miejsca, gdzie 
zaczynają się gałęzie. Stamtąd sfruwa na dół innego drzewa 
i znowu się wspina. Ptak ten m a budowę o wiele bardziej 
delikatną niż sikory, jego dziobek jest cienki jak szpilka, ale 
jeśli nie wyszuka sobie wystarczającej ilości pożywienia, za
marznie podczas mroźnej nocy.

ŚCIEŻKA JELENI

Po zaprzestaniu strzelania na poligonie szeroki pas prze
ciwpożarowy otaczający miejsce, gdzie spadały bomby, za
czyna się samorzutnie pokrywać siewkami sosny. Dokładnie
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pośrodku tego pasa biegnie wydeptana ścieżka, w niektórych 
miejscach odchodzą od niej mniejsze ścieżki do lasu.

Ścieżkę wydeptały jelenie. Ze środka pasa mają rozległy 
widok do obydwu dość odległych ścian lasu i mogą bez
piecznie się poruszać.

PŁOSZENIE DZIKÓW

Moja leśna ścieżka w kilku miejscach krzyżuje się ze ścież
kami wydeptanymi przez dziki. Najlepiej widać to zimą na 
śniegu, ale latem też zawsze są widoczne świeże ślady. 
Zwykle jednak dziki gdzieś się przyczajały i szły wtedy, 
kiedy ja już przejechałem. Ale zdarzyło się i tak, że tuż 
przed kołem mojego roweru przebiegły dwa spore dziki i 
pomknęły do upatrzonego miejsca na skraju lasu, gdzie wi
dywałem ślady ich buchtowania. Kiedy ruszyłem dalej my
śląc, że dzików już nie ma, po kilkunastu metrach jazdy 
usłyszałem tuż obok wielkie tupanie, chlupotanie i chrzą- 
kanie. Okazało się, że w krzakach czekało jeszcze na przej
ście pięć dzików. Nie wytrzymały jednak nerwowo i rzuciły 
się do ucieczki przez wodę. Mnie też nieźle nastraszyły.

RYJÓWKI NA ŚNIEGU

Zimą na śniegu często znajduję martwe ryjówki, a bardzo 
rzadko inne drobne zwierzątka. Wynika to z wydzielania 
przez nie silnego zapachu piżma, co odstręcza prześladow
ców. Nawet wtedy, kiedy drapieżny ssak schwyta ryjówkę 
przez pomyłkę, zaraz ją wypluje, ze względu na wstrętny 
zapach. Słaba to pociecha, że nie zostanie się zjedzonym, 
kiedy już jest się uduszonym.

Ptaki i gady mają słabiej rozwinięty zmysł powonienia i 
mniej przeszkadza im zapach piżma. Polują na nie sowy, 
bociany, żmije, ptaki drapieżne.

Ryjówki mylone są z drobnymi gryzoniami i tępione, 
tymczasem ten najmniejszy na świecie ssak podlega usta
wowej ochronie na względu na jego wielką pożyteczność. 
Są bardzo żarłoczne, zjadają wielkie ilości owadów i ich 
larw, atakują nawet myszy i nornice, gdyż pozbawione po
karmu przez 4 godziny zginęłyby śmiercią głodową. Zimą 
też.

Zbigniew P o l a k o w s k i

R E C E N Z J E

Wolfgand S c h m i d t  und Friedrich-Wilhelm H e n k e l :  
Leguane, Stuttgart 1995, Verlag Eugen Ulmer, s. 248, cena 
DM 78, ISBN 3-8001-7309-3

W związku z doskonaleniem metod hodowli gadów oraz 
coraz lepszego sprzętu wykorzystywanego do jej prowadze
nia zwiększa się liczba gatunków z różnych rodzin nie tylko 
przetrzymywanych przez krótki czas w terrarium, ale rów
nież hodowanych przez wiele lat i z powodzeniem rozmna
żanych w niewoli. Różne dane o takich sukcesach hodowla
nych są publikowane w wielu pismach, stąd też co jakiś czas 
te obserwacje są zbierane w jednej publikacji. Omawiana 
książka poświęcona jest legwanom -  jednej z najciekawszych 
rodzin jaszczurek, której przedstawiciele zamieszkują Ame
rykę, a kilka gatunków żyje na Madagaskarze. Autorzy od 
ponad 25 lat zajmują się badaniem i hodowlą gadów i pła
zów, prowadzą również badania w ich naturalnym środowi
sku, stąd też książka oparta jest nie tylko na danych z lite
ratury, lecz w dużej mierze na własnych obserwacjach.

Książka podzielona jest na 5 rozdziałów. W krótkiej 
przedmowie autorzy podkreślają ogromne zróżnicowanie 
legwanów pod kątem zamieszkiwanego środowiska, roz
mieszczenia czy problemów zachowania.

Rozdział 1 poświęcony jest trybowi żyda, wyglądowi zew
nętrznemu i rozmieszczeniu legwanów. Z systematycznego 
punktu widzenia autorzy traktują rodzinę w klasycznym uję
ciu. Na mapie ukazano rozmieszczenie geograficzne przed
stawicieli rodziny. Następnie omówiono rozmieszczenie geo
graficzne i biotop, jaki zamieszkują. Podkreślono, że wię
kszość legwanów zamieszkuje dzisiaj Amerykę od południo
wo-zachodniej Kanady po Ziemię Ognistą, a jedynie kilka ga
tunków żyje na wyspach Fidżi i Tonga oraz na Galapagos, 
co można wytłumaczyć ich bierną wędrówką od kontynentu. 
Trudniej natomiast jest wyjaśnić występowanie kilku gatun
ków na Madagaskarze. Następnie omówiono przystosowanie 
legwanów do żyda w najrozmaitszych biotopach o nieraz 
skrajnie niekorzystnych warunkach (np. w jednym z najgo
rętszych punktów Ziemi -  Dolinie Śmierci w USA żyje Phry- 
nosoma pktyrhinos). Poza tym niektóre gatunki spotykane są 
na wysokości 5000 m n.p.m. W kolejnym podrozdziale omó
wione są pewne aspekty ekologii i biologii legwanów mor

skich z Galapagos, a następny poświęcono budowie ciała, 
wielopostadowośd i różnym osobliwościom budowy. Dużo 
miejsca zajmują opisy różnych analogii budowy do innych 
grup jaszczurek (np. agam, kameleonów czy gekonów). Nie
wątpliwie jedną z najciekawszych cech, np. przedstawicieli 
rodzaju Basilisciis, jest „zdolność" biegania po powierzchni 
wody dzięki odpowiedniej budowie palców tylnych nóg (w 
ten sposób mogą pokonać nawet jeziora szerokości 400 m). 
Omawiają też autorzy różne wytwory, np. grzebienie karko
we i grzbietowe u wielu gatunków, worki gardłowe itp., 
wskazując na ich funkcję biologiczną.

W kolejnych podrozdziałach omówiono skórę, pokrycie 
łuskami i linienie, ubarwienie i zmianę barwy, narządy 
zmysłów, aktywność. W tym ostatnim przypadku autorzy 
przytaczają ciekawe obserwacje nad Liolaemiis multiformis 
zamieszkującym w Andach na wysokości ponad 5000 m 
n.p.m., gdzie w czasie kąpieli słonecznych jego ciało tak się 
nagrzewa, że ma temperaturę o 30°C wyższą od tempera
tury otoczenia. Ostatni podrozdział poświęcony jest zacho
waniu legwanów. Autorzy podkreślają, że na podstawie ilo
ści literatury dotyczącej tych problemów można sądzić, że 
dobrze już znamy bogaty repertuar zachowań tych jaszczu
rek. Tymczasem okazuje się, że badania te dotyczą zaledwie 
kilku gatunków z niewielu rodzajów. Wskazano, że wię
kszość legwanów stanowią gatunki aktywne w dzień i w 
tym kontekśde omówiono niektóre ich zachowania. Więcej 
miejsca zajmują opisy zachowań grożących, godowych, te
rytorialnych. Na zakończenie rozdziału podano wiek kilku 
gatunków (np. legwan zielony może żyć 30 lat, a przedsta- 
widele rodzaju Cyclura nawet 40 lat).

W rozdziale 2 omówione jest rozmnażanie legwanów. W 
kolejnych podrozdziałach opisano różnice płciowe, warunki 
hodowli (m.in. wskazano na znaczenie cyklizacji warun
ków, np. odnośnie do temperatury, pory deszczowej, spo
czynku zimowego), zachowania rozrodcze (np. sygnalizo
wanie gotowośd rozrodczej samicy u niektórych gatunków 
przez kiwanie głową, kopulacja), okres ciąży (w tym czasie 
samice są np. bardziej agresywne) i magazynowanie sper
my przez samice niektórych gatunków, składanie jaj i uro
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dzenie młodych, partenogeneza i pewne problemy genety
czne oraz wpływ temperatury na proporcje płci potomstwa.

Rozdział 3 poświęcony jest hodowli terraryjnej. Obszernie 
omówione są przepisy ochronne odnośnie do handlu zwie
rzętami. Dalej -  wymagania legwanów w terrarium odnoś
nie do warunków środowiskowych, miejsce ustawienia ter
rarium (aby zapewnić odpowiednie warunki), problem bu
dowy lub kupna zbiornika, planowanie pomieszczenia (od
grywa tu rolę wielkość dorosłych zwierząt, ich sposób życia, 
temperament, liczba hodowanych zwierząt i zachowania 
agresywne). Następnie -  typy terrariów do hodowli legwa
nów (duże terraria dla mieszkańców lasu deszczowego, ter
raria lasu deszczowego dla mniejszych gatunków, terraria 
standardowe -  np. dla różnych gatunków Anolis, duże ter
raria dla dużych gatunków żyjących na ziemi, terraria skal
ne, suche i pustynne). Dla każdego typu podano sposób 
jego urządzenia. Następnie autorzy omówili terrarium na 
wolnym powietrzu, urządzenie terrarium (podano prakty
czne wskazówki odnośnie do urządzenia wnętrza w róż
nych typach terrariów, a także wskazano, że wszelkie ele
menty wyposażenia jak gałęzie czy korzenie powinny być 
dokładnie oczyszczone i wysuszone, aby nie wprowadzić 
do wnętrza stonóg, ślimaków itp.), obsadzenie, przezimo- 
wywanie, trzymanie z innymi zwierzętami, inkubacja jaj i 
wychów młodych (zwrócono uwagę m.in. na konieczność 
zabezpieczenia różnym gatunkom odpowiednich miejsc do 
składu jaj, np. Anolis vermiculatiis składa jaja między płytami 
skalnymi bezpośrednio nad powierzchnią wody), żywienie, 
witaminy, sole mineralne. Ostatni podrozdział stanowi 
omówienie ważniejszych chorób i ich leczenie.

W rozdziale 4 omówiona jest technika terraryjna. We 
wprowadzeniu podkreślono znaczenie zastosowania róż
nych urządzeń sterujących funkcjonowaniem terrarium, a 
dalej omówiono ogrzewanie, oświetlenie, sposoby spryski
wania pomieszczenia i wytwarzanie mgły.

Rozdział 5 stanowi przegląd gatunków. W tabeli zesta
wiono rodzaje należące do poszczególnych podrodzin z za
znaczeniem ilości gatunków, rozmieszczenia geograficzne
go, typu terrarium i biotopu. Przegląd gatunków poprzedza 
krótka charakterystyka rodzaju, do którego one należą. Dla 
każdego gatunku podano nazwę łacińską, autora nazwy i 
rok opisu, rozmieszczenie geograficzne, biotop, wielkość, 
cechy charakterystyczne, warunki hodowli, sposób hodowli 
(wraz z wychowem młodych, jeśli jest to znane) i pokarm. 
W sumie opisano 84 gatunki i podgatunki.

Kończy książkę wybrana bibliografia oraz indeks nazw i 
terminów.

Książka jest bogato ilustrowana. Na bardzo dobrych 
barwnych fotografiach ukazano większość omawianych ta
ksonów oraz kilka biotopów. Na schematycznych rysun
kach przedstawiono urządzenie terrariów, różne rozwiąza
nia techniczne oraz niektóre szczegóły morfologiczne.

Zdarzają się usterki w nazwach, np. na s. 198 Crotaphytus 
callaris zamiast Crotaphytus collaris.

Książka dostarcza wielu informacji odnośnie do środowiska 
życia, budowy, biologii i hodowli legwanów. Autorzy hodo
wali wiele z tych gatunków, stąd też dużo informacji pochodzi 
„z pierwszej ręki". Dla hodowców bardzo ważne są informacje 
o sposobie trzymania (pojedynczo czy grupami), co wiąże się 
z temperamentem i zachowaniami terytorialnymi i socjalnymi 
legwanów (np. Brachylopus Jasdatus z wysp Fidżi i Tonga żyje 
w większych populacjach z dominującym samcem -  w ter
rarium powinien zawsze być hodowany w parach). Zamiesz
czono tu również wiele danych odnośnie do sposobu inkubacji 
jaj, długości jej trwania. Z pewnością nie tylko terraryśd znajdą 
w niej wiele interesujących informacji. Można ją polecić po
czątkującym herpetologom, a dla wielu czytelników będzie do
brą lekturą poszerzającą wiadomości o tej ciekawą rodzinie 
jaszczurek.

Antoni Ż y ł k a

Comelia R a u - S c h a m f u s s ,  Chemie in der Landwirt- 
schaft. Wie wir Umwelt und Nahrung vergiften, Stuttgart 
-  Leipzig 1998, S. Hirzel Verlag, s. 150, ISBN 3-7776-0792-4

Negatywne skutki chemizacji rolnictwa na biosferę i same
go człowieka znane są co najmniej od sławnej książki Racheli 
Carson Cicha wiosna (1962). Zwróciła ona po raz pierwszy 
uwagę na skutki stosowania pestycydów w rolnictwie, a także 
ich wpływ na zdrowie człowieka. Współczesne rolnictwo 
oparte jest nadal na chemizacji, mechanizacji a także wyko
rzystaniu wysokoplemnych odmian roślin uprawnych. Na
tomiast w hodowli dominuje coraz bardziej masowy chów 
zwierząt. W teoretycznych koncepcjach rolnictwa przeważa 
model intensywnego rolnictwa opartego na ciągłej racjonali
zacji i specjalizacji. Nadal w dużym stopniu ignoruje się eko
logiczne skutki nowoczesnego rolnictwa.

Stosowane obecnie metody agrotechniki i hodowli zwie
rząt wpływają coraz bardziej na podstawy samego rolnic
twa, a także przyrodnicze warunki życia człowieka. Zagro
żone są także przyrodnicze podstawy rolnictwa jak: klimat, 
gleba, rośliny i zwierzęta. Wymienione uprzednio przyrod
nicze podstawy razem z pracą ludzką i mechanizacją wa
runkują dalszy rozwój produkcji rolnej. Wpływ chemizacji 
na przyrodnicze podstawy produkcji rolnej i życia człowie
ka przedstawia wyczerpująco Comelia Rau-Schampfuss w 
swojej pracy Chemia w rolnictwie. Jak zatruwamy środowisko i 
żywność wydanej przez renomowane wydawnictwo S. Hi
rzel Verlag. Książka składa się z czterech podstawowych 
rozdziałów, gdzie analizuje się kolejno współczesną chemi
zację rolnictwa, a także jego oddziaływanie na klimat, glebę, 
rośliny i zwierzęta. Ważną częścią książki jest słowniczek 
pojęć specjalistycznych, który umożliwia szybkie poznanie 
fachowej terminologii.

Współczesne rolnictwo oparte jest na wszechstronnej che
mizacji. Jego podstawą są nawozy mineralne, pestycydy 
(środki ochrony roślin) oraz dodatki do pasz. Intensyfikacja 
produkcji rolnej oparta na chemizacji występuje w Europie, 
Ameryce Północnej, Azji, a także na uprawach plantacyjnych 
w krajach „Trzeciego Świata". Rolnictwo staje się coraz bar
dziej zagrożeniem dla klimatu Ziemi prowadząc do narasta
nia „efektu cieplamiamego", a także warstwy ozonowej. Jest 
ono źródłem emisji takich gazów jak dwutlenek węgla (CO2), 
metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O), zwany też gazem roz
weselającym. Podtlenek azotu ze względu na swoją długo
trwałość istnienia stanowi najważniejsze zagrożenie dla kli
matu. Jego emisja wzrasta wraz z intensywnym nawożeniem. 
Natomiast tlenki azotu (NO, NO2) prowadzą do zagrożenia 
gleb i oddziałują negatywnie na szatę roślinną -  kwaśne de
szcze. Ich trwałość jest jednak krótka (do 7 dni).

Intensywne rolnictwo wywiera ogromny wpływ na swoją 
własną podstawę -  glebę. Najbardziej zagrożona jest war
stwa humusu (próchnicy). Przebiega tam życie organizmów 
glebowych. Korzenie roślin pobierają składniki pokarmowe 
poprzez system wymiany jonów. W wyniku nawożenia mi
neralnego i zastosowaniu pestycydów następuje negatywne 
oddziaływanie na warstwę humusu, a tym samym natural
ną żyzność gleby. Ma miejsce spadek właściwóści sorpcyj
nych gleb, a także nagromadzenia się azotanów w wodach 
podziemnych i powierzchniowych oraz dochodzi do za
kwaszenia gleb.

Nowoczesne rolnictwo cechuje oddzielenie produkcji ro
ślinnej i zwierzęcej, a także narastające procesy specjalizacji 
i racjonalizacji w produkqi i zarządzaniu. W obecnych wa
runkach przestało funkcjonować prawidłowe odżywianie 
się roślin poprzez organizmy glebowe, humus i system ko
rzeniowy. W wyniku nawożenia mineralnego rośliny zmu
szone są do pobierania składników mineralnych z łatwo 
rozpuszczalnych nawozów mineralnych. Następuje jednak 
osłabienie immunologiczne roślin w wyniku jednostronne
go i nadmiernego nawożenia. Stąd też konieczność coraz
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większego stosowania pestycydów. Obecnie znanych jest 
około 550 substancji czynnych stanowiących podstawę 
wszystkich środków ochrony roślin. Także chów zwierząt 
odbiega coraz bardziej od warunków zgodnych z ich wy
mogami gatunkowymi. Intensywny chów zwierząt prowa
dzi do rozwoju wielu chorób i zagrożenia zdrowotności 
zwierząt. Stąd też coraz częściej dodaje się profilaktycznie 
do pasz wiele środków farmaceutycznych a także środków 
zwiększających przyrost masy zwierząt.

Obecnie coraz bardziej zagrożone stają się przyrodnicze 
podstawy samej produkcji żywności i życia ludzkiego. Au
torka przedstawia w przekonywający sposób trudną sytu
ację ekologiczną współczesnego rolnictwa. Jedyną alterna
tywą konwenq'onalnego rolnictwa stanowi rolnictwo eko
logiczne. Książka C. Rau-Schamfuss zasługuje na uważną 
lekturę także i polskich czytelników. Byłoby wskazane, aby 
tę ciekawą i przyjemnie napisaną książkę przetłumaczyć na 
język polski, by tym samym uniknąć negatywnych skutków 
ekologicznych intensywnego rolnictwa.

Tom asz W  a ł  o w s k i

Hans-Joachim H e r r m a n n :  Froschlurche im Terrarium.
Leipzig, Jena, Berlin 1991. Urania Verlag, s. 96, cena DM 
19,80, ISBN 3-332-00481-6

Co jakiś czas ukazują się poradniki dotyczące hodowli 
różnych grup płazów. Do takich publikacji należy omawia
na książka, poświęcona opiece terraryjnej płazów bezogo- 
nowych. Książka jest podzielona na 14 rozdziałów.

W rozdziale 1 autor wskazuje na znaczenie hodowli pła
zów pod kątem ginących gatunków, rozwiązywania róż
nych aspektów ich nieznanej biologii, a także podkreśla rolę 
estetyczną odpowiednio urządzonego terrarium.

W rozdziale 2 omówione są pewne aspekty ich budowy 
oraz ewolucji. Krótko charakteryzuje autor niektóre cechy 
budowy, jakie pojawiły się u płazów w związku z wyjściem 
na ląd (np. błona bębenkowa). Wskazuje na zróżnicowanie 
budowy języka i jego rolę przy połykaniu pokarmu. Omó
wiono narządy zmysłów i wskazano na sposoby oriento
wania się w środowisku. Przy omawianiu skóry wspomnia
no o roli wydzielin skórnych w ochronie przed wysycha
niem i znaczeniu toksyn dla ochrony przed wrogami. Dalej 
— problemy związane z rozmnażaniem (różne strategie 
rozrodcze, ampleksus, zapłodnienie, rytuały rozrodcze, roz
wój embrionalny i larwalny, metamorfoza).

Rozdział 3 poświęcony jest problemom ochrony -  w ta
beli zestawiono gatunki według statusu CITES. Podano 
wskazówki odnośnie do metod łapania płazów bezogono- 
wych oraz sposoby transportu. Autor przestrzega np., aby 
nie transportować w jednym naczyniu kilku kumaków, 
gdyż na skutek szoku związanego z transportem wydzielają 
trujące wydzieliny skórne. Zwrócono uwagę na stan zdro
wia kupowanych zwierząt, a na zakończenie rozdziału krót
ko przedyskutowano problemy związane z przyzwyczaja
niem się po wsadzeniu do terrarium.

Rozdział 4 dotyczy problemów hodowli. Podkreśla tu au
tor konieczność stworzenia w pomieszczeniu odpowiednich 
warunków odnośnie do wielkości zbiornika, wilgotności 
powietrza, temperatury itp. Zwraca uwagę na fakt, że wa
runki te powinny być dostosowane do cykliczności pór roku 
w ojczyźnie zwierząt. Omawia sposoby uzyskania dużej 
wilgotności powietrza (np. przez częste spryskiwanie po
mieszczenia czy założenie w dużym terrarium sztucznego 
strumienia). Dalej analizuje różne rodzaje podłoża oraz 
urządzenia ściany tylnej i bocznych (np. przez wyłożenie 
korkiem). Na zakończenie podkreśla konieczność mycia rąk 
po każdych pracach terraryjnych, aby nie przenieść wydzie

lin skórnych do oczu czy do śluzówki ust (toksyny skórne 
płazów mogą wywołać różne reakcje alergiczne).

W rozdziale 5 omówiono trzymanie płazów bezogono- 
wych w akwarium i akwaterrarium. Wskazano, że woda 
jest najbardziej nieodzownym elementem wyposażenia dla 
różnych stadiów larwalnych, ale są gatunki (np. przedsta
wiciele rodziny Pipidae), które całe dorosłe życie również 
spędzają w wodzie. Omawia tu też akwarium dla larw.

W rozdziale 6 opisano założenia wodne w suchym zbior
niku (zaleca się osobnikom tu trzymanym zrobienie kąpieli 
raz w miesiącu), a w 7 -  opisano terrarium lasu deszczo
wego (np. dla przedstawicieli rodziny Dendrobatidae). Wska
zuje autor, że przy takim dużym terrarium można zróżni
cować nisze przez strukturalizację urządzenia terrarium. W 
niektórych przypadkach konieczne jest zainstalowanie urzą
dzeń do wytwarzania mgły czy stosowanie sztucznych stru
mieni. Dużo miejsca poświęcono roślinom, podkreśljąc ich 
zróżnicowanie w zależności od gatunków płazów, jakie są 
hodowane (np. dla przedstawicieli rodzaju Rhacophorus po
trzebne są rośliny o szerokich liściach, natomiast dla gatun
ków zasiedlających dno sadzi się mech jawajski i widliczki).

W rozdziale 8 omówiono obsadzenie terrarium roślinami, 
a w 9 metody czyszczenia zbiornika. Z kolei rozdział 10 
poświęcony jest karmieniu. Podkreśla autor, że prawie bez 
wyjątku płazy bezogonowe są mięsożerne, a więc przed ter- 
rarystą stoi problem przygotowania odpowiedniej ilości po
karmu. Stąd też może się okazać konieczne prowadzenie 
własnych hodowli zwierząt pokarmowych. Omówiono 
„plankton łąkowy" jako pokarm dla hodowanych żab i ro
puch, wodne bezkręgowce w żywieniu płazów w wodzie 
lub kijanek. Podano również sposoby hodowli różnych 
zwierząt stosowanych jako pokarm dla płazów w terrarium.

W rozdziale 11 omówiono sposoby przezimowywania 
płazów, a w 12 krótko scharakteryzowano niektóre choroby 
i pasożyty. Rozdział 13 stanowi przegląd różnych strategii 
rozrodczych płazów bezogonowych. Autor wyróżnia 15 ty
pów rozmnażania — od jaj składanych luźno w zbiorniku 
wodnym, przez różne sposoby opieki nad złożonymi jajami 
przez samca lub samicę, aż po pełną żyworodność. Każdy 
z tych sposobów został krótko omówiony. Dużo miejsca zaj
mują opisy budowy gniazd na lądzie lub gniazd z piany 
oraz transport kijanek przez rodziców.

Rozdział 15 stanowi przegląd rodzin Anura. Autor wska
zuje, że praktycznie w terrariach hoduje się jedynie przed
stawicieli 13 rodzin (natomiast rzadko udaje się utrzymać 
w niewoli przedstawicieli rodzin Leiopelmatidae, Rhinophry- 
nidae, Heleophrynidae, Sooglossidae, Brachycephalidae i Pseudi- 
dae). Przy omawianiu rodzin podano wiele szczegółów od
nośnie do biologii i metod hodowli różnych gatunków. Opi
sy rodzin nie są równomierne -  zależy to od ilości gatun
ków, częstości ich hodowania oraz ciekawostek odnośnie 
do ich biologii.

Kończy książkę spis wybranej literatury.
Książka jest bogato ilustrowana. Na barwnych fotogra

fiach ukazano wiele omawianych gatunków. Fotografie te 
dobrze ilustrują różnorodność płazów bezogonowych przy 
pozornie jednolitej postaci. Rysunki przedstawiają szczegó
ły anatomiczne, urządzenie wnętrza terrarium, a szczegól
nie interesujące są rysunki demonstrujące stadia rozwojowe 
czy fazy godów niektórych gatunków. Ukazano formy opie
ki (np. przekroje kieszeni lęgowych grzbietoroda, czy kijan
ki w torbach rzekotek-torbówek itp.). Rysunki bardzo do
brze uzupełniają tekst i ułatwiają czytelnikowi wyobrażenie 
sobie przebiegu różnych procesów. Dlatego też książkę 
można potraktować nie tylko jako poradnik dla hodowcy, 
ale również jako ważną publikację popularyzującą różne 
aspekty biologii płazów (zwłaszcza jeśli idzie o problemy 
rozrodu). Terraryści z kolei znajdą w niej wiele różnych 
wskazówek odnośnie do opieki tych zwierząt. Zestawienie 
w tabeli ilości składanych jaj i podanie sposobu rozmnaża
nia uwidacznia jak bardzo ta ilość zależy od sposobu roz
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woju (np. Rana fuscigula składa do wody 15 000 jaj i rozwój 
kijanek odbywa się w wodzie, natomiast u Flectonotus pyg- 
maeiis 9 jaj rozwija się w specjalnej torbie na grzbiecie sa
micy).

Zdarzają się w tekście usterki dotyczące nazw, np. na s. 39 
— Liicilia bufoniuera zamiast Lucilia bufoniuora, s. 47 — Ar- 
throlepetella zamiast Arthroleptella, s. 55 — D. galaganoi zamiast 
D. galganoi, s. 70 — B. periglenis zamiast B. peńglenes, s. 91 — 
Microhyla bonensis zamiast Microhyla bomeensis. Usterki te mo
gą być wynikiem błędów drukarskich, ale dla wartości po
znawczej większego znaczenia nie mają. Pewnym manka
mentem jest brak indeksu nazw — utrudnia to czytelnikowi 
szybkie odnalezienie informacji o interesującym go gatunku.

Reasumując — książka jest nie tylko poradnikiem terra- 
ryjnym, ale również dobrą książką popularyzującą płazy 
bezogonowe. Może ona stanowić bardzo dobre wprowa
dzenie w świat żab i ropuch czytelnika stawiającego pier
wsze kroki w herpetologii.

Antoni Ż y ł k a

Marrie-Pierre B o n n a s s i e u x :  Podręczny słownik owo
ców. Warszawa 1998, Twój Styl, s. 215 (tytuł oryginału: Totis 
les fruits comestibles du monde. Paris 1987, Larousse Bordas)

oraz
Gabriele i Peter C 1 o d i t z: Owoce egzotyczne. Warszawa 
1995, Oficyna Wydawnicza Multico, s. 95

Od kilku lat można zauważyć znaczny wzrost liczby ga
tunków i odmian owoców jadalnych w polskich sklepach. 
Oprócz powszechnie znanych u nas od dawna jak jabłko, 
truskawka czy pomarańcza, pojawiły się również mało zna
ne lub wręcz nieznane -  egzotyczne. Ich różnorodność jest 
tak znaczna, że często zapytanie o ich właściwości lub spo
soby przyrządzania pozostaje bez odpowiedzi. Zdarza się 
jeszcze dość często, że zapytany o jakiś egzotyczny owoc 
sprzedawca odpowiada -  „a jak to wygląda?" Odpowiedzi 
na te i inne pytania można znaleźć w Podręcznym słowniku 
owoców autorstwa Marie-Pierre Bonnassieux, wydanym 
przez „Twój Styl".

Słownik podzielony jest na sześć części, z których trzy 
stanowią jego główną treść. Pierwszą zatytułowaną „Natura 
owoców" podzielono na rozdziały: „Czym jest owoc", 
„Wielkie rodziny", „Skład owoców", „Umiejętność spoży
wania owoców" i „Wstęp do przewodnika".

W pierwszym z nich autorka w sposób jasny, bardzo rze
czowy i zrozumiały dla czytelnika przedstawia definiqę 
owocu, wyróżniając przy tym owoc prawdziwy i pozorny 
oraz owocoStan. Opisuje także jego budowę anatomiczną 
wskazując, która z jego części jest jadalna na przykładzie 
różnych owoców. Następnie przedstawiono przegląd ty
pów owoców. Zamieszczony podział choć bardzo skróto
wy, i stąd niepełny, umożliwia swobodne posługiwanie się 
słownikiem. Rozdział kończy interesujący zarys informacji 
dotyczących przemian fizycznych (np. zmian barwy, wiel
kości oraz struktury) i chemicznych zachodzących w owo
cu podczas dojrzewania.

Kolejny rozdział zawiera systematyczny opis najważniej
szych rodzin botanicznych skupiających gatunki dostarcza
jące owoców jadalnych. Charakterystyka dotyczy głównie 
najważniejszych przedstawicieli, ośrodków geograficznych 
ich występowania oraz zawiera uwagi dotyczące lokalnego 
nazewnictwa owoców w różnych regionach świata i\lub ich 
składu chemicznego.

„Skład owoców" zapoznaje czytelnika z bogactwem i róż
norodnością substancji chemicznych zawartych w różnych 
owocach. Wymieniono najczęściej występujące mikroele
menty oraz zamieszczono główne dane o ich roli w orga
nizmie ludzkim. Znacznie więcej miejsca poświęcono cha

rakterystyce witamin i ich znaczeniu dla człowieka oraz 
prezentacji takiego sposobu spożycia owoców, aby związki 
te nie ulegały rozkładowi. Zagadnienie to autorka omawia 
szerzej w kolejnym rozdziale (m.in. podkreślono, iż nie na
leży łączyć ze względów zdrowotnych owoców kwaśnych 
z nabiałem, a także podano, że w kulturze kulinarnej nie
których ludów przyjęło się spożywać owoce przed posił
kiem (wzmożenie wydzielania enzymów trawiennych).

„Wstęp do przewodnika" jest zbiorem wskazówek umo
żliwiających zorientowanie się w różnorodności często sto
sowanych nazw zwyczajowych, a także jak należy posłu
giwać się główną częścią opracowania: „Owoce od A do 
Z". Opisane owoce zestawiono według układu alfabetycz
nego łacińskich nazw botanicznych gatunków roślin. Po
zwala to uniknąć niejasności w ich identyfikacji oraz 
odnaleźć pokrewieństwo poszczególnych gatunków. Poda
no nazwy rodzin -  polskie i łacińskie, nazwę (-y) w języku 
polskim (w pierwszej kolejności botaniczną, następnie zwy
czajową np. aktinidia chińska, kiwi) oraz ich odpowiedniki 
w językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Pozwala 
to rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące identyfikaq'i 
danego owocu.

Opisano tu owoce należące do 123 gatunków roślin, przy 
czym uwzględniono w licznych przypadkach gatunki po
krewne. Dodatkowo w części „Owoce raz jeszcze" krótko 
scharakteryzowano 32 inne. Większość z opisów wzboga
cono barwnymi fotografiami owoców lub całych roślin, co 
ułatwia czytelnikowi identyfikację gatunku. Autorka inte
resująco opisuje cechy morfologiczno-systematyczne roślin, 
historię upraw oraz właściwości kulinarne, lecznicze i inne 
użytkowe. Jeśli gatunek ma kilka odmian różniących się 
smakiem czy barwą, opisano je kolejno z podkreśleniem 
cech diagnostycznych.

Zwraca uwagę bardzo duża liczba gatunków pochodzą
cych z różnych rejonów Azji. Z tego rozległego kontynentu 
pochodzi aż 67 opisanych w tej książce gatunków. Wśród 
nich znajdują się takie jak: granatowieć, durian, rośliny o 
owocach cytrusowych, a także jeszcze bardziej egzotyczne 
dla polskiego czytelnika jak rambe Baccaurea motleyana, ta- 
rap Arctocarpus sp. lub ngok (nie podano nazwy łacińskiej).

Do opisanych w interesujący sposób roślin z tego obszaru 
należy areka katechu Areca catechu zwana też palmą kate- 
szową, żuwipalmą lub pinangiem. Dostarcza ona owoców, 
z których po odpowiedniej obróbce przyrządza się używkę 
o nazwie betel. Sam owoc jest niejadalny, jednak nałóg żucia 
betelu opanował niegdyś ludność znacznego obszaru połu- 
dniowo-wschodniej Azji. Aktualnie owoce palmy kateszo- 
wej, ze względu na utrwalające działanie zawartych w nich 
barwników, wykorzystuje przemysł włókienniczy.

Znaczna ilość opisanych gatunków -  52 -  występuje na 
obszarze Ameryki Środkowej i Południowej. Należą tu ga
tunki takie jak ananas, orzesznica wyniosła dostarczająca 
orzechów brazylijskich, melonowiec właściwy (papaja) oraz 
wiele innych, mniej lub zgoła nieznanych konsumentom w 
Polsce, jak choćby nieodporna na długotrwały transport lub 
przechowywanie psianka peruwiańska zwana też lulo So- 
lanum  Cjuitonensis lub kokosik chilijski, który choć niejadalny 
autorka uważa za godny wzmianki, dlatego że używany 
jest jako zabawka dla dzieci. Wydająca je palma dostarcza 
soku (zwanego miodem cocolan) używanego w Chile jako 
sos do deserów.

Chyba najbardziej znanym owocem z tej części świata (co 
prawda w postaci przetworzonej) jest owoc kakaowca. 
Obok wielu ważnych informacji dotyczących jego wartości 
odżywczych i walorów smakowych autorka podaje kilka 
ciekawostek z historii jego poznania. Otóż w imperium 
Azteków ziaren kakaowca używano jako środka płatnicze
go (dlatego na picie napoju wytwarzanego z nich mogli po
zwolić sobie tylko najzamożniejsi, co zresztą zauważył 
Cortez na dworze Montezumy II). Natomiast w jakiś czas 
po hiszpańskim podboju Meksyku napój ten stał się do tego
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stopnia popularny, że kiedy biskup z Chiapas zabronił picia 
go w czasie nabożeństw, zaczęto opuszczać kościół.

Owoce pochodzące z Ameryki Północnej są reprezen
towane w tej publikacji jedynie przez 2 gatunki: orzech czar
ny i orzesznik pekanowy Carya illinoinensis, zwany także 
hikorą pekanową. Autorka zgodnie z informacjami badaczy 
kultur tubylczych Ameryki Północnej pisze, iż owoce tego 
gatunku -  orzeszki hikorowe stanowiły pożywienie Indian 
okolic stanu Illinois i rejonu Wielkich Jezior. Zarówno na
zwa gatunku (Carya), jak i słowo „hikora" pochodzą z ję
zyka Algonkquinów.

Opisano również gatunki rodzime rosnące w stanie dzi
kim w naszym kraju: malinę, różne gatunki jeżyn, porze
czek, borówek, a także jałowiec, dziką różę, leszczynę, dereń 
właściwy, bez czarny i gruszę.

Dzięki tej podręcznej, interesującej lekturze można poznać 
zawiłą i pasjonującą historię upraw oraz drogi rozpo
wszechniania się tak znanych gatunków jak banan właści
wy, awokado i ananas, czy bardziej „egzotycznych" jak pa
paja lub chlebowiec.

Książka jest adresowana do wszystkich pragnących uzy
skać pełniejszą informację o owocach już im znanych, jak 
i dla tych, którzy starają się urozmaicić swoją dietę.

Do omawianej tematyki nawiązuje również książka Ga
briele i Petera Cloditz Owoce egzotyczne, wydana przez Ofi
cynę Wydawniczą Multico jako kolejny tom z serii „świat 
przyrody". O ile poprzednia pozycja zasługuje na miano 
słownika, to opisana poniżej jest jedynie kieszonkowym 
przewodnikiem. Zawiera bardzo krótkie charakterystyki 83 
gatunków roślin (co stanowi w przybliżeniu połowę ze 165 
omówionych w poprzedniej książce), wśród których są nie 
tylko dostarczające jadalnych owoców, ale i takie, z których 
pozyskuje się surowce przemysłowe (np. tytoń). Walorem 
tej książki jest tabelaryczny wykaz użytkowych części opi
sanych roślin. Barwne ilustracje zamieszczone na początku 
publikacji, pokazują różne typy owoców.

Zwięźle przedstawiono informacje o pochodzeniu, wyglą
dzie, klasyfikacji botanicznej i sposobach przyrządzania. 
Pod hasłem „Warto wiedzieć" zamieszczono również cie
kawostki dotyczące danego gatunku.

Książka przedstawia owoce wg następującego układu: nad 
ich fotografiami znajdują się barwne paski klasyfikujące owo
ce do grup: I -  owoce cytrusowe, melony, owoce kuliste, ja
jowate, „gruszkokształtne", podłużne i inne; II -  warzywa; 
III -  orzechy i podobne; IV -  używki; V -  pozostałe owoce 
i rośliny. Taki układ może być pomocny niespecjaliśde w 
identyfikacji danego gatunku co do jego przynależności do 
grupy owoców i umożliwiający znalezienie go w grupach 
mniej bogatych (II-V). Natomiast w przypadku grupy I na
stręcza nieco trudności. Zwłaszcza, że owoce (nawet w pod
grupach np.: cytrusowe) nie są uporządkowane wg 
wyraźnego kryterium. Mankament ten nadrabiają piękne ko
lorowe fotografie owoców lub całych roślin (105).

Opisano tu gatunki nie przedstawione w poprzednio oma
wianej przeze mnie publikacji. Wśród owoców jest to gruszka 
japońska Pynis pyrifolia zwana także nashi. Przez dodanie czę
ści opisujących warzywa, używki i inne rośliny, treść książki 
wzbogacono o takie rośliny jak: papryka, imbir lekarski, ba
kłażan oraz tytoń, ostrokrzew paragwajski czy batat.

Opisy roślin są jednak tak skrótowe, że często nie przed
stawiają wszystkich właściwości odżywczych, smakowych 
oraz użytkowych poszczególnych gatunków. W niektórych 
przypadkach jak: papryka, chlebowiec właściwy, kakaowiec 
lub ananas charakterystykę rozszerzono o informacje doty
czące odmian oraz historii upraw poszczególnych roślin.

Na ostatniej stronie i rozkładanej okładce książki zamiesz
czono kilka uwag i rycin dotyczących pielęgnacji domowej i 
hodowli gatunków egzotycznych. Zamieszczono tutaj infor
macje dotyczące wyprowadzania roślin z nasion oraz o tem
peraturze upraw (w tym optymalnej kiełkowania większości

roślin egzotycznych), oświetleniu i rozsadach. Autorzy poda
ją, iż w uprawie domowej dobre efekty można uzyskać m. 
in. w przypadku takich gatunków, jak: sapodilla, granat, kiwi, 
melony i rośliny cytrusowe. Następnie zamieszczono dane o 
rozmnażaniu wegetatywnym ananasa i trzciny cukrowej.

Omawiana książka jest (mimo pewnych, wykazanych 
niedociągnięć) dobrym przewodnikiem. Pomaga w zorien
towaniu się w zróżnicowanym i bogatym pod względem 
ich liczby świecie owoców. Zapewne będzie dobrze służyć 
podczas pierwszego kontaktu z nieznanymi dotąd czytel
nikowi owocami. Dla bardziej szczegółowego zapoznania 
się ze „światem owoców" polecam obie uzupełniające się 
wzajemnie popularne publikacje.

Błażej B i a ł e k

Jean-Denis Go d e t :  Pędy i pąki. Rozpoznawanie drzew 
i krzewów w okresie spoczynku (tytuł oryginału: Knospen 
und Zweige der einheimischen Baum- und Straucharteri), tłum. z 
jęz. niemieckiego Barbara Zybura. Oficyna Wydawnicza Mul
tico, Warszawa 1998, s. 432, fotografie, ISBN 83-7073-143-0

Przy obfitości bardzo dobrych atlasów drzew i krzewów 
prezentujących gatunki w stanie ulistnionym, w porze kwit
nienia lub owocowania, dawał się odczuć na rynku dotkliwy 
brak książki umożliwiającej niezawodne ich oznaczenie w sta
nie spoczynku. Będąc zdanym na kilka starszych pozycji (np. 
klucz S. Kościelnego i B. Sękowskiego z 1972 r. lub trudno 
dostępna praca T. Szymanowskiego z 1974 r.), zawierających 
tylko konturowe rysunki wraz z diagnozami, trzeba było nie
raz odstąpić od oznaczenia lub przyjąć je jako niepewne. Co 
więcej, wiadomo, że uważna analiza budowy pączków i pę
dów nawet w czasie wegetacji może w niektórych przypad
kach dopomóc w określeniu gatunku drzewa czy krzewu.

Z tym większą radością należy powitać atlas-klucz Pędy 
i pąki, który już przy pierwszym przeglądaniu urzeka profe
sjonalizmem materiału ilustracyjnego.

Książka składa się z trzech części: we wstępie zawiera 
szczegółowy wykład cech morfologicznych i anatomicz
nych pędów jako materiału do oznaczania, opatrzony zdję
ciami wszystkich omawianych struktur. Druga część to 
klucz do oznaczania gatunków iglastych i liściastych, z 
ponad dwustu przeglądowymi fotografiami i opisami cech 
diagnostycznych. Trzecia część zawiera wykonane w du
żym zbliżeniu fotografie pędów, pączków szczytowych i 
bocznych, szpilek, blizn liściowych, oraz rozszerzone opisy 
150 gatunków; dla każdego zamieszczono dodatkowo 13 
różnych ekologicznych liczb wskaźnikowych.

Na przykład dla śliwy tarniny Prunus spinosa podano na
zwę polską i łacińską wraz z synonimami, zasięg gatunku i 
zajmowane siedliska, a także maksymalną wysokość krzewu. 
Na zdjęciach widnieją: pęd demisty i bezbronny, pąki wierz
chołkowe i boczne, pączek kwiatowy, wierzchołek starszego 
pędu zakończony cierniem, bliznę po opadłym liściu. W opi
sie uwzględniono kształt i ułożenie pąków, cechy ich łusek, 
wygląd blizn i liczbę widocznych na nich wiązek przewo
dzących. Opisano też różnicę w zabarwieniu gałązek od stro
ny słonecznej i zacienioną. Dodatkowo w kluczu omówiono 
przetchlinki oraz jeszcze kilka drobnych cech.

W przypadku orzecha włoskiego Juglans regia na ilustra
cjach widzimy: młode pędy, pąk szczytowy i młode nie- 
rozwinięte kwiatostany męskie, podłużny przekrój pędu z 
rdzeniem podzielonym poprzecznie, tegoroczną i zeszłoro
czną bliznę liściową oraz pąk boczny na krótkopędzie i pę
dzie wydłużonym. W opisach oprócz informacji siedlisko
wych i rozmieszczenia uwzględniono: cechy pędów (wraz 
z ich zabarwieniem i budową rdzenia), pąki wierzchołkowe
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i boczne, ich zewnętrzne łuski, blizny, wygląd młodych i 
starszych przetchlinek.

Do niewątpliwych zalet książki należy zaliczyć profesjonal
nej jakości barwne fotografie z czarnym tłem. Bezbłędne oz
naczanie gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym 
jest nader trudne i wymaga wprawy. Zamieszczone zdjęcia 
są przy tym nieocenioną pomocą i, naszym zdaniem, stano
wią o wielkiej wartości tego atlasu. Dzięki nim pozycja ta 
obecnie nie ma sobie równych na naszym rynku księgarskim.

Czytelnik polski może być jednak zawiedziony brakiem 
pewnych pospolicie sadzonych u nas gatunków, takich jak 
dąb czerwony, wiąz szypułkowy, dereń rozłogowy, śniegu- 
liczka biała, jesion amerykański, czy kilka gatunków wierzb 
i introdukowanych topól. W ich miejsce w książce znalazło 
się szereg gatunków atlantyckich i śródziemnomorskich, u 
nas albo unikatowych, albo wcale nie uprawianych. Co pra
wda przy opisie każdego uwzględniono rozmieszczenie na 
naszym kontynencie, jednak obszemość książki może zmylić 
początkującego użytkownika nie zorientowanego, które ga
tunki są u nas częściej spotykane, a które są rzadkościami w 
nasadzeniach ozdobnych. Nie zaznaczono gatunków, które 
rosną na stanowiskach naturalnych, a które można spotkać 
w parkach jako nasadzenia w zieleni miejskiej. Uwzględnienie 
takich danych byłoby bardzo przydatne, zważywszy, że w 
książce mamy przedstawiony zestaw gatunków spotykanych 
w ojczyźnie autora -  Szwajcarii. Szkoda, że informacja o wy
stępowaniu ogranicza się jedynie do rozmieszczenia poszcze
gólnych roślin tylko w stanie dzikim.

Jako drugą cechę ujemną należy wskazać dość kłopotliwy 
system odnośników w kluczu do gatunków. Zamiast naj
prostszego rozwiązania, spotykanego w niemal każdym 
polskim kluczu, polegającego na numerowaniu kolejnych 
par tez (1, 1*, 2, 2* itd.), wprowadzono dla ich oznaczenia 
odpowiednio zwielokrotniane litery, od A i AA aż do np. 
HHHH albo E 4E 4E4E 4. Należy mieć nadzieję, że biegłe po
sługiwanie się tym systemem będzie tylko kwestią wprawy.

Książka J.-D. Godeta zapełnia dotkliwą lukę na naszym 
rynku wydawniczym. Z pewnością będzie pomocą dla na
uczycieli, botaników -  zwłaszcza początkujących dendrolo
gów, studentów. Dzięki kieszonkowemu formatowi może 
się stać towarzyszem dla każdego miłośnika przyrody pod
czas jesiennych i zimowych spacerów po parku czy lesie.

Jacek D r o b n i k, Barbara B a c 1 e r

Bruno P. K r e m e r: Przewodnik. Drzewa i krzewy (tytuł ory
ginału: Welches Blatt ist das? -Baume und Straucher Mitteleuropas), 
tłum. z jęz. niemieckiego Stefan Łukomski, Oficyna Wydawni
cza Multico, Warszawa 1998, s. 255, ISBN 83-7073-Q54-X

Drzewa i krzewy od najdawniejszych czasów odgrywały 
w życiu człowieka wiele istotnych ról. Były zarówno przed
miotem kultu, jak i upamiętniały ważne wydarzenia histo
ryczne. Lasy jako naturalne biocenozy roślin drzewiastych 
były źródłem pokarmu, stanowiły schronienie i do dzisiaj 
dostarczają wielu surowców wykorzystywanych w różnych 
dziedzinach gospodarki. Dla miłośników przyrody, począt
kujących botaników drzewa i krzewy stanowią wdzięczny 
obiekt zainteresowań. Zróżnicowanie morfologiczne orga
nów wegetatywnych u tych form życiowych jest tak chara
kterystyczne, że określenie gatunku na ich podstawie za
sadniczo nie przysparza większych problemów. Ponadto ce
chy rozstrzygające o przynależności do gatunku można 
ustalić bez użycia urządzeń optycznych -  binokularu czy 
mikroskopu. Dlatego też początkujący botanicy zwykle 
rozpoczynają swoje zainteresowania florą naczyniową od 
oznaczania drzew i krzewów. Stąd do nich skierowano ni
niejszy przewodnik.

Książka jest podręcznym atlasem, w którym zamieszczo
no opisy 120 gatunków drzew i krzewów wzbogacone o

256 fotografii oraz przedstawiono krótkie charakterystyki 30 
kolejnych pokrewnych. Uwzględniono wszystkie rodzime 
gatunki drzew oraz większość krzewów rosnących dziko 
w Europie Środkowej. W przypadku wierzb oraz roślin al
pejskich ograniczono się do gatunków najpospolitszych.

Książkę podzielono na dwie części. We wstępie pierwszej 
wyjaśniono zasady posługiwania się przewodnikiem podczas 
oznaczania. Układ gatunków, których opisy znaleźć możemy 
w drugiej części, autor odniósł do podstawowych cech mor
fologicznych, tj. kształtu liścia blaszkowa tego, igły lub łuski, 
ich ułożenia na gałązce, a także ukształtowania brzegu po
jedynczych liści lub listków liści złożonych. Zamieszczone ry
ciny z krótkimi opisami pomagają użytkownikom w określe
niu tych cech i zaszeregowaniu oznaczanego okazu do jednej 
z trzech grup głównych, tj. do drzew i krzewów o liściach: 
1 -  naprzeciwległych, 2 -  skrętoległych, 3 -  w kształcie igieł 
lub łusek. Grupy gatunków o podobnej budowie zostały oz
naczone różnymi kolorami. Takie oznakowanie umieszczono 
również w postaci barwnych pasków na marginesach stron 
z opisami. Jest to duże ułatwienie w ich odszukiwaniu w czę
ści opisowej, np. w pierwszej grupie kolorem żółtym ozna
czono liście pojedyncze całobrzegie, karbowane lub piłkowa- 
ne i klapowane lub wrębne. Natomiast w tej samej grupie 
do koloru pomarańczowego przyporządkowano liście złożo
ne piłkowane lub karbowane. Takie określenie kształtu brze
gu liścia lub listka zawęża nasze poszukiwania jedynie do 
kilku stron oznakowanych danym kolorem. W przypadku li
ści w kształcie igieł lub łusek barwne podgrupy wydzielono 
na podstawie osadzenia liśd na łodydze. W częśd pierwszej 
znajdziemy również informaq'e ogólne, dotyczące znaczenia 
drzew i krzewów oraz budowy i funkcji pączków liścio
wych, różnorodności kwiatów gatunków liściastych. Wska
zano także na zróżnicowanie szyszek drzew iglastych. 
Przedstawiono również sposoby rozprzestrzeniania się nasion 
oraz zwrócono uwagę na biologiczną rolę kory drzew (mar
twicy i korka).

Druga znacznie obszerniejsza część omawianej książki zawie
ra opisy dendrologiczne wzbogacone profesjonalnie wykona
nymi barwnymi fotografiami. Przedstawiają one ulistnione ga
łązki często w stanie kwitnącym lub / i owocujące, a w przy
padku drzew zamieszczono również na zdjędach ich ogólny 
pokrój. Sam opis składa się z sześdu lub siedmiu następujących 
częśd: Fenotyp -  szczegółowy opis ogólnego pokroju drzewa 
lub krzewu, Liście -  morfologia liśda włącznie z jesienną 
zmianą zabarwienia, Inne cechy -  opis kwiatu i kwiatostanu 
oraz typ owocu, Pora kwitnienia -  okres kwitnienia i pora 
dojrzewania owocu, Występowanie -  wymagania ekologiczne 
dotyczące biotopu oraz zasięgu geograficznego, Warto wiedzieć 
-  zawiera dekawostki, z których możemy się dowiedzieć m.in. 
jaką pełni rolę dany gatunek w środowisku przyrodniczym i 
w gospodarce. W przypadku niektórych charakterystykę wzbo
gacono jeszcze o Gatunki pokrewne.

Alfabetyczny skorowidz nazw polskich i łacińskich zamie
szczony na końcu książki znacznie ułatwia korzystanie z tego 
przewodnika. Niewielkie jego rozmiary sprawiają, że jest bar
dzo poręczny zarówno podczas prac terenowych, jak i stu
diów laboratoryjnych. Dzięki fotografiom wiernie ukazują
cym najważniejsze cechy morfologiczne może stanowić uzu
pełnienie naukowych przewodników (kluczy) dendrologicz
nych. Szata graficzna tego wydania i dobry gatunek papieru 
wpłynęły korzystnie na jakość techniczną zdjęć i jej ogólne 
walory estetyczne. Zachęca to do korzystania i pogłębiania 
wiedzy o krajowej dendroflorze.

Barbara B a c 1 e r
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K O M U N I K A T

N ow i człon k ow ie W yd ziałów  
P rzy ro d n iczeg o  i L ek arsk ieg o  Polskiej 

A k ad em ii U m iejętn ości

Na uroczystym posiedzeniu PAU w dniu 20 listopada 
1999 wręczono dyplomy nowo wybranym członkom tej naj
starszej polskiej Akademii.

Składamy serdeczne gratulacje nowym członkom Wy
działu Przyrodniczego, szczególnie ciesząc się z tego, że 
wielu z nich jest silnie związanych z Wszechświatem.

W hierarchii Akademii zasłużenie awansował, stając się 
członkiem rzeczywistym, długoletni członek naszej Rady 
Redakcyjnej, profesor Adam Kotarba, który wcześniej był 
członkiem-korespondentem. Jest on wybitnym specjalistą w 
zakresie współczesnych procesów rzeźbotwórczych i paleo- 
grafii obszarów wysokogórskich. Należy do światowej czo
łówki w zakresie geomorfologii dynamicznej, a od początku 
swej kariery związany jest z Instytutem Geografii i Prze
strzennego Zagospodarowania PAN.

Jako członków-korespondentów przyjęto do Akademii 
cztery osoby, w tym szczególnie bliskie Redakcji to prezes 
Polskiego Towarzystwa im. Kopernika i autorka licznych 
artykułów publikowanych we Wszechświecie, profesor Bar
bara Płytycz oraz wielki przyjaciel Wszechświata, autor po
chlebnych jego recenzji przy staraniach o dotacje w KBN, 
profesor Maciej Jan Nałęcz.

Profesor Barbara Płytycz jest immunologiem o bardzo bo
gatym i oryginalnym dorobku, liczącym się w literaturze 
światowej. Należy do czołówki badaczy zajmujących się im
munologią ryb i płazów, jest kierownikiem utworzonego z 
jej inicjatywy Zakładu Immunologii Ewolucyjnej w Insty
tucie Zoologii UJ, a obecnie również dyrektorem całego In
stytutu.

Profesor Maciej Jan Nałęcz jest uznanym w świecie spe
cjalistą w dziedzinie biochemii i biofizyki błon, zwłaszcza 
transportu w błonach biologicznych. Ostatnio szczególnie 
interesujące są jego prace nad kamityną, substancją wzmac
niającą funkcje mózgu. Jest dyrektorem najstarszego pol
skiego instytutu przyrodniczego, Instytutu Biologii Do
świadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, dyrektorem 
zorganizowanej przez siebie Polskiej Sieci Biologii Komór
kowej i Molekularnej UNESCO/PAN, oraz przewodniczą
cym Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Biologii 
Komórkowej i Molekularnej w Warszawie, który powstał 
dzięki jego olbrzymim wysiłkom.

Członkiem-korespondentem został też profesor A. Gu- 
terch, wybitny geofizyk z Instytutu Geofizyki PAN w War
szawie, niezwykle aktywny w licznych gremiach międzyna
rodowych oraz krajowych, członek PAN i Warszawskiego 
Towarzystwa Naukowego. Jego wybitymi osiągnięciami by
ło wykrycie na obszarze Polski wielkiej depresji w strefie 
Tesseyre'a-Tomquista, udowodnienie, że skorupa Antarkty
ki Zachodniej nie jest, jak dotychczas sądzono, anomalnie 
cienka i wiele innych.

Członkiem-korespondentem został również profesor Le
szek Malicki, kierownik Katedry Ekologii Rolniczej w Aka
demii Rolniczej w Lublinie, wybitny badacz związków po
między warunkami siedliska rolniczego a wzrostem, roz
wojem i plonowaniem roślin. Jest członkiem-koresponden
tem PAN.

Na Wydziale Lekarskim członkiem rzeczywistym został 
dotychczasowy członek-korespondent PAU, profesor Ed

mund Przegaliński, Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN 
w Krakowie, członek-korespondent PAN, wybitny specjali
sta w zakresie psychofarmakologii. Jest aktywny również 
w międzynarodowych towarzystwach naukowych. Jest spe
cjalistą zwłaszcza w zakresie leków psychotropowych dzia
łających poprzez układ serotoninowy, zwłaszcza leków 
przeciwlękowych.

Członkami-korespondentami zostali wybrani profesorzy 
Anna Członkowska i Józef Kałuża.

Profesor Anna Członkowska, kierownik II Kliniki Neu
rologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warsza
wie, wybitna specjalistka w zakresie neuroimmunologii. 
Szczególnie interesowała się reaktywnością immunologicz
ną po udarze mózgu, a także funkcjami immunologicznymi 
w chorobie Wilsona i Parkinsona. Profesor Józef Kałuża jest 
wybitnym neuropatologiem, specjalistą w zakresie angioge- 
nezy w mózgu. Ponadto interesuje się zagadnieniami etyki 
lekarskiej i obecnie jest przewodniczącym Komisji Etyki Le
karskiej PAU. Jest kierownikiem Zakładu Neuropatologii 
Instytutu Neurologii Collegium Medicum UJ.

O tym, jak wysoko cenili sobie nowi członkowie PAU za
szczyt powołania ich na członków Akademii, może świad
czyć anons, zauważony przez autora tego komunikatu w 
Instytucie Nenckiego.

Jako redaktor naczelny Wszechświata wszystkim nowym 
członkom PAU składam serdeczne gratulacje, mając przy 
tym cichą nadzieję, że członkowie-korespondenci, zgodnie 
z tytulaturą, napiszą coś i do naszego czasopisma.

Drodzy Koledzy,

Chciałbym podzielić się z Wami 
radością z okazji przyjęcia w 

poczet członków 
Polskiej Akademii Umiejętności. 
Zapraszam 24. 06.1999 do sali 
konferencyjnej na II piętrze o 

godz. 13:00.

Ogłoszenie o przyjęciu z okazji wyboru na członka PAU w Insty
tucie N enckiego w W arszawie

Jerzy V e t u 1 a n i
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K R O N I K A

S p raw ozd an ie z XII O gólnopolskiego  
S em inarium  D yd ak tyk ów  Biologii

W dniach 13-16 września 1999 roku odbyło się w Toruniu 
XII Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyków Biologii zor
ganizowane przez Pracownię Dydaktyki Biologii Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Sekcję Dydaktyki 
Biologii przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Ko
pernika. Tematem seminarium była „Reforma edukacji bio
logicznej i środowiskowej".

W seminarium uczestniczyło 60 osób, w tym trzy osoby 
z Bułgarii i jedna ze Szwecji. W czasie obrad wygłoszono 
2 wykłady plenarne, 20 referatów oraz 5 prelekcji w terenie. 
Szczególne uznanie należy się organizatorom seminarium 
za wydanie materiałów konferencyjnych. Wszyscy uczest
nicy mogli się z nimi zapoznać w trakcie konferencji, co 
sprzyjało ożywionej dyskusji toczącej się po kolejnych wy
stąpieniach.

W trakcie seminarium uczestnicy oglądali wystawę „Pod
ręczniki do nauczania przyrody i biologii w zbiorach Biblio
teki UMK", poznali pracę Gimnazjum Akademickiego oraz 
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku. 
Uczestnicy seminarium zwiedzali Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie, a także Starówkę Torunia. W przepięknej Zło
tej Sali Pałacu Dąmbskich w Toruniu odbyło się spotkanie 
towarzyskie.

Podczas seminarium wszyscy uczestnicy zostali zaprosze
ni na XII Konferenq'ę Dydaktyków Szkół Wyższych do WSP 
w Kielcach, która odbędzie się w 2000 r. Ustalono także 
tematykę na XIII Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyków 
Biologii: „Wiedza biologiczna niezbędna każdemu człowie
kowi w trzecim tysiącleciu", które jest planowane w 2001 
lub 2002 r.

Podczas trwania konferenqi odbyło się zebranie człon
ków Sekqi Dydaktyki Biologii przy Polskim Towarzystwie 
Przyrodników im. Kopernika. Głównym celem zebrania by
ło przeprowadzenie wyborów do Zarządu Sekcji Dydaktyki 
Biologii. Poprzedni Zarząd zakończył swoją kadenq'ę.
Do Zarządu Sekqi zostali wybrani:

Prof. dr hab. Wiesław Stawiński -  przewodniczący Se- 
kqi

Dr Maria Pedryc-Wrona -  zastępca przewodniczącego
Dr Alina Stankiewicz -  sekretarz
Dr Anna Stemicka -  zastępca sekretarza
Mgr Barbara Klimuszko -  skarbnik
Dr Halina Hłuszyk -  członek
Dr Ewa Fleszar -  członek

Dr Ryszard Kowalski -  członek
Dr Halina Wojciechowska -  członek
Dr Aliqa Walosik -  członek
Dr Eleonora Bobrzyńska -  członek 

Seminarium zakończyło sie podsumowaniem oraz przy
jęciem wniosków.

Wnioski z XII Ogólnopolskiego Seminarium Dydakty
ków Biologii

1. Wprowadzenie do szkół nowych przedmiotów i 
programów przyrody i biologii przy równoczesnej 
znacznej redukq'i czasu przeznaczonego na ich na
uczanie stanowi zagrożenie dla pozycji i rangi bio
logii jako przedmiotu nauczania w gimnazjum i li
ceum. W związku z tym postuluje się zwiększenie 
liczby godzin przyrody w szkole podstawowej i bio
logii w gimnazjum.

2. Widzi się potrzebę jak najszybszego opracowania 
podręcznika dydaktyki przyrody jako niezbędnej 
pomocy dla nauczycieli szkół podstawowych.

3. Pojawia się konieczność podjęcia badań nad przy
datnością i funkcjonowaniem nowych programów i 
podręczników przyrody i biologii dla ucznia szkoły 
podstawowej i gimnazjum.

4. Istnieje potrzeba podjęcia badań nad właściwą inte
gracją treści kształcenia w ramach przedmiotu przy
roda w celu wypracowania prawidłowych sposo
bów realizacji treści przyrodniczych. Widzi się po
trzebę dokonania uzgodnień między dydaktykami 
przedmiotów przyrodniczych w zakresie doboru i 
ujęcia wspólnych treści nauczania. Zwraca się rów
nież uwagę na konieczność ujednolicenia terminolo
gii stosowanej przez dydaktyków biologii i dydakty
ków innych przedmiotów przyrodniczych.

5. Istnieje konieczność szerszego niż w podstawach 
programowych (1999) określenia, co ma stanowić 
podstawę wiedzy przyrodniczej i jaka struktura wie
dzy przyrodniczej powinna obowiązywać w szkole 
podstawowej i gimnazjum, a także jaka struktura 
powinna obejmować całokształt wiedzy biologicznej 
przydatnej młodemu człowiekowi.

6. Widzi się potrzebę naniesienia poprawek do pod
staw programowych oraz szerszych niż dotychczas 
ich konsultacji z nauczycielami praktykami biologii 
i dydaktykami biologii.

dr Alina S t a n k i e w i c z  
Sekretarz Sekcji Dydaktyki Biologii przy PTP im. Kopernika

L I S T Y  D O  R E D A K C J I

W rona w  B ib liotece N arodow ej

Na dachu nowego gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie zwykły nocować gawrony. Tymczasem wiosną 1999 
roku zawitała do nas mała wrona siwa, śliczna, ale nie latała. Cała czytelnia mikroform Biblioteki Narodowej polubiła ją 
niezmiernie. Rano, a czasem i w ciągu dnia, przylatywała do niej wrona-pielęgniarka, może ta sama, może za każdym 
razem inna. Wydawała nam się okazalsza i bardzo opiekuńcza. Sądziliśmy, że nasz gość jest pisklęciem, które nie potrafi 
latać.
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Mała przyzwyczaiła się do nowego domu -  zielonego patio przy czytelni. Miała tu potrzebną przestrzeń, zieleń i bez
pieczeństwo, wszak ani koty, ani inne drapieżniki nie mogły jej tu skrzywdzić. Karmiliśmy ją i poiliśmy półtora miesiąca. 
Rano słychać było odgłos pazurków na blaszanych parapetach. Przyglądała się czasem w szybach okiennych swojemu 
odbiciu. Wydawało się, że odwzajemnia naszą sympatię. Fruwać jednak nadal nie mogła i nasze patio było dla niej jednak 
więzieniem. Zaczęła jej też zagrażać eksmisja, wszak wrona nie może latać po Narodowej Książnicy.

Zadzwoniłam więc do warszawskiego ZOO, gdzie znajduje się ptasi azyl. Uzbrojona w płachtę i tekturowe pudło grupa 
silnych mężczyzn pochwyciła naszą wronę. Z kolegą zawiozłam ją do azylu.

Od dyżurnego ornitologa dowiedziałam się, że nasza wrona jest osobnikiem dorosłym i zdrowym. Ale jakiś homo 
sapiens (czy na pewno sapiens?) obciął jej lotki, bez których nie mogła latać. Nasza wrona pozostała w azylu. Kiedy 
wrona-pielęgniarka stwierdziła brak podopiecznej, więcej się nie zjawiła. Wrony już tu nie przylatują.

PS. Podobno lotki mają jej wyrosnąć do końca lata.

Stefania Błaszczykowska 
Czytelnia M ikroform  Biblioteki Narodowej 

1 września 1999 r.

III-a H o rn ad a O rn ito logica  w  Peru

W dniach 25-29 sierpnia 1999 r. odbyło się w Calca (okolice Cuzco) spotkanie ornitologiczne, które nazwaliśmy wspólnie 
z organizatorami „Kongresem Tysiąclecia Ornitologii Andyjskiej".

Seminarium odbyło się w przestronnych aulach Centrum Rekreacji w miejscowości Calca -  stolicy Świętej Doliny Inków. 
Już podróż do Calca z rozlicznymi ruinami i zabytkami po drodze była pięknym przeżyciem. Seminarium zgromadziło 
zaś prawie 400 uczestników, m.in. z Finlandii, Anglii, USA, Kanady, Australii, Wenezueli i ... Polski. W porównaniu z 
wieloma sympozjami ornitologicznymi, zwraca uwagę, że w tym spotkaniu uczestniczyło dużo młodzieży oraz przedsta
wicieli władz lokalnych.

Temat generalny nie był jednoznacznie zdefiniowany, niemniej natychmiast wyklarowała się „z marszu" podstawowa 
linia przewodnia. Większość prelegentów prezentowała badania faunistyczne i podkreślała, że tereny ich badań są zagro
żone przez czynniki antropogenne. Tak więc sympozjum ornitologiczne orientowało się już od pierwszego dnia na „sym
pozjum ochrony ptaków".

Wygłoszono 32 referaty na najróżniejsze tematy. Szczególną uwagę zwróciła dr Mercedes Foster ze swoim odczytem 
na temat 20-letnich kompleksowych badań nad muchołówkami (Tyrannidae) oraz dr Jeremi Flanagan, mówiący o Phytotoma 
raimondi. Pewną nowością wśród wykładów były materiały studiów poświęconych akustyce ptaków i jej wpływie na 
muzykę ludową. Wykłady na ten temat wygłosili Abel Rozas oraz Patricio Usca. Po raz pierwszy wystąpili też ekolodzy: 
Pamela Zelaya i inni, mówiący o pokarmie sów, zwłaszcza sówki ziemnej Speotyto cunicidaria.

Osobiście przygotowałem prezentację na temat moich piętnastoletnich badań nad sowami w Boliwii oraz speqalne se
minarium poświęcone taksonomii, ekologii oraz ochronie ptaków drapieżnych i sów w Ameryce Pd. Wraz z uczestnikami 
tego spotkania doszliśmy do jednogłośnego wniosku, że nasza wiedza o taksonomii (szczególnie rodzajów Otus i Glau- 
cidium) jest bardzo niepewna, a jeszcze gorzej jest ze znajomością ekologii pokarmowej oraz zoogeografii. Postanowiono 
pomnożyć czas i uwagę na badania tych grup ptaków.

Między posterami zwracały uwagę piękne ilustracje malarza Oscara Cuadrosa. Jego obrazy ptaków, wykonane w naj
różniejszych technikach, wykazują takie „wyczucie tematu" i profesjonalizm, że wkrótce John Yrizarry i inni uznani 
artyści peruwiańscy znajdą w nim poważnego rywala.

Organizatorzy przygotowali również rozrywki, w tym całodzienne wycieczki terenowe. Ponieważ nie było chętnych, 
aby jechać do Machu Picchu, wszyscy pomaszerowali w góry w okolicach Calca, gdzie m.in. obserwowano kilkadziesiąt 
gatunków ptaków andyjskich i lokalną ciekawostkę: „cmentarz" z resztkami ptaków, ssaków i płazów, które gromadzą 
się w miejscu wydobywania się gazów pochodzenia wulkanicznego.

Seminarium było ostre i wyczerpujące. Obrady toczyły się tak na sali jak i podczas przerw, posiłków i w nocy, czasami 
w kilku językach równolegle, ale pomijając olimpijskie zmęczenie, był to niezwykle udany kongres i natchnął nas nową 
energią na „następne tysiąc lat".

Podczas całego pobytu wyczuwałem ślady polskie. Czy to nazwy gatunków, które zawierają „taczanowskii" albo „ka- 
linowskii", czy to bliskość Polskiej Misji Archeologicznej w Arequipa. Niestety -  strajk peruwiańskich kolejarzy uniemo
żliwił mi powrót do domu koleją -  najwyższą na świecie i oczywiście zbudowaną przez naszego rodaka, inż. Malino
wskiego. Niemniej -  tak czy owak -  „czułem się jak w domu".

Andrzej Szwagrzak 
(Koordinador Cientifico) 

GREEN CROSS -  Bolivia
PS. Kompletne materiały Kongresu zostaną opublikowane w październiku br.
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